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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.



Akademik Kadro
Faculty

Endüstriyel Tasarım
Industrial Design

Murat Bengisu
Deniz Deniz 
Can Özcan 
Onur Mengi 
Derya Irkdaş Doğu 

Elif Kocabıyık Savasta 
Argun Tanrıverdi 
Deniz Sayar
Melis Örnekoğlu 

Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları
Part-Time Instructors

İnayet Sevim Çizer 
Aren Emre Kurtgözü
Altuğ Toprak 
Ertan Demirkan

Şebnem Yanç Demirkan 
Çağdaş Cantürk 
Murat Arıkut 
Yavuz Cengiz

Görsel İletişim Tasarımı
Visual Communication Design

Zeynep Arda 
Gökhan Mura 
Özgül Kılınçarslan
Seda Özen Tanyıldızı 
Toros Mutlu

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 
Ali Matay

Ali Kızmaz
Berk Tuğcu
Barış Attila
Ekin Çağıl İdiman 
Ozan Atalan 
Tayfun Bilgin 

İçmimarlık ve Çevre Tasarımı
Interior Architecture and Environmental Design

Deniz Hasırcı
Özgen Osman Demirbaş 
Ali Aslankan 
Didem Kan Kılıç 
Emre Ergül 
Markus Wilsing 
İpek Kaştaş Uzun 

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

Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları
Part-Time Instructors

Gökdeniz Neşer 
Mehmet Koştumoğlu 
Mustafa İnsel 
Esra Bici Nasır 
Başak Zeynep Edes 
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 Kasalı 
Athanasios Stasinopoulos 
Burkay Pasin 
Emre Gönlügür 
Güzden Varinlioğlu 
Sıdıka Bahar Durmaz 

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

Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları
Part-Time Instructors

Şeniz Duru 
Sibel Almelek İşman 
And Akman 
Arda Beset
Aybige Tek  
Ayşe Bozkurt Karal 
Cansu Günaydın 
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 
Metin Şahin 
Nazlı Kök 
Onur Erinç
Onurcan Çakir 
Rüya İpek Balaban 
S. Özgür Genca 
Sadık Selçuk Alten 
Şeref Alpago 
Tanıl Çokşenim
Tuba Doğu
Vedat Zeki Tokyay 
Yağmur Arıcı Hepyılmaz 
Zeynep Vaizoğlu 

Moda ve Tekstil Tasarımı
Fashion and Textile Design

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

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

Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları
Part-Time Instructors

Muzaffer Sevil Yeşilpınar 
Gökhan Birinci 
Ayşe Başak Gürsoy 

Beliz Günduru 
Çınar Gedizlioğlu 
Soner Göksay 





Bu yıl Endüstriyel Tasarım bölümü olarak on ikinci mezunlarımızı veriyor olmamıza ve bölüm olarak da 16 yıllık bir 
bölüm olduğumuza inanmak gerçekten güç. Bu on altı yıl içinde bütün dünya ile birlikte endüstriyel tasarım da 
büyük değişim gösterdi ve bizler de buna ayak uydurmaya çalıştık.

Kişisel olarak bu çok uzun sayılamayacak tecrübeyi paylaşıyor en başından beri olmak bana onur veriyor. Binası, 
kadrosu, altyapısı, akademik ve sosyal olanakları açısından en mükemmel üniversite ya da bölüm bile aslında yarım 
sayılır. Bütün bunları tamamlayan en önemli unsur ise o üniversitenin, o bölümün öğrencileridir. Bu yıl mezun 
ettiğimiz ve bölümümüzün son mezunları olan arkadaşlarımıza teker teker baktığımda bölümümüze nitelikleriyle 
önemli katkılar sağlamış değerli bireyler ve ileride de hepimize gurur kaynağı olacak başarılara imza atacaklarından 
emin olduğum nitelikli tasarımcılar görüyorum. Endüstriyel tasarım eğitimi, uygulamaları ve araştırmaları alanında 
tüm dünyada prestijli bir merkez konumuna yükselmek olarak belirlediğimiz vizyonumuza şimdiye kadar olduğu 
kadar bundan sonraki hayatlarında da katkı sağlayacaklarından en ufak bir kuşku duymuyorum. Bu mezunlarımızla 
da kişisel, kurumsal, ulusal, ve uluslararası pek çok tecrübeyi birlikte paylaşırken bu sürekli değişen dünyada 
karşılıklı birbirimize de çok değerli bilgiler ve tecrübeler kattık. Bizleri en çok memnun eden bu gençlerin tasarım 
dünyasında yer almak için gösterdikleri çaba ve performansın daha eğitim aşamasında ödüllerden sergilere ve 
üniversite-sanayi işbirliklerine kadar akademik ve profesyonel anlamda takdir edilmesi oldu.

Kendilerini kutlar ve en iyi dileklerimle başarılar dilerken İzmir Ekonomi Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Bölümünün 
bundan sonra da her zaman yanlarında olacağını bilmelerini istiyorum. Burası kalıcı adresinizdir sevgili arkadaşlar. 

Yolunuz açık olsun. 

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

It’s hard to believe that this is our twelfth graduation year and the department is 16 years old by now. In these 
sixteen years, industrial design with the whole world went through enormous changes and we tried our best to keep 
up with it. 

I am personally honored to have been sharing this unique experience since its beginning. Any university, any 
department with most and even the best of the facilities, staff, and offerings can only be considered to be half. 
I must say that the other half, complementing a qualitative whole are qualified students. Looking at our last 
graduates one by one, I see professionally equipped high quality personalities who will continue to contribute to our 
vision of becoming one of the most prestigious centers in the world in terms of design education, design research, 
and design practice with their future successes. We not only shared many personal, institutional, national, and 
international experiences together but also contributed to personal and professional development of each other 
in this ever changing world. What pleases us most is the fact that our students’ performances and willingness 
to participate in the world of design found recognition in many professional design platforms from awards to 
exhibitions and university-industry collaborations. 

While congratulating and extending my best wishes to all, I’d like to remind them that İzmir University of 
Economics, Department of Industrial Design will ever stay as their permanent address. 

Have a nice personal and professional life. 

Asst. Prof. Dr. A. Can Özcan
Industrial Design
Department Head





CROC çevre dostu, alışılagelmişin dışında bir biberondur. Süt poşetine konulan anne sütünün 
biberona aktarılmadan, tasarlanan aparat yardımıyla, biberona dönüşmesi esasına dayanır. CROC’un 
gövdesi yaylı iki koldan oluşur. Mandal gibi arkadan bastırılarak açılır ve süt poşetinin kenarlarına 
yerleştirilir. Ardından süt poşetinin kapağı açılır ve emzik kısmı süt poşetine takılır. zCroc’tan çıkan 
poşet katlanarak çantanın içinde yer kaplamadan saklanır ve kalabalık bebek çantasının içinde diğer 
biberonlar gibi yer kaplamaz. Tekrar kullanılabilen süt poşeti sayesinde çevreyi koruyarak bebeğinizin 
daha yaşanılabilir bir dünyada büyümesine yardım etmiş olursunuz.

CROC is an environmentally friendly, unconventional feeding bottle. The mother’s milk in the milk bag 
is converted into a feeding bottle with an designed apparatus without being transferred to the bottle. 
CROC’s body consists of two spring-loaded arms. It is pressed from the back like a latch and placed 
on the sides of the milk bag. The cap of the milk bag is opened and the teat portion is attached to the 
milk bag. After the milk is finished, the bag is reused. The bag from the Croc is folded exponentially 
without any space inside the bag and does not occupy any space like other bottles inside the crowded 
baby bag.You can help protect your environment and help your baby grow in a more livable world.

Başak Hepilbaylı
CROC

basak_hepilbayli@hotmail.com
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Günlük hayatımızda kullandığımız bir çok eşyayı kişiselleştirebiliyoruz. Ayakkabılarımızı?
Spor ayakkabılarımızı, evet. Peki ya topuklu ayakkabılarımızı? Hayır! Spor ayakkabılarını 
özelleştirebileceğimiz bir çok platform ve marka varken, topuklu ayakkabılarımız için neden yok?
Kadınlar, bir topuklu ayakkabıyı maksimum 3 veya 4 kombinle giyebiliyor. Çünkü ayakkabılar renkleri 
ve detayları dolayısı ile her kıyafete uyum sağlayamıyor. Stile bütün bu sorunları ortadan kaldıran 
bir kişiselleştirilebilir topuklu ayakkabı markasıdır. Seçeceğiniz topuk rengi, dış rengi, özel üretilmiş 
bantları ve çorapları sayesinde artık modunuza ve kombininize göre kendi topuklu ayakkabınızı 
yaratabileceksiniz. Senin stilin, senin STILE’n.

We can personalize a lot of things that we use in our daily lives. Our shoes? Our sneakers, yes. What 
about our high heels? No! While there are many platforms and brands to customize our sneakers, why 
not have high heels? Women can wear a high heel with a maximum of 3 or 4 outfits. Because the 
shoes colors and details can not adapt to every clothes. STILE is a customizable high heels brand that 
eliminates all these problems. You will be able to create your own high heels according to your mode 
and outfit through your choice of heel color, exterior color, specially produced elastic bands and socks. 
Your style, your STILE.

Deniz Duru
STILE
denizduru96@gmail.com
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Hedef kitlesi ofiste çalışanlar olan bu projenin amacı, kötü, uyumsuz ve rahatsız edici bir görünüme 
sahip olan ve genellikle ofiste saklanmak istenilen bir obje haline gelen su sebilinin, görsel olarak 
ofiste ön plana çıkarmak istenilen bir obje haline getirilmesidir. Diğer su sebillerinden farkı, tamamen 
estetik bir görünüme sahip olması, kullanıcıların boş zamanlarında sebilin etrafında toplanıp sohbet 
edebilecekleri bir ortam yaratılmış olmasıdır. Aynı zamanda sebilin bir yüzeye yaslanması gerekmiyor, 
ofiste herhangi bir merkezde durabilir ve kullanıcılar sebilin üzerinde gömülü halde bulunan kısımdan 
içeceklerini içmek için bardak alabilirler. 

The aim of this project, whose target audience is the employees in the office, was that the water 
dispenser, which has a bad, incompatible and disturbing appearance and which has often become 
an object that we want to hide in the office, has become a visual object in the office. The difference 
between the other water dispensers is to have an aesthetic appearance and to create an environment 
in which users can gather around and chat in their spare time. At the same time, the dispenser can 
stand in the middle of the office and does not need to lean against a surface, and users can take cups 
to drink their drinks in the hidden position on the dispenser. 

Ece Sargın
Cool Water Cooler

ece.sargin@std.izmirekonozmi.edu.tr
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Explorer; tek kişilik bir deniz taşıtı olup döner kalıplama tekniği ile üretilecektir. Maksimum uzunluğu 
1.80 metre olup, maksimum genişliği ise 1.00 metredir. Materyali nedeniyle tek bir kişinin rahatça 
taşıyıp, suya indirebileceği ebatta ve ağırlıktadır. Toplamda dört adet açık, beş adet kapalı depolama 
alanı bulunmaktadır. Tasarım hem kürek hem de motor kullanımına uygun yapılmıştır. Aynı zamanda 
aparatlar yardımıyla telefon ve olta gibi malzemelerin takılmasına olanak sağlayan yüzeyler 
tasarlanmıştır. Oturma plakası motoru kullanmak için kıç tarafında ve kürek çekmek için Explorer’ın 
orta kısmında konumlandırılacak şekilde tasarlanmıştır. 

The Explorer is suitable for one person, and it is produced with rotational moulding technique. General 
length of the boat is 1.80 metres and the width is 1.00 metres. Unlike other types, this boat gives 
priority to storage and comfort. In total there are 4 open, and 5 closed storage units located inside of 
the vessel. The design is suitable for both paddling and engine usage. Oars are used in the position of 
the front of the sitting areas, and by the help of the apparatus on the phone, allows the installation of 
materials such as fishing rod. The seat plate is defined for two areas. The first one is at the aft to use 
the engine and the other at the middle of the Explorer to paddle.

Ege Bozkurt
Explorer 
bozkurtege23@gmail.com
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3 tekerleği ile ayakkabının üzerine giyilebilen Rock’N Roll, Nike Air Force modeli için özel olarak 
tasarlanmıştır. Tasarım en eski ve yeni patenlerin bir harmonisi olarak öne çıkmıştır. Rock’n Roll 
günümüzdeki patenlerin ağırlığından sıyrılıp, taşıma zorluğunu ortadan kaldırarak, günlük hayatta 
herkesin kullanabileceği yeni bir kullanıcı deneyimi ortaya koyar ve Nike Air Force gibi kullanıcı için 
renk seçenekleri sunar. Ön tekerlerindeki hareketli mekanik sistemle kolay manevra ve keyifli bir sürüş 
sağlar. 

Rock’N Roll, which can be worn on the shoe with its 3 wheels, is specially designed for the Nike Air 
Force model. Design stands out as a harmony of the oldest and newest skates. Rock’N Roll eliminates 
the weight of today’s skates, eliminating the challenge of carrying, offering a new user experience that 
everyone can use in everyday life and offering color options for the user like Nike Air Force.It provides 
easy maneuvering and pleasant driving with the moving mechanical system on the front wheels.

İdil Ersin
Rock’N Roll

idilersin@icloud.com
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Kangaroo, ebeveynleri yatağa hapseden başucu beşiklerine çözüm olarak tasarlanan ve anatomisinde 
kangurulardan ilham alan, çok kullanımlı bir bebek beşiği ve sistem tasarımıdır. Hızlı büyüyen 
çocukların ihtiyaçlarına, ailelerin cebini yormadan çağımızın olanaklarını kullanarak bir çözüm 
getirir. “Rent A Kangaroo” görece pahalı bebek eşyalarının kısa kullanım sürelerini daha verimli hale 
getirmek üzere tasarlandı. Ebeveynlerin sıfır ya da daha önceden kullanılmış ama üretici tarafından 
tekrar bakıma alınmış ürünlerin kullanım süresi boyunca kiralanmasına ya da satın alınmasına 
olanak sağlar. Sisteme cep telefonları, tabletler ve bilgisayarlardan da kolayca ulaşılabilir.

Kangaroo is a functional baby cradle and an innovative system design that has been designed as a 
solution for beds side cribs which restain parents to the beds. It takes inspiration from the anatomy of 
kangaroos. It is a design system that remedies fast grooving children’s needs without tiring parents 
pockets by using all opportunities. Rent A Kangaroo is designed to make relatively expensive baby 
goods’ usage period more productive. It is a system that provides parents to buy or rent the goods 
which are used, none used or taken to repairment by the manufacturer. Additionally, the system is 
available through mobile phones, tablets and computers.

İrem Beceren
KANGAROO
irembeceren@gmail.com
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Teknoloji, özellikle son yıllarda akıl almaz bir hızla gelişiyor. Konu akıllı telefonlar olduğunda ise 
bahsi geçen hızlı gelişim, gerisinde kalan bir nesli de görmezden geliyor. Belli bir yaşın üstündeki 
insanlar, kuşak farkının getirdiği sebepler dahilinde yeni teknolojilere uyum sağlamakta zorlanabili-
yor. Yaş anlamında kıdem almış insanlar ya da sadece basit ve kolay kullanım arayan kullanıcılar için 
telefon kullanımı farklı bir deneyim haline getiren ‘ADAPHONE’ tasarlandı. Akıllı telefon görünümüne 
sahip cihaza, beklenen işlevlerin dışında yaşlıları baz alan fonksiyonlar eklenmiştir. Böylece hem ev 
hem de dış mekanda rahat kullanım sağlayabilecekler.

Technology, especially in recent years, is developing at an unbelievable pace. When it comes to smart 
phones, this rapid development ignores a generation that lags behind. People above a cer-tain age 
may find it difficult to adapt to new technologies within the context of generational differ-ences. 
ADAPHONE is designed for users who prefer simple use only and who want to use the phone as a 
different experience, identifying elderly users directly as a target audience. Apart from the expected 
functions, functions based on seniors are added to the device with a smartphone view.  Thus, they will 
be able to use both home and outside comfort.

Melis Karakaş
ADAPHONE 

karakasmeliss@gmail.com
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Günümüzde yeme alışkanlıkları değişmektedir. Artık bizler daha fazla dışarda yemek tüketen, 
buzdolaplarında sadece birkaç günlük gıda saklayan toplumlar haline geldik. Behälter, yiyecek 
saklama deneyimi değiştirmek ve kullanıcısına daha uzun raf ömürlü saklama alanı sunmak için 
tasarlanmıştır. Kolaylıkla tüm mutfaklara entegre olabilir. Sadece asılabileceği bir duvara ihtiyaç 
duyar. Katı ve sıvı yiyecekler için iki farklı saklama kabı alternatifi sunar. İçerisinde bulunan 
değiştirilebilir azot tüpleri sayesinde yiyecekleri kendi ömürlerinin 5 katı kadar daha uzun süre 
saklama imkânı verir.Bir soğutucu dışında gıdaları sergileyebilmenizi sağlar. 

Nowadays, eating habits are changing. We have become a society that keeps only a few days’ 
worth of food in our fridges and consume food outdoors. Behälter is designed to change the food 
storage experience and offer longer shelf-life storage to the user. It does not cover the volume of the 
refrigerator and only needs a wall to be hung. It can be easily integrated into all kitchens. It offers 
two different storage containers for solid and liquid food. With its interchangeable nitrogen tubes, it 
allows to store food up to 5 times longer than its life cycle. It is not only a cooler, but also the ability 
to display food. Behälter helps you create your own organization with its unique design.

Nadir Aksakarya
BEHÄLTER
nadiraksakarya@gmail.com
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Honda’nın yarış motorları içerisinde cbr250 nin yeri her zaman ayrı olmuştur. Buradan yola çıkarak 
tasarladığım ve başlangıç klasmanına yeni bir soluk getirmesi planladığım yeni serinin adı XBR250rr.
XBR250rr’nin tasarımı kullanıcıya tutku, heyecan, adrenalin ve merak uyandırmayı hedefliyor. 
Tasarımda öne çıkan özellikler Agresif yapısı ve keskin çizgileri. Uzak doğu kültüründen ilham alınan 
tasarımda kafa ve arka ledlerde Japon miğferinden, ön rüzgar camının savaş kalkanından gövdenin 
Hondanın tasarım diline uygun hitap etmesi birleşik led far yapısı, fütüristik konsepti göz alıcı bir 
bütünlüğe ev sahipliği yapıyor. 

In Honda’s supersport motorcycles, CBR 250’s place has always been special. I’m starting to design 
from this and I’m planning to bring a new concept to the starting class of the new series called 
XBR250rr. The design of the XBR250rr aims to arouse passion, excitement, adrenaline, and curiosity.
Design highlights are aggressive structure and sharp lines. Inspired by the Far East culture, the head 
and rear luminaires come from a Japanese helmet, the front wind glass from war shield to suit the 
design language of the Honda, the united LED headlight structure, futuristic concept, and the eye-
catching integrity.

Oğulcan Aksan  
XBR 250RR

ogulcanaksan@gmail.com
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‘‘Biolight Design Kit’’ kullanıcılara kendi aydınlatmalarını yapabilecekleri sürdürülebilir bir 
deneyim sunmaktadır. Kullanıcılar evlerinde bulunan atık meyve kabukları, kahve telveleri ve 
doğadan toplayabilecekleri dökülmüş bitkilerin yaprakları ile, kit içerisinde bulunan biyoplastik 
hammaddelerini karıştırarak kendi aydınlatmalarını kendileri üretebilmektedir. Kit içerisinde bulunan 
kalıp, çeşitli şablonlar, ve seramik başlıklar sayesinde kendilerine sunulan çeşitli formları elde 
edebilirler. Ürün ömrünü tamamladıktan sonra hammaddesi olan biyoplastik sayesinde kısa süre 
içerisinde doğaya zarar vermeden çözünebilmektedir. 

‘‘Biolight Design Kit’’ provides a sustainable experience to users that they can produce their own 
lighting. Users can produce their own lighting by mixing the bioplastic raw ma-terials that put in the 
kit and the waste fruit peels, waste coffee grounds and waste leaves that can collect from the outside. 
The kit has mold, various templates, and ceramic head  in it which give to make different forms to 
users. At the end of its life, the product can be easily decomposed at the nature with its bioplastic raw 
material. Sustainability and respect for nature were the primary aims during the design.

Recep Hakan Öner
BIOLIGHT  
oner.hakan1995@gmail.com
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Equisec başlangıç ve orta seviyedeki biniciler için attan düşme sırasında ayağın üzengiye takılması 
sonucu sürüklenmeye bağlı kazalara karşı önlem alan bir üzengi sistemi olarak tasarlanmıştır. 
Binicilik sporunda attan düşmek kaçınılmazdır, ve başlangıç seviye biniciler ve çocuklarda kazalara 
karşı birçok önlem alınması gerekmektedir. Düşüş sırasında binicinin ayağının takılması durumunda 
ayağın bulunduğu açıyla üzengi kayışı üzerindeki kilit açılmaktadır. Üzengi binicinin ayağına 
takılmış olsa bile kilidin açılmasıyla at ve binicinin fiziksel bağlantısını keserek tehlikeli olabilecek bir 
sürüklenme durumunu ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır.

Equisec is a stirrup system designed for beginner and intermediate level equestrians, aiming to 
prevent riding accidents due to the rider’s foot being stuck in the stirrup, and being dragged by the 
horse. To fall off a horse is inevitable in horse riding, and many precautions have to be taken for the 
beginner and intermediate level riders. The product aims to prevent an accident of the rider being 
dragged in case of a fall in which the rider’s foot gets stuck in the stirrup, the lock on the stirrup belt 
which is attached to the saddle unlocks with the proper angle, and unlocking ensures the physical 
connection of the rider and saddle is lost. 

Selen Balık
EQUISEC

selenbalik@gmail.com
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Mate, gelişen teknoloji ve şehirleşme içerisinde doğadan uzak bir şekilde yaşayan çocukları, tarımla 
tanıştırmak, doğa ile iletişime geçmelerini sağlamak, onlara sabırlı olmayı, sorumluluk bilincini ve 
teknolojiyi faydalı kullanarak doğaya katkı sağlayabileceklerini öğretmek amacı ile tasarlanmıştır. 
Kullanıcı hedef kitlesi 6-12 yaş aralığındaki öğrencilerdir. Mate ile çocuklar okullarında çilek ve 
farklı bitkiler yetiştirebilecekler. Öğrenciler, telefon uygulaması ile Mate robotunu kontrol edebilir ve 
yetiştirdikleri bitkinin ihtiyaçlarını karşılayabilir. Kişisel saksıları sayesinde bitkilerini istedikleri zaman 
Mate robotundan çıkararak yanlarına alabilirler.

Mate is designed for 6-12 years old children to achieve them getting in touch with nature. In every 
school, children can grow their own plants with Mate, without land and sunshine. There is no need 
for suitable climate conditions. Mate has an aeroponic system and artificial sunlight. Students can 
control their plants with the Mate App. Thanks to their personal pots they can remove their plants 
from the Mate robot whenever they want. Mate is also an international community. All schools that 
are members of the Mate community will be able to interact with each other and thus an international 
agricultural movement will start in schools.

Meşküre Sena Kayacan
MATE
m.senakayacan@gmail.com
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Model O, Tesla için üretilen elektrikli arazi aracıdır. Arazi araçlarının doğa üzerindeki negatif etkisini 
azaltmayı amaçlayan model O, başlıca iki sorunu çözmeyi hedefler; havaya yayılan zararlı gazlar ve 
doğal yaşama zarar veren gürültü kirliliği. Ayrıca hafif tasarımı sayesinde arazi araçlarının ağır yapısı 
yüzünden kaynaklanan toprak zeminin sıkıştırılmasını ve erozyonu azaltmaya yardımcı olur. Karbon 
fiber ve alüminyumdan yapılan Model O hafif olmasının yanında dayanıklıdır. Tasarımda sürtünme 
katsayısının düşürülmesi ve kilometrenin artırılması hedeflenip, aerodinamik bir yapı oluşturulmuştur. 

Model O, is an electric off-road that designed for Tesla. Off-Road cars have negative impact on the 
natural environment. Model O is solving two most important problems; toxic gas and noise pollution.
Moreover, the design of a simplified light weight corporeal structure (Monocoque Chassis) can help 
with the weight reduction of the vehicle in order to reduce the soil compaction and erosion, efficiency 
and range. The carbon fiber body with Aluminum platform that adds more rigidity, increases durability 
and houses the batteries and motor assembly. 

Seren Dalgıç
TESLA O SERIES

dalgicseren@gmail.com
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Porada Bar Büfesi, aynı markanın her yıl düzenlenen tasarım yarışması için tasarlandı. 
Tasarımın ilham kaynağı, okyanus yüzeyindeki yansımalarla ortaya çıkan ışık efektidir. Gövde 
içi aydınlatmalardan çıkan ışık, renk renk şişe ve içkilerden yansıyarak ve kırılarak benzeri bir 
efekt yaratmaktadır. Kulp detayı form olarak dalga efektinin tekrarlarken, markanın imzası 
canaletta cevizden üretilmiştir. Bardak rafı, servis bölümü, şişe bölümü, şarap rafları ve çekmeceler 
içermektedir. İç raflar isli camdan üretilip, LED ışıkla aydınlatılmaktadır.

Porada Bar Cabinet is designed for the annual competition of the same name Italian furniture brand. 
It is inspired by lighting effect on the ocean surface. The interior lighting creates a similar effect by 
reflecting and refracting through glass bottles and clear liquids. The handle detail mimics the wave 
effect in form and is made of brand’s signature material canaletta walnut. Equipped with adjustable 
compartments of glass holder, serving unit, liquor storage, wine storage and drawers with soft closure. 
Inside shelves are in smoked glass. The central compartment is LED lighted.

Şerife Dığrak
Porada Bar Cabinet
serife.digrak@std.izmirekonomi.edu.tr
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WALK, Serebral Palsi hastalığı bulunan çocukların çevre desteği olmadan ayağa kalmalarını ve 
yürümelerini destekleyici amaçla tasarlanmış bir dış iskelettir. Kullanacak olan çocukların beden 
ölçülerine özel olarak tasarlanıp üç boyutlu yazıcı ile üretimi sağlanmaktadır. Ana iskeletin üzerinde 
yapılan konsept tasarımlarla çocuklara, onların hayal dünyalarını süsleyen kahramanlar olma imkânı 
vermektedir. Üretim şekli sayesinde oldukça hafiftir. Bedenle bütünleşen yapısı çocuklara özgür 
hareket kabiliyeti kazandırır.

WALK, is an exoskeleton which is designed for kids who have Cerebral Palsy disease and aims to 
support children to stand up and walk by themselves without any environmental help. It designed 
individually for each child by considering their specific anthropometry and produced with 3 
dimentional printer. Every child has an opportunity to be the hero that they dreamed of with the 
concept designs WALK has. Because of the materials which are used in its production, it is so light. 
Also, it gives a free movement ability to the children with its body integrated structure.

Sıla Altuntaş
WALK

altuntasila@gmail.com
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2018-2019 Akademik Yılı bahar döneminde, Görsel İletişim Tasarımı öğrencileri, bölüm geleneğimize uygun olarak, 
kendi tanımladıkları tasarım problemlerini pek çok farklı mecrayı kullanarak çözmeye çalışmıştır. Mezuniyeti 
hakeden, profesyonel düzeyde işler ortaya koyabilmek adına, 16 son sınıf öğrencimizin her biri, ileri seviyede görsel 
mesajlar tasarlamak üzere yoğun bir araştırma sürecini tamamlamış ve geniş bir yelpazede tasarım çözümleri 
üretmiştir. 

Bir Kafka hikayesi çarpıcı bir hücre animasyonun karelerinde canlanırken, Nietzsche, etkileşimli bir hikaye/oyunla, 
İsviçre Alpleri’nde yürüyüşe çıkar. Bir kutu oyunuyla, yirminci yüzyıl başında, İstanbul’un karanlık arka sokaklarında 
katillerin peşine düşerken, kendi jüri davranışlarımızı karikatürize eden bir çizgi romanla çuvaldızı kendimize batırırız. 
Mezun olmak üzere olan öğrencilerimizin, kendi tanımladıkları tasarım problemlerine getirdikleri yaratıcı çözümleri, 
stop motiondan belgesele, enstalasyondan karanlık resimli romanlara uzanan görsel anlatılarla mezuniyet sergimizi 
zenginleştirmektedir.

Artık eski öğrencilerimiz, genç meslektaşlarımız olan 2019 mezunlarımıza, en içten sevgilerimi sunuyor ve onları 
ömür boyu başarı dilekleriyle uğurluyorum. Yolunuz açık olsun :)

Doç. Dr. Zeynep Arda
Görsel İletişim Tasarımı
Bölüm Başkanı

In the 2018-2019 Spring Semester, as is our tradition, Visual Communication Design students are tackling their self-
defined design problems in various media. With the objective of producing work at the professional level, worthy of 
graduation, all of our 16 senior students have carried out rigorous research to develop advanced visual messages, 
creating a wide range of visual design solutions. 

A Kafka story comes alive in a captivating cell animation, while Nietzsche takes a hike on the Swiss Alps in an 
interactive game narrative. A board game takes us to the dark streets of Istanbul at the beginning of the 20th 
century to chase murderers, while the joke is on us in a comic strip that mirrors our own jury behavior. These are 
just a few of the creative solutions that our graduates-to-be bring to their self-authored problems, as our final 
exhibition is rich with visual stories that cover all the range from stop motion to documentary, from installations to 
dark graphic novels. 

I send my warmest regards to the Class of 2019, our former students, who are now our young colleagues. May the 
force be with you :)

Assoc. Prof. Dr. Zeynep Arda
Visual Communication Design 
Department Head





Sense of Izmir projesi bir problem tanımından yola çıkılarak geliştirildi. Izmir Adnan Menderes 
Havalimanı yıl içerisinde birçok yerli ve ve yabancı turiste hizmet vermektedir, fakat yeterince 
aktivite ve etkileşim bulunmamaktadır. Bu yüzden havaalanı deneyimini arttırmak ve şehir hakkında 
fikir sahibi oldurmak için iki video enstalasyon fikri geliştirildi. Birinci fikir uluslararası gelen yolcu 
koridorunun sağ ve sol duvarları boyunca bir tarafında tramvayla İzmir, diğer tarafında ise vapurla 
İzmir video enstalasyonu. Diğer video enstalasyonu ise şehirde bir gün ismiyle kapı bekleme alanında 
yer almaktadır. 

Sense of İzmir project is developed based on a problem definition. Izmir Adnan Menderes Airport 
is the crossing point of many domestic and foreign visitors during the year. But there is a lack of  
activities and interactions for the passengers. Therefore, two video installations were developed to 
increase the airport experience and to have an idea about the city. The first idea is take place at 
International arrivals corridor side walls used as a video installation screens. There are two choices one 
side is  Izmir by tram and the other side is by ferry. Also there is an installation at gate waiting area 
which calls a day in the city.

Ali Rıza Sivas
Sense of Izmir 

aliriza.sivas.arzs@gmail.com

31



Ortalama diğer konseptlerden daha farklı bir bilim-kurgu-korku melezi olan “Linos” içinde büyük 
kavramlara, insanlığın kendine zarar verme ve yeniden doğuşuna ilişkin fikirlere sahiptir. Kaynakların 
tükenmesiyle başlayan olaylar insanoğlunu istemedikleri şeyleri yapmaya zorladı. Bunun sonucunda 
dünyayı yaşanmayacak hale getiren insanoğlundan geriye, bir “bilim adamı” tarafından oluşturulan 
yapay gezegen ve uzay gemisi birleşimi olan “Linos”a sığınanlar kalır. Başlarda Linos’un anlamı 
insanlar için kurtulmak olsa da çok geçmeden kurtulanlar, ne kadar büyük bir hata yaptıklarının 
farkına varır.

A sci-fi-horror hybrid with more grey matter than average other concepts, ‘Linos’ has grand concepts 
inside, ideas about self-destruction and rebirth of humanity. The events that started with the 
exhaustion of resources forced mankind to do what they did not want. There are only those left who 
seek refuge in Linos, which is an artificial planet and spaceship invented by the scientist. Although at 
first the meaning of Linos was to save the people, the survivors soon realized that they had made a 
mistake.

Alp Yaprak
LINOS
info@alpyaprak.com
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Projede 3 cam üst üste gelecek şekilde bir düzenek oluşturuldu. Bu camlar animasyonda dijitalden 
farklı bir derinlik kazanımına sebep oldu. Arkaplan ve önplan yerlerini değiştirerek parcanın 
ritmine göre bir sistem oluşturuldu. En alttaki tabaka buğulu cam ile yapıldı. Bu sayede kameraya 
derinlik hissini daha rahat verildi. Parçada sözler “Ne yapmak istediğimi bilmiyorum” ile başlar. Bu 
animasyondada karakterimizin iç dünyasını tanıyacağız. Animasyon ile oluşturulan görseller, parçanın 
ritmi ile senkronize ilerleyerek bir müzik videosu oluşturuldu.

In my project there will be a mechanism consisting of 3 glass bases. These layers will allow the 
animation to gain depth. So I can show the background and foreground by changing layers. To gain 
texture in visual. I’ve placed fourth glass. By reflecting lights, my figures will be eligible. Ground 
layer will be blurred layers to give feeling of depth to camera. The song starts with I don’t know what 
i want.So the animation about a man who pretends as he didn’t exist. The purpose is creating an 
animation from the colored papers then synchronize with the rhythm of music and lyrics

Ata Kaan Koç
 Walking With The Dog Before I Sleep / Music Video - Cut Out  Animation

atakaankoc@gmail.com
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Bir mahallede doğdum ve hala doğduğum mahallede yaşıyorum. Bu mahallenin bana kattığı birçok 
güzel şey oldu ve hala katıyor. Bu yüzden mahalle kültürünü çok seviyorum ve her çocuğun mahalle 
kültürünü tatmasını istiyorum. Şu anda Kadifekale’de devam etmekte  olan bir yıkım var ve insanlar 
bu yıkılan evlerin karşısında yaşamak zorunda bırakılmışlar. Bu yıkım birkaç yıldır sürüyor ve oradaki 
insanların hayatlarına olan kötü etkileri düşünülmüyor. Bu dönüşümle beraber mahalle kültürü de bir 
yıkım yaşıyor, yok oluyor. Bu dönüşüme ve zararlarına şahit olan biri olarak, bu mahallelerle ilgili bir 
proje yapmak istedim. Amacım bu dönüşümü ve mahallelerin o güzel havasını insanlara göstermek.

I was born in a neighborhood and I still live in there. There’s been a lot of good things this culture has 
added to me and it still adds. That’s why I love the neighborhood culture and I want every child to 
taste it. Nowaydays, there is an ongoing destruction in Kadifekale and people have been forced to live 
in front of these destroyed houses. This destruction has been going on for several years and it’s effects
on people are not considered. With this transformation, the neighborhood culture is also undergoing a 
destruction. As a witness to these transformations and losses, I wanted to make a project about these 
neighborhoods. My goal is to show effects of this transformation and the aura of the neighborhoods.

Aydın Sıncar
Kaydefa
sincaraydinn@gmail.com
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“Yıl 1922. Dönemin sevilen, saygın bir polis memuru olan, 42 yaşındaki evli ve üç çocuk babası 
Mehmet Efendi kimliği belirsiz bir kişi tarafından Pera’nın ünlü mekanlarından birinde sabaha karşı 
ölü bulundu. Polis dönemin önde gelen altı suçlusundan şüpheleniyor çünkü hepsinin geçmişte 
Mehmet Efendi’yle bir husumeti olduğunu biliyor. Maktülü, bu şüphelilerden hangisi, nerede, nasıl ve 
neden öldürdü? Tek yapmanız gereken gerçek zanlıyı yakalamak!”

In 1922. Reputable police officer Mehmet Efendi was killed in a popular location in Pera. The killer 
remains unknown. Mehmet Efendi was 42 years old, married with three children. The police suspects 
the six leading criminals of that time. Police suspects them, they had various hostilities with Mehmet 
Efendi. One of these suspects killed him, but who, how, where and why? All you have to do is catch 
the real murderer!

Ayşegül Ulutaş
Midnight in Pera - Murder/Mystery Board Game

aysegulutas@gmail.com
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Satisfiction, insanın içinde varolan tatmin edilme arzusunu ele alan farklı animasyon teknikleri 
ile yaratılmış bir kısa filmdir. Film iki kısımdan oluşur, ilk kısımda somut ikinci kısımda ise soyut 
bir gerçeklik işlenir. Filmin odak noktası, insanın öz varlığının tatmine muhtaç oluşu ve bunun 
sağlanması gerektiği üzerinedir. Filmde, bir adam aşık olduğu kişiye hislerini açıkladığı sırada öz 
benliği bu duruma karşı gelir ve bu birlikteliğe engel olmaya çalışır. İkili arasında bir hesaplaşma 
başlar. Adam yoluna devam etmek, sevdiği kişiye ulaşabilmek için öz varlığını tatmin etmek zorunda 
kalır. Bu süreç ise soyut bir anlatım yoluyla işlenmiştir.

Satisfiction is a short film created with different animation techniques that address the desire for 
satisfaction within human. The film consists of two parts. In the first part cold fact, in the second part 
abstract reality processed in the film. The focus of the film is on the need for the satisfaction of the 
human being’s self and the need to ensure this. In the film, when a man expresses his feelings to the 
person he loves, his own self opposes the situation and tries to prevent this association. A revenge 
begins between the two. Man has to satisfy his own self-existence in order to continue his path, to 
reach the person he loves. This process was processed through an abstract narration.

Baran Pirinçal
Satisfiction
baranpirincal@gmail.com
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Proje, nüfusun büyük bir bölümünün yaşadığı durumu sunmak ve sosyalist gerçekçilik şiiri kullanarak 
topluma katkıda bulunmak üzeredir. İzmir’de işçi sınıfının büyük çoğunluğu kent merkezinin dışında 
yaşamakta ve içeri adımını atamamaktadır. Onlarla iletişimimiz kopmuş durumdadır. İşçi sınıfının 
doğma büyüme hangi sıkıntılardan geçtiğini en iyi anlatabilecek şiirlerin arasından Nâzım Hikmet 
Ran’ın “Memleketimden İnsan Manzaraları” adlı şiir kitabından bir bölüm seçtim. Bu bölümü tekrar 
kurgulayarak animasyon haline getirdim. Keyifli izlemeler.

Project is about to present the situation in which a large part of the population lives and to contribute 
to society by using a socialist realism poem. In İzmir, the majority of the working class lives outside 
the city center and can not take a step inside. Our communication with them is isolated. I chose a 
section from Nâzım Hikmet Ran’s poetry book  “Human Landscapes from My Country” which is the 
one of the best describes the problems of the working class lives. I’ve reworked this section and made 
it animation. Enjoy the short movie.

Deniz Can Atal
Master Galip

deniz.can.atal@gmail.com
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Küçük yaşlardan itibaren, bizi şekillendiren ve kimliğimizi tanımlayan faktörlerle çevriliyiz. 
Vücudumuz, sağlık, sosyal ilişkiler, iş performansı, para, değerler ve normlar özümüzü tanımlayan 
önemli faktörlerin küçük bir kısmıdır. Ama ya insan kendisini tüm bu faktörlerden kurtarır ve herhangi 
bir şey tarafından manipüle edilmeyen veya şekillendirilmeyen bir insan olursa?

From an early age, we are surrounded by factors that shape us and define our identity. Our body, 
health, social relationships, work performance, money, values   and norms are but a small part of 
important factors that define our inner self, our core. But what if man frees himself from all these 
factors and becomes a person who is not manipulated or shaped by anything?

Gizem Alpaslan
The Core
gizemalpaslan1993@gmail.com
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Hikayeler tekrar eder ve birbirlerine benzerler. Şehirlerin tarihi, kültürü ve dokusu kendisini oluşturan 
küçük mekanların benzerlikleri ve farklılıkları ile şekillenir. Bu farklı mekanların sahip olduğu farklı 
mimari yapılar için insanoğlu binlerce yıl farklı korunma araçları geliştirdi. Tüm bu mimari yapılar 
insanlığın korunma ihtiyacına yönelik farklı araçlar içeriyor. Bu proje yağmurdan, güneşten ve 
rüzgardan korunma ihtiyacına yönelik geliştirilen tentelerin mekan ile nasıl bütünleştiğini irdelemek 
üzere hazırlandı. Mevcut karmaşayı tasarım ile çözmek için tenteleri mekanların dokusu ve hikayeleri 
ile bütünleşik tasarlayıp kimliksiz, kaotik, düzensiz alanları yeniden oluşturmak amacındayım.

The stories repeat and look alike. The history, culture and texture of cities are shaped by the 
similarities and differences of the small spaces that make up it. Human beings have developed 
different protection tools for thousands of years for different architectural structures of these different 
places. All these architectural structures contain different tools for the protection. This project was 
prepared to examine how the awnings developed for rain, sun and wind protection needs are 
integrated into the space. In order to solve the current complexity with design, I intend to re-create the 
awnings with the texture and stories of the spaces and re-create chaotic, irregular areas.

Gürsu Öğretmenoğlu 
Tilts of Urban

gursuogr@icloud.com
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En büyük ilham kaynağı Vincent Van Gogh olan bir vitray sanatçısının kendiyle çelişme hikayesi. Her 
yıl doğum gününde gelen Van Gogh hediyeleri onun canını sıkmaktadır.  Müşterinin uğramadığı vitray 
atolesinde geçirdiği sinir kriziyle gelen hediyeleri parçalar ve ondan bir tablo yapar. Tablonun Van 
Gogh’a ait olduğunu iddia eder.

This is a stained glass artist’s self-contradiction story who is greatly inspired by Vincent Van Gogh. 
Van Gogh based presents which are gifted by people around him, every year on his birthday, start to 
bother him. One day, he has a nervous break down and starts to break up every gift he had before 
about Vincent Van Gogh in his workshop. Then he creates a fusion work with the pieces of broken gifts 
and he starts to claim that the work belongs to Van Gogh.

Hilal Özdeş
sorry, vincent
hilalozdes@gmail.com
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The Dream Show is a television program that takes place in an undefined time frame. Whoever gets 
on stage in this program, the audience watches his dreams, and they watch the stories directed by 
the unconscious with great pleasure. This story, which appeared in graphic novel format, contains 
the three dreams of Raşit. He confronts his desires of sex, love, and money in the stories. All three 
characters in the stories are reflections of Raşit’s character.

The Dream Show, tanımsız bir zaman diliminde geçen bir televizyon programıdır. Bu programda 
kim sahneye çıkartılırsa, izleyiciler onun rüyalarını seyreder, ve bilinçdışının yönetmenliğini yaptığı 
hikayeleri, büyük bir keyif ile seyrederler. Grafik roman formatında karşımıza çıkan bu hikaye, 
programa katılan Raşit’in 3 rüyasını barındırıyor. Bilinçdışının ve arzularının farklı karakterler 
biçiminde vücut bulduğu hikayelerde, sekse, sevgiye, ve paraya dair arzuları ile yüzleşiyor. 

M. Raşit Göl
The Dream Show

rasitgoldesign@gmail.com

Bu alana proje 
görselinizi yerleştiriniz
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Walking With A Ghost, babası inançlı bir papaz olan bir adamın, babasının acı içerisinde ölümünden 
sonra tanrıyı ve içerisinde bulunduğu varoluşsal durumları sorgulayarak geçirdiği evreleri anlatan bir 
bilgisayar oyunudur. Oyun, Friedrich Nietzsche’nin Böyle Buyurdu Zerdüşt adlı kitabında üst insana 
giden yolları anlatmak için kullandığı üç metafor (deve, aslan, çocuk) üzerinden kurgulanmış
3 boylu, etkileşimli bir hikaye anlatısıdır.

Walking With A Ghost is a computer game telling phases a man, whose father is a faithful priest, goes 
through by questioning God and existential situations he experiences after death of his father in pain. 
The game is a 3D interactive storytelling, based on the three metaphors (camel, lion, child) used by 
Friedrich Nietzsche to describe the paths to the superior person (übermensch) in his book “Thus Spoke 
Zarathustra”.

Murat Temel
Walking With A Ghost
murattemel93@outlook.com

Bu alana proje 
görselinizi yerleştiriniz
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Hey jury project, essentially based on department of Visual Communication design and there are 
mocking criticize about design jury. With this project, I aimed to show the situation of stereotyped 
jury and student relations that we all know but do not think about. As students, we have always 
seen opposite side’s mistakes. On the other hand, we have cliche mistakes unfortunately, too. In this 
project, I tried to put forward a work looking at both sides with objective perspective. By showing the 
most basic but incorrect jury situations, I wanted to show you what design students and lectures have 
experienced, using with cynical language. I would like to introduce our studio juries to you, using a 
language that is as clear and understandable as I can. Please, no one should be offended by any 
situation, because we are together in this project.

Selin Oğuzer
Hey Jury!

selin.oguzer@gmail.com

Hey Jüri! projesinde temelde Görsel İletişim Tasarımı bölümünden yola çıkarak tasarım jürisinin alaycı 
bir eleştirmesi yapılıyor. Bu projeyle, hepimizin bildiği fakat üstüne pek düşünmediği kalıplaşmış jüri 
ve öğrenci durumlarını göstererek, duruma bir de dışarıdan bakılmasını amaçladım. Öğrenciler olarak 
biz hep karşı tarafın hatalarını gördük, fakat öte yandan bizlerin de kalıp hataları maalesef ki var. Bu 
projede tarafsız bir şekilde her iki açıdan da bakarak bir iş ortaya koymaya çalıştım. En temel fakat 
yanlış jüri durumlarını sergileyerek, biz tasarım öğrenci ve öğretim görevlilerinin yaşadıklarını alaycı bir 
dille sizlere göstermek istedim. Elimden geldiğince açık ve anlaşılır bir dil kullanarak, stüdyo jürilerimizi 
sizlerle tanıştırmak isterim. Lütfen kimse hiçbir durumu üzerine alınmasın çünkü biz bu projede birlikteyiz.

Jüri
HER
ZAMAN

açtır

acaba hangisinden
baslasam ?
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Kardeş Katli, orijinal adıyla ‘A Fratricide’ Franz Kafka’nın gençlik dönemlerinde kaleme aldığı kısa 
bir öykünün uyarlaması olup, görsel elementlerle zenginleştirilerek 2 boyutlu, dijital animasyon 
olarak yeniden, izleyenlerin karşısına çıkması amaçlanmıştır. Keza hikayede seyirciye sunulan ilişki 
de suçu işleyen ve bunu görüp bir şey yapmayan kişiler arasında geçmektedir. Animasyonun verdiği 
sınırsız fırsatlar dolayısıyla  orijinal hikaye yorumlanarak balkondan sokağı izleyen karakter ‘dev’ gibi 
fantastik karaktere dönüştürülmüştür. Şehirde yaşayan ve yaşanan bu kötü olayları görüp hiç birine 
karışmayan, görmezden gelen bir karakter, içinde yaşadığımız sosyal düzene göz kırpmaktadır. Proje, 
cel animasyonun gerekliliklerini yerine getirmeyi amaçlamakla birlikte 10 FPS olarak ilerlemektedir. 

A Fratricide is an adaptation of a short story written by Franz Kafka in his youth, enriched visual 
elements, and is intended to be re-enacted as a 2-D digital animation. Likewise, the relationship 
presented to the audience in the story is also among the people who committed the crime and 
who did not do anything. Due to the unlimited opportunities of animation, the original story was 
interpreted and the character following the street from the balcony was transformed into a fantastic 
character like giant. A character who sees these bad events in the city and does not interfere in any 
of them and ignores them, winks at the social order in which we live. The project aims to fulfill the 
requirements of cel animation and it proceeds as 10 FPS.

Yiğit Yerlikaya
A Fratricide
yigityerka@gmail.com
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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





Bu 44 metrelik motor yat, Zorlu Holding’in sahibi için tasarlanmıştır. Çok yoğun bir programı olsa 
da, boş vaktini yatında geçirir. Genelde ailesiyle zaman geçirir. Ayrıca bazı zamanlar meslektaşlarını 
da teknesine davet etmektedir. Teknenin maksimum kapasitesi 10 kişidir. Teknenin genel güzergahı, 
Akdeniz bölgesinden başlayıp Cebelitarık Boğazı’nın sonuna kadar her türlü turistik liman, ada ve 
koyları kapsamaktadır. Ayrıca, gemide bulunan sahibinin özel ilgi alanları olan balıkçılık ve kano için 
de bazı özel imkanlar vardır.

This 44 meter motor-yacht is designed for Zorlu Holding’s owner. Although he has a very busy 
schedule, he prefers to spend his free time on his yacht. He usually prefers to spend time with his 
family. He also invites his colleagues to his boat. The maximum capacity of the boat is 10 people. 
The general route of the boat will cover all kinds of touristic ports, islands, and bays starting from the 
Mediterranean region to the end of the Gibraltar Strait. Furthermore, there are some specific facilities 
for his specific interests, fishing and kayaking.

Ahmet Can Güvenç
THETIS Motor Yacht Project

acanguvenc@gmail.com
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Dünyamızdaki insani ve doğal bozulma nedeni ile böyle bir senaryo yazmaya ve hem otizmin 
yaşamımızdaki yeri, hem de dünyamızdaki bilinçsiz kirliliğe dikkat çekmeye çalıştım. Bu projede, 5-6 
bilim insanına dinlenme ve deneyler yapmak için maksimum performans sağlamak için mekanları 
tasarladım. Duvarlara minimalist bir düzen içinde yerleştirdiğim renkli ışıklar ile çevrenin ciddiyetini 
artırmak istedim. Bilim adamlarının güvenliği de oksijen tasarrufu ve yalıtım düşünülerek göz önünde 
bulunduruldu.

With the reason of human and natural deterioration in our world, I tried to write such a scenario and 
draw attention to both the place of autism in our lives and the unconsciously pollution in our world. 
In this project, I designed a space for 5-6 scientists in the space to provide maximum performance for 
resting and conducting experiments. I wanted to increase the seriousness of the environment with the 
colorful lights I placed on the walls as a minimalist order. The safety of scientists is also considered by 
thinking oxygen saving and insulation.

Ali İlhan Buralı
Drip
buralilhan@gmail.com
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Lost in Field bir savaş tarihi müze projesidir. Kore Savaşı’nda babasını kaybeden iki kardeş 
hakkındadır. İki kardeşin çocukluğu, babalarının savaş hikayelerini dinleyerek geçti. Annelerinin 
onlara gösterdiği fotoğraf ve dokümanlar yardımıyla savaşa tanık oldular. Yetişkin olduklarında, 
babalarının anılarını canlı tutma istekleri olduğunu anladılar. Bu nedenle, terk edilmiş eski evlerini, 
insanları yönlendirecek ve dünyanın son döneminin savaşları hakkında derinlemesine bilgi verecek bir 
savaş tarihi müzesi olarak tasarlamaya karar verdiler.

Lost in Field is about two brothers who lost their father in Korean War. Their childhood passed with 
listening their father’s war stories. They became witnesses of war by having photos/documents which 
their mother showed them. When they became adult they figured out they had the will to keep their 
father’s memories alive. Therefore they worked for designing their abandoned old house into a war 
history museum which would guide people and give deep information about wars of the last era in the 
world.

Anıl Topuzoğlu
Lost in Field - War History Museum

aniltopuzoglu@gmail.com
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Bu motoryat Zorlu Holding’in sahibi için tasarlandı. Tekne sahibinin şarap kültürü gelişmiş ve hobiler 
edinmiştir. Bu hobiler arasında balıkçılık, jetski ve kayaking vardır. Teknede bunlarla ilgili bazı özel 
alanlar tasarlanmıştır, mürettebat hariç kapasitesi 10 yolcudur. Teknenin genel güzergahı, Akdeniz 
bölgesinden başlayıp Cebelitarık Boğazı’nın sonuna kadar her türlü turistik liman, ada ve koyları 
kapsıyor. Bu gereklilikler sayesinde teknenin sahibi ve ziyaretçiler için oluşturulan konforlu ve 
ergonomik bir ortam olacaktır.

This motor yacht will be designed for the owner of Zorlu Holding. He has developed a wine culture and 
have certain hobbies including fishing, jetski and kayaking. Some special areas are designed for these 
hobbies. The boat has a capacity of 10 passengers except the crew. 1 captain, 3 crew and one chef 
will also work on the boat. The general route of the boat starts from the Mediterranean region and 
ends with the Strait of Gibraltar. The boat will be a comfortable and ergonomic environment for the 
business owner and visitors.

Arda Turgut
M/Y THETIS 44 
arda.turgut@hotmail.com
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Bu projede günümüz çağında gelecek teknolojilerini kullanarak tasarlanmış bir evin hayatımızda 
yarattığı değişiklikler anlatılmıştır. Senaryoda kör olan bir kadın taktığı lensle geçmişi, geleceği ve 
şu anı görmeye başlamıştır. 3 kattan oluşan bu yapıda bodrum katı laboratuar olarak tasarlanmıştır. 
Zemin kat salon ve mutfak, 1. Kat ise yatak odası ve dijital alan olarak tasarlanmıştır. Günümüzde 
çağında geçen bu senaryoda alt kattan üst kata doğru gelecekten günümüze bir akış vardır.

In this project, the changes in our lifestyle, made due to a house designed by using future 
technologies, are explained. In the script, a blind woman began to visualize the past, the future and 
the present by using a pair of the lens. In this structure consisting of 3 floors, the basement was 
designed as a laboratory. Ground floor contains living room and kitchen, and first floor was designed 
as a bedroom and a digital area. There is a time flow from the future to the present in parallel from 
the basement floor to the top floor in this scenario.

Asia Tunç
Ophthalmic

asia.tunc@hotmail.com
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Tasarımını yapmış olduğum Pavone isimli motoryat, 47m uzunluğunda ve 15m genişliğindedir. 
Belçikalı müzik grubu Oscar and The Wolf için bir turne teknesi olarak tasarlandı. Tekne, gündüz 
vakti sıradan bir tekne görüntüsündeyken geceleri bir konser teknesi haline geliyor. Ana güvertenin 
yanlarından açılan zemin yüzünden, solist teknenin yan kısımlarında yürüyebiliyor ve seyircilere 
ulaşma imkanı buluyor. Teknenin içerisinde özel olarak sahne arkası, müzik stüdyosu, kayıt stüdyosu 
bulunmaktadır. Bununla birlikte, 6 adet ana kabin vardır.

Pavone, which I designed, is a motor yacht approximately 47 meters long and 15 meters wide. It was 
designed as a touring boat for the Belgian music group ‘Oscar and The Wolf’. The boat is in the shape 
of an ordinary boat during the daytime and becomes a concert boat at night. Due to the convertible 
surfaces from the sides of the main deck, the soloist can walk alongside of the boat and reach the 
audience. Inside the boat there is a backstage, music studio and recording studio. Additionally, there 
are 6 main cabins.

Aybüke İlter
Pavone
aybukeltr@gmail.com
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Proje gelecekte bir zamanda geçerken, hitap ettiği kitle alıştığımızdan çok uzakta olup, organik 
formda üretilmiş, hisleri ve düşünceleri olan robotlardır. İç mekanı tasarlanan bu evin sundukları 
onların ihtiyaçları ve zevklerine göre düzenlenmiş, pek çok teknolojik ihtiyaç karşılamaktadır. Organik 
robotların çağında, paranın bir değeri kalmamasıyla birlikte, ihtiyaca yönelik yeni bir hiyerarşik sistem 
oluşturularak onlara yaşam sürelerini veren bataryalara değer biçilmiştir ve projemiz bu bataryaların 
etrafında dönmektedir.

While the project is based on future, the mass is far away from today, and they are robots produced 
in organic forms, have feelings and thoughts. The interior is designed according to their needs and 
preferences. In the age of organic robots, with the fact that the money does not have a value, a new 
hierarchical system is created and the energy batteries are valued and our project centers on these 
batteries. Batteries are stored, and protected at home. The project reflects their organic forms as well 
as being simple and practical.

Aytül Zehra Budak
Life Thief

budakaytul@gmail.com
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Proje, hayatı boyunca insanlardan izole yaşamış bir kadının hayat hikayesini anlatmaktadır. Bu kadın 
küçük yaşlarda defalarca kez tacize uğramıştır, ne ailesi ne de polis ona inanmamıştır.  Yıllar sonra 
kadın çok başarılı bir avukat olur, insanlar onun sosyal bir insan olduğunu düşünür ama kadın aslında 
içinde farklı duygular taşımaktadır. Evin içerisinde aynı kadının kişiliği gibi izole edilmiş bir dövüş 
ringi bulunmaktadır. Dışarıdan bakıldığı görünmez, aynı kadının iç dünyası gibi dışarıdan sosyal ama 
içerisinde bazı gerçeklikler saklamaktadır.

This project tells the life of a woman who lived isolated from people. This woman was abused when 
she was young. Years later, the woman becomes a very successful lawyer, and the people who look 
outside to her think that she is a very social and successful person, but this woman actually has very 
different feelings in herself. In this project, there is a secret boxing ring inside of the house but it’s 
invisible for the outsiders, it’s the same with the women’s inner world. From outside very social but 
inside she’s hiding something.

Batuhan Arslan
Isolated
batuhanarslan12@hotmail.com
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Bu projenin amacı çocukların sosyalleşme, eğitim ve kişisel gelişim ihtiyaçlarına cevap vermektir. 
Mekan sınıf, uyuma alanı ve oynayarak değerlendirilebilecekleri bir etkileşim alanıdır. Tasarımda 
çocukların doğa ile etkileşiminden esinlenilmiştir. Mekan çocuklara doğayı deneyimler gibi, 
meraklarını canlı tutmak için saklanma, zıplama, tırmanma ve keşfetme olanaklarını sunar. 
Çocukların kesintisiz öğrenme ihtiyacına olan çözüm, dekoratif tasarım elemanları ile interaktif eğitim 
aktivitelerin kombinlenmesiyle sağlanmıştır.

The project aims to respond the needs of socializing, education and self-growth of children. It has 
separate spaces for classroom, sleeping and interaction room designed to play and enjoy free time. 
The design strategy is inspired by children’s interaction with nature. Space offers children possibility 
to hide, jump, climb and explore to keep their curiosity alive as they are experiencing a natural 
environment. Engagement of spatial qualities for learning needs is reached by combining decorative 
elements with interactive educational activities.

Beril Beden
Paio Kindergarten

berilbeden@gmail.com
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Akıl hastası olan Anna, klinikte tek başına bir beyaz ve sade bir odada kalıyordu. Kliniğin uzun 
koridorunda sanki sonsuzlukta kayboluyor ve kendisini başka bir dünyada buluyordu. Tavanda 
bulunan aynalar yüzünden başka insanlarla konuştuğunu zannediyordu. Düz duvarlar onu rahatsız 
ediyordu fakat duvarlar asimetrikti. Klinikte tanıştığı Stefan Anna’ya beyninin aslında diğer 
insanlardan farklı frekansta olduğunu söylüyor. Artık klinikte kalmak istemiyor ve Stefan’ı bulmaya 
gittiğinde aslında böyle biri olmadığını öğreniyor.

Anna, a mentally ill patient, stayed in a single white room in the clinic. As she walked through the 
long corridor of the clinic, she was lost in eternity and found herself in another world. She thought 
she was talking to people in the hallway because of the mirrors in the ceiling. The smooth walls were 
bothering her, but the walls were asymmetric. One day, Stefan, whom she met there, tells Anna that 
her brain is actually at a different frequency than others. She doesn’t want to stay there so she goes to 
find Stefan, but she finds out there is no Stefan.

Burcu Yurt
Frequency - Mental Clinic
burcu.yurt.35@gmail.com
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Sharp, mavi ve yeşili bir araya getiren bir tasarıma sahiptir ve kullanıcılara, yelken açarken açık 
denizlerde piknik deneyiminin keyfini çıkarmaları fırsatını sunmaktadır. Gordon Ramsay ve ailesi için 
tasarlanmıştır. Üst güvertedeki serada yemek pişirmek için taze otlar yetiştirilmektedir. Hem iç hem 
de dışta, yemek pişirme birimleri vardır. Sharp ismi yata Gordon Ramsay’ın davranışları ve görüşleri 
nedeniyle verilmiştir. Yat, onun birçok karakterini yansıtmaktadır. Ramsay, hem baba hem de şef 
karakteriyle bu tekneye kimlik kazandırmıştır.

Sharp combines blue and green, offers picnic experience on open seas while sailing. The yacht is 
designed for Gordon Ramsay and his family. In the greenhouse on the upper deck, fresh herbs are 
cultivated for cooking. There are various units for cooking in both indoors and outdoors. She has wide 
areas for big families. The name, Sharp was given, since Gordon Ramsay’s behavior and vision. She 
reflects many faces of his personality. Ramsay has given this boat an identity with both his father and 
his chef character.

Büşra Hasoğlu
Sharp Yacht

b.hasoglu@hotmail.com
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47m uzunluğunda 8.5m genişliğindeki motor yat, dünyaca ünlü tasarımcı Karl Lagerfeld için 
tasarlanmıştır. Hem tatil hem de iş amaçlı bir yat konsepti oluşturulmuştur. Karl’ın ev ve mağaza 
konseptlerinden esinlenilmiştir. Alt güvertede 2 VIP kamara, 2 ikiz kabin, çamaşırhane, mutfak 
(mürettebat), makine dairesi, garaj ve plaj; ana güvertede pist, mutfak ve kiler, ana kabin ve ofis; 
köprü güvertesinde skylounge, spor salonu, kaptan köşkü, kaptan odası, ve sistem odası; ve üst 
güvertede ise jakuzi ve güneşlenme alanı bulunmaktadır.

The 47-meter-long, 8.5-meter-wide motor yacht is designed for designer Karl Lagerfeld. Both a 
holiday and business yacht concept has been created. It was also inspired by his home and store 
concepts. On the lower deck there are 2 VIP cabins, 2 twin cabins, laundry, galley (crew), engine 
room, garage and beach; on the main deck, there is runway, kitchen and pantry, main cabin and 
office; on the bridge deck, there is skylounge, gym, captain’s lodge, captain’s room, and system room; 
and on flybridge, there is a Jacuzzi and sunbathing area.

Büşra Onur
Dimond
busra_onur_@hotmail.com
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Senaryoda, ana karakterin hayalleri için karşısına çıkan engeller karşısındaki saf ve ütopik arayışları 
çevresini iki boyutlu bir harikalar diyarı olarak algılamasına sebep olmuştur. Karakterin iç dünyasını 
yansıtmak, hayali ve mobil mekanlar yaratmak amacıyla organik şekiller ve soft renklerden ilham 
alınmıştır. Konaklama merkezi, ‘sosyalleşme’ ve ‘rahatlama’ temalarıyla tasarlanmıştır. Klonların 
yaşam üniteleri, kütüphane, kafeterya ve sosyalleşme alanları ve klonlarla insanların görüş hücreleri 
ise tasarlanan ana mekanlar arasındadır.

This cloning center is thought as a wonderland for clone production. In order to create alive dreams 
and to follow life coincidences, space is inspired from neutral materials, soft colors, simple geometry 
and organic shapes to have an imaginary, relaxed, livable and fluid space. The main area is used as 
a socialization area where clones spend time and relax.  The main spaces are living units for clones’ 
accommodation, eating & lounge area, library & socialization area, relaxation area and meeting area 
for humans and clones.

Çağla İrem Karol
2D Dreams

irem_karol@hotmail.com
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Aldous Huxley‘in distopyasından esinlenilen projede, mekanlar her şeyin sanal olduğu ve 
oyunlaştırıldığı bir toplumdan yola çıkılarak tasarlanmıştır. Bu sanal dünyada belirli kurallar içinde 
yaşayan insanlar ihtiyaçları için çalışır ve puan toplarlar. Dijital ekranlar hayatlarının bir parçasıdır. 
İç mekanlarda renk, malzeme ve form ile devamlılık sağlanmıştır. Alanların sınırları keskin renk 
geçişleriyle vurgulanmıştır. Koyu renk taban ve tavanlar, kapsül yataklar, lineer aydınlatmalar ve 
minimal düzeyde mobilya kuralcı ve baskıcı bir düzenin göstergesidir.

The project was inspired by Aldous Huxley’s dystopia. Spaces are designed based on a society where 
everything is virtual and gamified. People live with certain rules and work to collect points to get 
vital needs. Digital screens used in interiors and represent media and popular culture. In interiors, 
color, material, and form provide continuity. The boundaries of areas are highlighted with sharp color 
transitions. Dark floors and ceilings, capsule beds, minimal furniture and linear lighting are indication 
of prescriptive and oppressive order.

Cemran Yüceel 
Confrontation
cemranyuceel@gmail.com 
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İnsanların sorunlarına çözüm aramak için gittikleri psikiyatrist, seçtiği hastaları ofisinden açılan gizli 
bir kapıyla bir odaya hapsediyor ve denek olarak kullanır. Dışarıdan sadece bir klinik olarak görünen 
yapı, aynı zamanda doktorun yaşam alanı olarak tasarlanmıştır.  Her alanında farklı bir zamana 
dokunularak, doktorun karmaşık karakteri evin tasarımıyla birleştirilmiş ve ortaya geçmiş, günümüz 
ve geleceği karşılaştırma fırsatı çıkmıştır. Teknolojik odaların yanısıra hem geçmişin sadeliği hem de 
günümüz mimarisini yansıtan çizgiler bulunmaktadır.

The truth is behind the door and those seeing it are not lucky. The psychiatrist confines his patients 
to a room in the office and starts using them in experiments. The building, which pretends a clinic, 
was designed as the house of doctor. By designing each room in a different style, the complexity of 
doctor’s character was commentated with the interiors of house, so an opportunity to compare the 
design of past, present and future interiors. Besides the rooms equipped with high tecnology, there are 
some others in the pure style of past times.

Damla Adalı
The Doctor’s House
damla.adali@hotmail.com
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Bir zamanlar, annesiyle yaşayan bir kız varmış. Bu kız annesinin ona anlattığı, Anka Kuşu ile ilgili 
olan masalları dinlermiş. Annesinin ona bıraktığı mektupta, onu ölümcül bir hastalıktan dolayı 
kaybettiğini, ancak her şeye rağmen önce kızı sonra da kendi için her zaman bir şekilde ayakta 
durmaya çalıştığını anlatmış. Ve artık Anka Kuşu birçok anlam yüklemiş. Bu nedenle de bütün 
kadınlara layık olacak şekilde bir moda ve tekstil ağı kurup onu yönetmeye karar vermiş. Çünkü hayat 
ne kadar zor olursa olsun, her kadın başarmanın bir yolunu buluyor.

Once upon a time there was a girl lived alone with her mother. She loved to hear her mother’s night 
stories about  “The Phoenix”. When her mother died, she found a letter explains that her mother 
suffered from a deadly disease for a long time. She understood that she should rise from the ashes 
like the phoenix. When she got deeper into the meaning of phoenix, she decided to dedicate an 
exclusive couture fashion line to honor her mother’s memory. No matter how hard life is, women 
always know how to survive and how to rise from the ashes.

Damla Başkan 
The Phoenix
damlabaskan@icloud.com
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The House of Borderline, Snic adlı senaryomdan ortaya çıkmıştır. Snic, günümüzde de pek çok kişinin 
sahip olduğu çoklu kişilik bozukluğu hastalığı ve buna çözüm bulurken oluşan durumu anlatıyor. 
Hastaların isteği dışı bir ilaç tedavisine başlanması gibi yasadışı işlemlerin yapılıyor. Üç hasta 
kendilerini, kişilikleriyle yüzleştikleri odaların olduğu bir evde geçen bir kabusun içinde buluyorlar. 
Bir odalar; çocuk odası, psikolog ofisi ve bir salondan oluşuyor. Malzemeler ve eşyalar gerçeğe uygun 
seçildi ve psikolojik senaryo için araştırmalar yapıldı.

The House of Borderline emerged from script called Snic. In Snic, as today, many people have a 
multiple personality disorder disease and an unexpected situation in finding a solution is told. Illegal 
operations, such as the initiation of a non-voluntary drug treatment, have a bad effect. Three patients 
find themselves in a nightmare where they face their own personalities. The rooms are a child’s room, 
a psychologist’s office and a living room. Realistic materials and items were chosen and researches 
were made for this psychological scenario.

Deniz Gencin
The House of Borderline

denizgencin@hotmail.com
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Bu proje, kör bir kızın hayalindeki mekanı yansıtır. Mekana bakıldığında sanat galerisi olarak 
algılanır fakat iki farklı alandan oluşmaktadır. Bunu ziyaretçiler anlayamaz çünkü mekanlar yansıtıcı 
camlarla ayrılmaktadır. Mekan sanatçının evi ve sanat galerisi olarak ikiye ayrılır ve farklı girişlere 
sahiptir. Eve giriş binanın arkasındaki garaj kapısından yapılmaktadır çünkü sanatçı kendini 
toplumdan gizler, kör olduğu için dışlanmaktan korkar ve hayallerini gizli yaşar. En büyük hayali 
resim ve fotoğraftır, renksiz hayatını siyah beyaz olarak yansıtır.

This project reflects a blind girl’s dream place. It is considered as an art gallery, but it consists of two 
different areas. The visitors of the art gallery cannot understand that because there is reflective glassin 
the middle. Artist’s house and art gallery have different entrances. The entrance to artist’s house is 
through the garage door because artist wants to hide from society. Her biggest dream is painting and 
photography. She reflects herself in black and white in the pictures and the photographs as she has a 
colorless life.

Didem Parlas 
Equals
didemparlas@gmail.com
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Senaryoya göre, ana karakter Lily, aile bağlarının kopmasından sonra bazı zorluklarla karşılaşmış bir 
kadındır. Sonra, evinden ayrılmamaya karar vermiştir. Fakat bir gün evden çıkmış ve geçmişini ile 
geleceğini birlikte yaşayabileceği bir kapı bulmuştur. Ailesi ve hayalleriyle anılarını hatırlatan bu rüya 
evinde yaşamaya başlamıştır.

According to the scenario, Lily, the main character was a woman who faced some difficulties after the 
breaking of family ties. Then, she had decided not to leave her home. But, one day she left it and she 
found a door where she might her past and future together. She started to live in her dream house, 
which reminds her memories with her family and dreams.

Ebru Demircan
The Door

e.demircan96@hotmail.com
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Bu filmde, insanların bencilliğini ve kendi mutlulukları için başkasının acı çekmesine göz yummalarını 
ele aldım. Bir kasaba yaratarak burada insanlıklarının gelişimini anlatan bir senaryonun üstünden 
belediye binası tasarladım. Bu binanın alt katındaki laboratuvarda pozitif bilim ile ilgilenen bir 
kız uyutularak kasabaya enerjisi aktarılmaktadır ve insanları harekete geçiren iki sıcak renk olan 
sıcak renkler olan kırmızı ve turuncu kullandım. Giriş katında ise devamlılığı olan organik formlar 
kasabanın kusursuzluğunu sembolize etmek için kullandım.

In this film, I talked about people’s selfishness and happiness to condone someone else’s suffering. I 
designed a town hall over a scenario describing the development of humanity. There is a laboratory on 
the lower floor. A girl interested in positive science is put to sleep and her energy is transferred to the 
town. I used red and orange which attracted attention. I designed a room with a red glass lantern and 
designed an interior with colors. On the ground floor, I used organic forms to symbolize the perfection 
of the town.

Ece Alpat 
Happyland
ecealpatt@gmail.com
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Proje, hücrelerin bölünüp ve tekrar bütün haline gelmesinden yola çıkmıştır. Bu hareket, iç mekanda 
sınırsız bir dolaşım yaratmaktadır. İç mekanın temelini sağlayan rampa, temel bir hücre hissiyatı 
sağlarken diğer iç mekanlar, ondan bölünmüş bir parça hissiyatı vermektedir. Bu ofis binasında, 
tasarımcı ve mühendisler sanal bir gerçeklik dünyasında oyun tasarımı yapmaktadır. Ayrıca 
ziyaretçilerin oyunu geliştirmesi ve değerlendirmesi için farklı mekanlar vardır. Bu nedenle, Glitch ofisi 
her mekanda farklı bir hissiyat sunmaktadır.

The project is based on how cells divide and become a whole again. This movement creates an 
unlimited circulation in the space. The ramp, as the basis of interior, provides a basic feel of the cell, 
while other spaces give a feeling of being detached from that cell. In the office building, there are 
designers and engineers to design the game in a virtual reality world. Different locations are offered 
for visitors to develop and evaluate the game. For this reason, Glitch office offers a different feelings 
in every space.

Ege Hakan Şimşek
Glitch

egehknsmsk@gmail.com
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Bu proje, gelişmiş ülkelerden gelen robotları satan bir mağaza olarak tasarlanmıştır. Bu robotlar 
günümüzdeki marketlerdeki ürünlere benzemektedir. Bu yapı, iki kattan oluşup bir kat mağaza diğer 
kat ise tamir laboratuvarı olarak tasarlanmıştır. Mekanlarda seviye farklarıyla bağlantı sağlanmıştır. 
Binanın şeklinden referans alarak mobilya üretilmiştir. İç mekanda kullanılan soğuk renkler ve 
malzemeler kullanılmıştır. Robotların cam vitrinlerin içlerinde olması robotların özgür olamadıklarını 
göstermektedir.

This project is designed as a store selling robots from developed countries. This building consists of two 
floors. One is designed as store and the other is designed as repair laboratory. Connection between 
spaces is provided with level differences. The furniture was produced by taking references from the 
circular shape of the building. It is intended to design a futuristic space thanks to the cold colors and 
materials used indoors. The fact that the robots are inside the glass showcases shows that the robots 
cannot be free.

Emsal Serra Kalaycıoğlu
Alternative World
serrakalycioglu@gmail.com
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Daydream, uyurken gerçekte rüya görmeyen insanlarla ilgilidir, ama gerçek şu ki diğer paralel 
evrenlerde uyanır ve rüya gibi hatırladıklarının aslında diğer evrenlerin hatıraları olduğunun farkına 
varırlar. Projemde, ana karakterlerden birinin ve paralel evrende tanıştığı kızlardan birinin olduğu iki 
yaşam alanı görüyoruz. İç mekan, hayal ve gerçeklik arasındaki çizgiyi göstermek için tasarlanmıştır. 
Urla Eski Tamirhane bina olarak kullanılmıştır.

Daydream is about people who does not actually have dreams when they sleep, but the truth is they 
wake up in other parallel-universes and realizes that the things they remember as dreams are actually 
memories from the other universes. In my Project, we see two living spaces, one of the main character 
and one of the girl whom she met in the parallel universe. The interior is designed to show the line 
between dream and reality. The Urla Eski Tamirhane is used as a building.

Esma Ecem Erçelebi
Daydream

ecemercelebi@gmail.com
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Minimalist ve fütüristik bir kafe projesi olan Modern Loneliness, gelecekteki insan ilişkilerini hayal 
ederek tasarlanmıştır. Sosyal medyanın gelecekte insanlar üzerindeki etkisinin nasıl olacağını 
irdeleyen proje, aslında insanların yaşayacağı yalnızlığı gösterir. Sosyal medyada yüksek puana ve 
takipçi sayısına sahip insanlar lüks, özel ve az sayıdaki 2. seviye oturma alanlarını kullanabilirler. Az 
ve önemsiz takipçilere sahip insanlar ise kalabalık, sıkışık 1. seviyeyi kullanabilirler. Sosyal medya, 
insanları kalabalık içinde yalnızlığa itmesidir.

Modern Loneliness, a minimalist and futuristic cafe project, is designed by imagining future human 
relationships. The project focuses on impact of social media on people in the future. The project shows 
the loneliness of people living in a crowd. People with a higher score and number of followers in 
social media can use luxurious, private and few 2nd level seating areas, whereas with smaller and 
insignificant followers can use crowded and congested 1st level areas. The reason for this is that social 
media pushes people to loneliness in crowds.

Esra Özcan 
Modern Loneliness
icmimaresraozcan@gmail.com
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Bu proje, senaryonun kahramanı Sofia’nın origami yaptığı bir meditasyon evidir. Bu sebeple, su, bitki, 
taş ve lotus gibi elemanları kullandım ve açık tonları tercih ettim. Origamiye benzeyen katlanabilir ve 
açılabilir modüllerden oluşan duvar ve mobilya tasarladım. Bu duvarlar görsel bağlantıyı sağladığı 
gibi çok amaçlı da kullanılabiliyor. İç mekanda canlı bitki, ağaçlar ve havuz bulunmaktadır. Su 
faktörü hem görsel hem işitsel hem de üstüne basılarak diğer bölümlere ulaşım sağlandığı için 
kullanıcıya çeşitli deneyimler sunmaktadır.

This project is a meditation house of Sofia, the protagonist of the script, with the idea of origami. For 
this reason, I have used elements such as water, plants, stones and lotus and preferred light tones. I 
designed walls and furniture with collapsible modules as origami figures. These walls provide a visual 
connection and can also be used for different purposes. There are also live plants, trees and pool 
inside. The water factor is both visual and auditory, and offers variety of experiences to the user as it is 
accessible to other parts.

Ezgi Sezen
Lotus

ezzgi_sezen@hotmail.com
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Zıtlıklar içeren bu proje, geçmiş ve gelecek kaygısı yaşayan bir kızın iç dünyasını yansıtmaktadır. 
Mekanda gizli bölmeler ve açık alanlar ön plandadır ve her insanın sahip olduğu sırları ve dış 
dünyaya gösterdiği yüzü temsil etmektedir. Sosyal alanların odağı entelektüellik, çok yönlülük ve 
şıklıktır. Kalan sırlarını temsil eden iç mekanların odağı ise karamsarlık, içe kapanıklık ve yalnızlıktır, 
ve gizlilik ön plandadır. Zaman yolculuğu teması ise koridordaki siyah ve mavi, sekizgen dolapla 
verilmiştir.

This project, containing chaotic inner world with contrasts, reflects inner world of a girl who has 
anxieties about past and future. Hidden compartments and open areas are mostly in forefront. The 
purpose is to show that every person has a secret and an external side - not the true self. Thus, the 
focus was intellectuality, versatility and sophistication. However, the remaining spaces represents 
hidden side of the character; pessimism, shyness and loneliness. Time travel theme is also reflected 
with octagon cabinet which is black and blue.

Gamze Akça 
Impeccable
gamze.akca96@gmail.com
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Futuristik bir sanat galerisi olan proje gelecekte ışık kaynakları yok olduğunda renklerin anlamını 
kaybedeceğini anlatıyor. Dünyada ise ışıksız renk yoktur. Projemde İzmir Kültür Park Sanat Galerisi’ni 
tercih ettim. Senaryomda renkler ve farklı dokuların bir araya geldiği bir sanat galerisi var. Bu binanın 
çevresinde Kültür Sanat Bölümü, Sanat Sergi Salonu, Taş, Seramik, Heykel Müzesi ve birçok Sanat 
Merkezi bulunuyor. Filmim toplumun her bölümü için bilinç yaratmayı ve toplumu sanat yoluyla 
eğitmeyi amaçlıyor.

The project, a futuristic art gallery, tells us that colors will lose their meaning when light sources 
disappear in the future. There is no color in the world without light. I preferred İzmir Culture Park 
Art Gallery. In my scenario, there is an art gallery where colors and different textures come together. 
Around this building, there are Art Department of Culture, İzmir Art, Exhibition Hall, Stone, Ceramics, 
Precious Metals Department, and Sculpture Museum. The film aims to create consciousness for society 
and to educate it through art.

Gülten Akarçay
Feel the Color

akarcaygulten@gmail.com
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32. yüzyılda geçen hikaye June adlı karakterin kendini bulma sürecini anlatıyor. 32. yüzyılda 
hayat tekdüzedir ve insanlar devlet tarafından izlenmektedir. İç mekanlardan biri karakterin evi 
diğeri ise devletin gözetleme ofisi olarak tasarlanmıştır. Devletin gözlemlemesi için dış cephe camla 
kaplanmıştır ve iç mekanda anakart (çip) düzeni oluşturulmuştur. Bu çiplerin içlerinde kameralar 
bulunmaktadır. Bu kameralardaki bilgiler devlete transfer edilir. Aynı zamanda bu çiplerin 
boyutlarının değişmesi insanlara mahremiyet sağlar.

This story of 32nd century tells process of finding self of June. Life in 32nd century was uniform and 
timely. Every minute of people living is determined and controlled by state. One of the interiors is the 
house of June and the other is designed as a monitoring office of state. Facade is built from glazing 
for government to monitor people’s lives and interior is built from chip layout. These chips have 
cameras inside which transfer information about lives. Also these chips cover the apartment to make 
people feel more secure.

İlayda Hanedar 
Beyond the System
ilaydahanedar@gmail.com
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Biyofilik tasarım, diğer adıyla insanın içinde doğuştan var olan doğa sevgisi bu projenin temelini 
oluşturmaktadır. ‘Sequential’ adlı filmin senaryosundaki ana mekan özel bir tedavi merkezi olup 
Stockholm’de geçmektedir. İskandinav tasarımından ilham alınan bu mekanda, ferah ve minimalist 
bir atmosfer yaratılmıştır. Tedavi olan hastaların akıl sağlığı göz önünde bulundurularak renk ve 
materyal seçimleri yapılmıştır ve iç mekanda kullanılan canlı bitkiler biyofilik tasarım anlayışını 
desteklemektedir.

The project is based on biophilic design / nature love that is in human being naturally. The film, 
Sequential is passing in a special treatment clinic in Stockholm. Minimalistic and a spacious 
atmosphere is tried to be reached by being inspired by the Scandinavian design principles. Color and 
material choices were made by considering the effects on mental health of the patients who are under 
treatment. Besides the color and material choice, the use of natural plants supports the biophilic 
design understanding.

İlayda Şen
Sequential

ilayda.sen@hotmail.com
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Tasarladığım alan robotların yaşam alanıdır. Senaryoda robotlar ve insanlar arasında bir savaş vardır, 
robotlar daha üstün tasarlandığı için savaş kazanıyor ve sadece birkaç insan bilim adamı kalıyor. 
Bunun sebebi de, robotların üretimini devam ettirebilmektir. Bu alanda üretim odası, robotlar için 
toplantı odası, insanları hapsettikleri kapsül odası, insanları bilgilendirmek için tasarlanmış koltuk 
ve televizyonun bulunduğu dinlenme odası ve bilgilendirme odası ve son olarak robotlar için cam 
ışınlanma kapsülü bulunmaktadır.

The space is the living space of the robots. In this scenario, there is a war between robots and 
people, robots win the war as they are smarter, and they leave only a few scientists. Thus, they 
want to continue robot production. People are now starting to work for robots. In this area there is a 
production room where people can manufacture robots, a meeting room, a capsule room where people 
are trapped, a relaxation room with a seat and television designed to inform people, and a glass 
teleportation capsule.

İpek Akman 
RBTS
ipekakman8gmail.com
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Pinha Pharma, Portekiz’de, misyonu tüm hayvan ve insanların yaşama hakkına saygı duyarak, 
daha sağlıklı bir hayat sunmak için çalışan bir ilaç firmasıdır. Çalışanlar uzun saatlerini burada 
geçirmektedir. Bu nedenle, ihtiyaçları, konsantrasyonları ve motivasyonları tasarım sürecinde göz 
önünde bulundurulmuştur. Sınıf ayrımı yaratmayan, eğlenceli ve rahat mekanlar tasarlanmıştır. 
Malzemelerde doğallık ve şeffaflık vurgulanmıştır. Şirket; giriş alanı, konferans salonu, yemek ve satış 
alanı, çalışma alanı ve toplantı odasından oluşmaktadır.

Pinha Pharma is a pharmacy company in Portugal whose mission is working to ensure a healthier 
life for all animals and people. Employees spend their long hours there. Their needs, concentrations, 
and motivations were considered in designing process. It is intended to design a without distinction 
of class, entertaining, and comfortable place. The materials used emphasize naturalness and 
transparency. The company consists of five parts which are the entrance, conference hall, eating and 
selling area, office area, and meeting room.

İpek Bolel
Pinha Pharma

ipekbolel@gmail.com
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Kate babasını tanımadan büyümüştür, bu nedenle aile anlayışı çok önemlidir. Annesi öldüğünde, 
hatıralarını kaybetmek istememiş ve onları tekrar yaşamayı amaçlamıştır. Böylece hafızasını 
güçlendirmek için bir hap geliştirmiştir. Hap ona zarar verdiğinde, Kate bir ikilemle karşı karşıya 
kalmıştır. Anılarda yaşamak ya da yenilerini yapmak? Tasarımın temelini oluşturan ızgaralar bulmaca 
parçaları gibidir. Bir parça diğerini hatırlatmaktadır, tıpkı kafamızdaki hatıralar gibi. Buzlu cam ile yer 
ve duvardaki geçirgen cam anıları temsil etmektedir.

Kate grew up without knowing her father so notion of family is very important. When her mother 
has died, she did not want to lose her memories and to live them any time she wants. Thus, she 
developed a pill to strengthen her memory. However, when the pill become harmful for her, Kate 
faced a dilemma. Living in memories or making new ones? The grids that form the foundation of 
design are like puzzle pieces. One piece reminds another, just like memories in our minds. Frosted 
and permeable glass on surfaces represent memories.

İpek Kara 
Time to Choose
ipekkr14@gmail.com
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Seçtiğiniz yoldan emin misiniz? Senaryo, bir satranç ustası ve aynı zamanda şizofren bir psikoloğun 
hastalarını piyon gibi kullanmasını ve onları stratejik şekilde öldürmesini ele alır. Bu senaryoya göre 
tasarlanan mekanda birçok psikolojik ve stratejik tahlil ve çözümlemelere rastlanır. Gridal formda 
tasarladığım bu mekan adeta bir satranç tahtasını andırır. Ev-ofis olarak tasarlanan bu mekanda 8 
oda mevcuttur. Bu odaların içindeki detaylara ulaşmak zeka ve akıl ister. Çünkü odalara ulaşmak için 
bazı hamleler yapmak gerekir.

Are you sure about the path you choose? My character is a chess master and a schizophrenic 
psychologist who uses his patients as a pawn, whom he kills also in a strategically and organized 
way. In this scenario, many psychological and strategic solutions are found. The place is designed in 
grid form and resembles a chessboard. Designed as a home office, this space has 8 rooms. For moving 
through the space, it requires some intellectual reasoning to reach the details inside the rooms.

İrem Küçük
Soul House

arc.iremkucuk@gmail.com
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Spencer X Şirketi, küresel ısınmayı ve gelecekteki etkilerini araştırmak için kuruldu. Küresel ısınmanın 
etkisi olarak buzullar erir ve bakteriler suya yayılır. Bu nedenle, siyah plak geri döner, bu da projenin 
isminin ilham kaynağı olmuştur. Laboratuvarlar, kontrol odası, giyinme ve duş kapsülleri, dinlenme 
kapsülü, sosyal alan ve toplantı odası bulunmaktadır. Çatıların ve duvarların detayları, buzulların ve 
kurumuş toprakların şekillerinden ilham almıştır. Seçilen malzemeler laboratuvara uygundur ve beyaz 
tonları buzulları temsil eder.

The Spencer X Company was created to research on global warming, its effects in the future. As an 
effect of global warming, glaciers melt and spread bacteria into water. Therefore, black plaque will be 
back, which inspires the name of project. There are laboratories, control room, dressing/shower/resting 
capsules, social area and meeting room. The details of roofs and walls are inspired from the shapes 
of glaciers and dried soil. “X” is dedicated to unknown future. Materials are appropriate for lab and 
shades of white represent glaciers.

İrem Şendinç 
Return - Spencer X Company
iremsendinc96@outlook.com
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Film, dünyanın su ve enerji kaynaklarının tükendiği 30. yüzyılda  geçer. Ana karakter, 
laboratuvarında Dunaliella adlı bir mikro alg ile yaratılan fantastik bir karaktere dönüşen bir bilim 
adamıdır. Ege Üniversitesi Biyomühendislik Fakültesi, mekan dağılımına uygun şekliyle seçildi. Zemin 
katta laboratuvar, ofis ve dinlenme alanları ve iki kat yüksekliğindeki orta avluda spiral bir merdiven 
yer almaktadır. Foto biyo-reaktörler mimari elemanlar olarak kullanılır. Bu reaktörler oksijen sağlar ve 
gıda ve enerji kaynakları olarak kullanılırlar.

The movie passes in 30th century where the world runs out of water and energy resources. The main 
character is a scientist who turns to a fantastic character created while experimenting on a microalgae. 
Aegean University Bioengineering Faculty is selected because of its shape. Laboratory, office and 
relaxing zones are in ground floor, while there is a double height atrium where spiral staircase. Photo-
bio-reactors are used as architectural elements. These reactors provide oxygen, and are use as food 
and energy sources.

Lal Dalay
Dunaliella

laldalay@hotmail.com
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Bu senaryoda, dedektif bir kadında gençliğinde yaşadığı travmalardan dolayı birden fazla kişilik 
bozukluğu vardır ve diğer karakter de bir seri katildir. Bu seri katil evinin bodrumunda bir cinayet 
işler. Bu yüzden, bahçesi ve bodrumu olan bir villa tasarlamak istedim. Bu evi tasarlarken, 
senaryodaki bu karakterin aydınlık ve karanlık taraflarından esinlendim. Zemin ve 1.kat parlak ve 
ferahtır, dedektifin aydınlık tarafını yansıtmaktadır. Bodrum ise karanlık ve boğucudur, dedektifin 
kötü ve dehşet verici tarafını yansıtmaktadır.

In this scenario, a detective woman has multiple personality disorder due to traumas in her youth, 
and the other character is a serial killer. This serial killer commits a murder in the basement of his 
house. So, I wanted to design a villa with a garden and a basement. When designing this house, I 
was inspired by the light and dark sides of this character in the script. Therefore, ground and 1st floor 
are bright and spacious and reflect the bright side of the detective. The basement is dark and stifling, 
reflects evil and horrible side of detective.

Melis Uçkun 
Amnesia
melisuckun@hotmail.com
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Bellek yalın haliyle geçmişe dair anımsamalardır. Damnatio Memoriae, bireylerin hayatlarında 
unutmak için çabaladığı olayların bellekten silinerek bireylerin toplumsal hayata tekrar 
kazanırılmasını amaçlar. İtalya Capri’de yazar Malaparte ve mimar Libera tarafından tasarlanan bu 
yapı seçilmiştir. Toplumsal hayattan izole edilmiş mekan, bireyin toplumsal hayata kazandırılmasını 
amaçlar. 40’lı yılların ruhu ve 60’ların retro-fütüristik akımı minimalist bir dille bu mekanda yeniden 
yorumlanmaya çalışılmıştır. 

In normative case, memory is a reminiscence of past memories. Damnatio Memoriae aims at 
forgetting events that people try to leave behind. This building was designed by writer Malaparte 
and architect Libera on Capri in Italy. This space, isolated from social life, aims at bringing people 
into social life. The aim is to preserve the unique texture of the building. The spirit of the 40s and the 
retro-futuristic movement of 60s were tried to be reinterpreted in a minimalist language.

Mervenur Balcı
Damnatio Memoriae

balcimervenur@gmail.com
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Bu proje, insanların yeniden doğayla iç içe yaşaması için tasarlanmış bir gençlik merkezidir. 
Burada insanlar bitkilerle vakit geçirme imkanı bulurken, aynı zamanda sanat etkinliklerine de 
katılabilmektedir. 3 büyük sera alanı sayesinde, merkezin sürdürülebilirliği sağlanmakta aynı 
zamanda insanların doğayla olmaları amaçlanmaktadır. Katlara ulaşım merdiven yerine rampalarla 
sağlanmış ve herkes için uygun hale getirilmiştir.  Zemin katta oturma alanları, seralar ve sergi alanı 
vardır.  Üst katlarda ise, resim ve seramik alanları bulunmaktadır.

This project is a youth center for people to learn to live together with nature. The people have 
opportunity to spend time with plants and participate in art activities. 3 large greenhouse areas 
ensure the sustainability of the center and that people are in contact with nature. Access to floors 
is provided with ramps instead of stairs, making the design suitable for everyone. The ground floor 
has seating areas with greenhouses and exhibition space. On upper floors, there are work areas for 
painting and ceramics.

Mihrimah Sivrikaya 
Natural Touch Center
smihrimah@hotmail.com
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Tüm renkler birlikte güzel ve her şey bir arada güzel. Bu proje bu slogan ile başladı. Tüm sanat 
dallarını bir araya toplayan bir akademi oluşturuldu. Tüm renkler birleştirildiğinde ortaya çıkan saf 
enerji, bu projeye yansıdı. Tüm klasik sanatların eğitiminin birlikte olduğu bir akademi oluşturuldu. 
Klasik müzik, dans, resim ve heykel gibi hemen hemen her sanat dalı bu akademide bir araya geldi. 
Bu merkez, akademinin amacını herkese yaymaya yardımcı oluyor.

All colors are beautiful together as everything is beautiful together. This project started with this 
motto. An academy has been created that collects all the branches of art. The pure energy that 
emerged when all the colors were combined was reflected in this project. An academy combined with 
the education of classical arts was created. An academy of art from almost every field of art, such as 
classical music, dance, painting and sculpture, was created. This center helps to spread the purpose of 
the academy to everyone.

Özben Nilsu Serdaroğlu
Rainbow Academy

ozbenilsu@gmail.com
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Flectus, 35m boyunda 16m genişliğinde alüminyum bir katamarandır ve Amerikalı rapçi Nicki 
Minaj için tasarlanmıştır. Gösteriştense sadeliği, pastel tonları, pembe detayları ve ailesi ile vakit 
geçirmeyi çok sever. Yemeklerine önem veren Nicki için büyükçe bir mutfak, ailesi ve misafirleri için 
kişisel alanlarının dışında, dinlenme ve eğlenme alanı oluşturulmuştur. Açık alanda ise jakuzi, bar ve 
güneşlenmek için fileler vardır. Mermer, tik ağacı ve krom seçilmiştir. Sade, zarif tasarım ve pembe 
detaylar, Nicki Minaj’ı yansıtmaktadır.

Flectus is an aluminum catamaran with 35m length and 16m width, designed for Nicki Minaj, 
American rapper. She admires simplicity, pastel tones, pink details, spending time with her family. 
A huge galley is organized for Nicki as she cares about her meals; also many resting, socializing 
and recreation areas are designed for guests. The exterior has jacuzzi, bar and nets for sunbathing. 
Material selection consists of marble, teak wood and chrome. Flectus reflects Nicki Minaj with simple, 
elegant design and pink details.

Özge İlhan 
Flectus Catamaran
zgelhan@gmail.com 
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Timeline, zamanda yolculuk yapan bir çocuğun hikayesidir. O rüyasında zamanda yolculuk yapıyor. 
Zaman geçtikçe, geçmişte değişiklikler yapmak istiyor. Ancak bazı şeyler süreçte kötü ilerliyor. 
Geçmişteki bir şeyi değiştirmenin kötü bir fikir olduğunu fark ediyor. Çünkü geçmiş geleceği etkiler. 
Sonunda anladığı tek şey, içinde yaşadığı zamanın onun için en iyi zaman olduğudur.

The Timeline is the story of a child traveling in time. He travels in time in his dream. As time goes by, 
he tries to make changes in the past. But things go wrong, and he realized that changing something 
in past is a bad idea. The past affects the future. Finally, he understands that the best is the time in 
which he lives now.

Özge İncebacak
Timeline

incebckozge@gmail.com
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Flectus, 35m boyunda 16m genişliğinde alüminyum bir katamarandır ve Amerikalı rapçi Nicki 
Minaj için tasarlanmıştır. Gösteriştense sadeliği, pastel tonları, pembe detayları ve ailesi ile vakit 
geçirmeyi çok sever. Yemeklerine önem veren Nicki için büyükçe bir mutfak, ailesi ve misafirleri için 
kişisel alanlarının dışında, dinlenme ve eğlenme alanı oluşturulmuştur. Açık alanda ise jakuzi, bar ve 
güneşlenmek için fileler vardır. Mermer, tik ağacı ve krom seçilmiştir. Sade, zarif tasarım ve pembe 
detaylar, Nicki Minaj’ı yansıtmaktadır.

Flectus is an aluminum catamaran with 35m length and 16m width, designed for Nicki Minaj, 
American rapper. She admires simplicity, pastel tones, pink details, spending time with her family. 
A huge galley is organized for Nicki as she cares about her meals; also many resting, socializing 
and recreation areas are designed for guests. The exterior has jacuzzi, bar and nets for sunbathing. 
Material selection consists of marble, teak wood and chrome. Flectus reflects Nicki Minaj with simple, 
elegant design and pink details.

Özgünur Bora 
Flectus Catamaran
ozgunurbora@gmail.com 
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If Only, ailesiyle sıkıntı çeken bir adamın hayatını ve annesiyle olan bağını anlatmaktadır. Adamın 
ailenin en sorunlu çocuğu olmasının nedeni, annenin hep kız çocuğu olması umudu ve yaşadığı hayal 
kırıklığıyla oğlunu büyütmesidir. Sonunda, annenin yaşadığı pişmanlığından dolayı kendisine verilen 
ikinci bir şansla keşke dediği ana geri dönüp yeniden başlamasını anlatmaktadır. Her mekana farklı 
renk uyarlanmıştır. Bütün odalardaki duvarlarda yapılan çizgisel tasarımla farklı renklerdeki bütün 
odalardaki dengeyi sağlanmıştır.

If Only describes the life of a young man who is always troubled by his family and his relationship 
with his mother. The reason why the young man is the most troubled child in the family is that the 
mother hoped he would be a girl, she got disappointed, and raised him with that regret. Finally, he 
tells the mother to come back to have a second chance with her son. Due to the effect of colors on 
human beings, different colors are adapted to each space. The balance in all rooms of different colors 
is ensured by the linear design on the walls.

Özlem Kara
If Only

ozlemkara@gmail.com
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Encke Uzay Gemisi’nde, Dr. Bruce’un gözetiminde beş kişilik bir keşif ekibi diğer gezegenlerde Dünya 
dışındaki farklı canlı türlerinin varlığını araştırmaktadır. Keşif sırasında, Greys dedikleri türlerin 
varlığına rastlarlar ve insan vücudunun o türe adapte olmasını sağlanır. Bu sebeple gemi, dönüşüm 
kapsülleri, deneme odası, toplantı ve gözlem odası, sürüş odası, mutfak, kargo,  kişisel odalar ve 
fitness alanı gibi alanlara sahiptir. Kullanılan malzemeler modern ve teknolojik konsepte göre uzay 
gemisine uygun olarak seçilmiştir.

Under the supervision of Dr. Bruce, a team of five explores the existence of different living species 
on other planets. During the discovery, they find a species they call Greys. With the remnants of this 
species, they enable human body to adapt to that species. Thus, the ship has areas such as conversion 
capsules, trial room, meeting and observation room, driving room, kitchen, cargo, personal rooms 
and fitness area. The used materials are selected according to the spaceship with a modern and 
technological concept.

Saadet Kartal 
A Space Adventure: The Encke Spacecraft
saadetkartall@outlook.com 
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Enjoy, 9 yaşında disleksik bir çocuğu anlatan senaryo için tasarlanmıştır. Bir çocuğun keyif 
alabileceği, mutlu hissedebileceği ve kendini fark edebileceği alanlar içermektedir. Heyecan, merak ve 
keşfedebilme duyularını aktifleştiren bir çocuk oyun alanı olması amaçlanmıştır. Buna ek olarak, aile 
izleme odaları ya da daha özel oyun odaları da mevcuttur. Çocukların yeteneğine bağlı olarak oyun 
çeşitliliği vardır. Bu tasarım, birbirlerinden farklı çocukların aynı zaman ve mekanda çocuk olarak 
vakit geçirmelerini hedefler.

Enjoy is designed for a scneario describing a 9-year-old with dyslexia. It includes areas where a child 
can enjoy himself, feel happy, and discover himself. A children’s playground that activates the senses 
of excitement, curiosity and exploration was designed. In addition, family viewing rooms or more 
exclusive game rooms are also available. Children have a variety of games depending on ability. Play 
areas serve certain purposes but children also determine areas’ functions. Design enables different 
children to spend time together.

Sare Öztürk
Enjoy

sareeozturk@gmail.com
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Film, cinsel tercihlerinden dolayı eşcinsel bir avukatın kovulmasını ve hakkını savunmasını anlatır. 
Bu senaryo için İzmir’deki Folkart binasını seçtim. Bu hukuk şirketi; karşılama alanı, toplantı odası, 
patron odası ve iki avukat için ofis sunuyor. Bu hukuk bürosunu farklı kılan, dinlenme bölümüdür. 
Eğlence bölümü, spor merkezi ve giyinme odası bulunan bir kafeterya da vardır. Ofis bölümünde sakin 
renkler; diğer bölümlerde ise turuncu, mavi ve yeşil gibi canlı renkler kullandım. Senaryodaki LGBT 
temasını yansıtmaya çalıştım.

The scenario includes a homosexual lawyer who is fired because of her sexual preferences and tries to 
defend herself. I designed a law firm placed in Folkart building, Izmir., which offers welcoming space, 
meeting room, room for CEO and court room. The relaxation SPA space for employees is what makes it 
different. Furthermore, there is a cafeteria with entertainment space, sport center and dressing room. 
I used calm colors in office area, while vibrant colors like orange, blue and green in other areas. I 
reflect colorful LGBT flags. 

Selin Çağım Coşkun 
Against Justice - Law Company
selin_coskun96@hotmail.com
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Dünya kaynaklarının tükeneceğini ve bilim adamlarının yaşam arayışını anlatan Boyce adlı 
senaryoma dayanan projede, Mars’taki koloni yaşamın Dünya bir simülasyonunu tasarladım. 
Bu sebeple; yaşam üniteleri, toplantı salonları, çalışma odaları, laboratuvar ve karantina odası 
tasarladım. Orada yaşayacak insanların konforu için kolay şekil alabilen, kolay temizlenebilen, hafif 
materyaller ve açık renkler seçtim. Bu projeyi oluştururken kendimi bu kolonide yaşayan biri olarak 
gördüm ve bu durum projeye hayat verdi.

In the project based on the Boyce scenario, where I mentioned resources of the world will be depleted 
and scientists are looking for life on another planet, I designed a simulation of colony life in Mars on 
Earth. I have designed living units, meeting rooms, study rooms, laboratory and quarantine rooms. I 
chose lightweight materials with light colors, easily formed and easy to clean for comfort of people. 
When creating this project, I always see myself as a person living in this colony and that gives life to 
the project.

Selin Kocabıyık
Colony in Mars

selin.kocabiyik@hotmail.com
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The Species filmi için oluşturduğum atmosfer, yeniden doğuş ve yaratım alanıdır. Bu laboratuvardaki 
ana tema, sınırsız bir tekrardır. Kusursuz fiziğe ve zekaya sahip kadın ve erkekler klonlanmaktadır. 
Alanın bütününde de bu tekrar var. Birbirini taklit eden şekiller, devam eden kalıplar var. İç mekanda 
her bir parça ve şekil aslında bütünün birer parçaları. Ve bu mobilyalar, duvarlar, renkler ve bütün 
şekiller aslında aynı ve kendini sürekli tekrar ediyor. İç mekanın derin ve yüksek hacmi,  sabit 
mobilyalarla ortama uyum sağlıyor.

The atmosphere I created for The Species is the space of rebirth and creation. The main theme hin this 
laboratory is an unlimited repetition. Men and women with the same flawless physical features and 
intelligence are cloned. There is repetition and continuity in the whole area. The patterns imitate each 
other. Each piece is actually a part of a whole. Furniture, walls, colors and all shapes actually repeat 
themselves constantly. The deep and high volume of the interior adapts to the environment with fixed 
furniture.

Selin Özder 
The Species
ozderselin@gmail.com
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Back to Earth, fütüristik bir ortak çalışma ve laboratuvar alanı projesidir. Teknolojinin negatif 
ve pozitif etkileri göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Dünyada doğal kaynakların tahrip 
edildiği, atmosferin yaşam için uygun olmadığı kurgusu olan bu projede, yaşam kapsül alanlarında 
sürdürülmektedir. Eski bir taş ev, 3024 yılında araştırma ve testlerin yapıldığı bir kapsül yaşam 
alanına dönüştürülmüştür. Burada; sosyal alan, mutfak, laboratuvar, araştırma alanı, mini botanik 
bahçe ve tuvaletler bulunmaktadır.

Back to Earth is a futuristic co-working area and laboratory space project. It is designed with 
negative and positive effects of technology. In this project, world and natural resources are destroyed, 
atmosphere is no longer suitable for life, and people live in capsule areas. An old stone house has 
been transformed into a capsule living space where research and tests were carried out by people in 
3024. There are social area, kitchen, laboratory, research area, mini botanical gardens and toilets in 
the living space.

Şevval Varol
Back to Earth

sevvalvarol@gmail.com
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Bu proje dans tutkusu olan bir kızın hayalindeki mekanı yansıtmaktır. Dans etmek için birçok engeli 
olan kız, hayallerine ulaşır. Burası, dans etmek isteyen herkesin buluştuğu bir dans merkezdir. 
Büyük bir performans alanı ve çalışma alanı yer almaktadır. Planlama ve organik mobilya seçimleri 
akıcılığı ve devamlılığı yansıtmaktadır. Mekanın yapısal elemanları da bunu desteklemektedir. Ayrıca, 
mekandaki geniş cam cepheler dış mekanla ilişki kurmamızı sağlar. Dışarıdan baktığımızda hikayenin 
hiç görülmeyen yüzü ortaya çıkar.

This project reflects imagination of a girl who has passion for dance. Actually, young girl with many 
obstacles reaches her dreams. This venue is a dance center where everyone can dance. The planning 
and organic furniture options in the space describe the fluency. The concept of this project reflects 
continuity and fluency. The structural elements and shape of the space support this concept. At the 
same time, the large wide glass facades used in the space allow us to establish relations with the 
exterior.

Sinem Parlas 
Sense of Dance
sinemparlas1@gmail.com
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Spirit, Loris Karius için tasarlanmış, uzunluğu 30 m, ve 8+2 kişilik özel konsept bir yattır.  
Kullanıcının sporcu kişiliği tasarıma yansıtılmıştır.  Sprit’in içi ve dışı hem spor, hem de sade bir 
tasarıma sahiptir. Ayrıca, Ege kıyıları gibi dar ve sığ koylara gidebilmek için idealdir. Yat, özel 
endüstriyel tasarım ve son teknolojilerle de desteklenmiştir. Yatın içerisinde oturma odası, mutfak, ana 
oda, 3 misafir odası, mürettebat odası, kaptan odası, spor salonu, motor odası, bot alanı, güneşlenme 
terası, jakuzi, 6 banyo, ve tuvalet bulunmaktadır.

Spirit is designed for Loris Karius, with 30m length, and for 8+2 persons. The athletic personality of 
user is reflected to design. The interior and exterior of Sprit are both sporty and simple in design. It is 
also ideal for traveling to narrow and shallow bays like the Aegean coast. The yacht was supported by 
special industrial design and latest technologies. There are living room, kitchen, main room, 3 guest 
rooms, crew room, captain room, gym, engine room, boat area, sun terrace, Jacuzzi, 6 bathrooms, 
and toilet in the yacht.

Tuğba Mutlu
Spirit Yacht

tugbaamutluu@outlook.com
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Bosch’un Dünyevi Zevkler Bahçesi tablosu genç bir adamın ruhuna açıldı ve yıllarca peşini bırakmadı. 
Mekanda tablodan etkilenen adamın arada kalmışlığı ve karamsarlığı hissedilmektedir. Sanat 
galerisindeki bu tablo, mekanın ana objesidir. Atölye ve sanat galerisi olarak ikiye ayrılan mekan, 
tablodaki gibi farklı ruhları yansıtmaktadır. Galeride eserler karamsar ve manidar iken; atölyede 
teknolojik ekipmanlarla gelecek hissedilmektedir. Mekanda her an beklenmedik ve gizemli bir alan ile 
daha karşılaşmak mümkündür.

Bosch’s ‘The Garden of Delights’ painting was opened to spirit of a young man, and pursued it for 
years. In this place, the dilemma and pessimism of man by this painting is felt. This painting is the 
main object. This space, which is divided into two space as workshop area and art gallery, reflects 
different souls as painting. While the works of art in the gallery are pessimistic and meaningful, 
we can feel the future with technological equipment in the workshop area. Moreover, there is other 
mysterious space which is unexpected.

Türkiz Karaköse 
The Door of Delights
turkizkarakose96@hotmail.com
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Bu projede, bir program yazılımcısının tasarladığı sanal dünyadaki kaosu, gerçek hayatına yansıtarak 
oluşturduğu yasam biçimini somutlaştırılmıştır. İzmir Urla’daki uzak, sıradışı, doğal ve taş bir yapı 
olan Eski Tamirhane Binası’nı kahramanıma mekân olarak seçtim. Kahramanımın endüstriyel 
malzemelerle tasarlanmış bu sanal dünyada yaşayabilmesi için öncelikle yaşamsal hiyerarşi 
basamaklarından geçmesi gerekiyor. Zemindeki çim, insanoğlunun ne kadar kaçmak istese de 
doğanın parçası olduğunu vurgulamaktadır. 

In this project, I explain chaos that was created by virtual life designed by a programmer in a 
concrete way. I choose an Old Garage Building which is in Izmir, Urla as it is  away from city center, 
extraordinary, natural and made of stone. My hero has to pass the hierarchical steps before he /she 
manages to live in the virtual world. The grass, stone, which forms the floor of this place, emphasizes 
the naturalness of the house as well as it emphasizes that human beings are the part of the nature 
how much they try to escape.

Tutku İlayda Akgül
The Loop

tutku.ilayda-96@hotmail.com
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Ana karakterimizin adı kendi dünyasında kaybolmuş bir kişi olan Şiir’dir. Bipolar olduğundan dış 
dünyaya karşı tam bir psikolojik çatışma içindedir. Siyah giyer, ancak kırmızı çoraplarını asla ihmal 
etmez, aslında o, beyazın siyaha karşı olan tutkusunu koruyan kırmızı bir maskedir. Bitmemiş şeylerin 
uğruna büyük olmayan bir nefes alır. Aslında kendisine kızmamaktadır, çünkü aslında yıldızlara 
koşmakta ve göklerdeki hayallerine dokunmaktadır.

The name of our main character is Poem, a person lost in his own world. He is bipolar, thus walks into 
a complete psychological conflict built against the outside world. He wears black but he never neglects 
his red sock, he is actually a red mask who shields white’s passion against black. He takes a breath 
that is not huge, for the sake of all unfinished things. In fact, he is not mad at himself, because he is 
actually running to the stars and touching his dreams in the heavens. 

Umut Yanık 
Poem
yanikumut_19@hotmail.com
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2018 Bahar döneminde Mimarlık Bölümü Mezuniyet Projeleri yoğun bir stüdyo çalışmasının sonucu olarak 
“Oluşumlar” genel teması çerçevesinde tasarlanmıştır. Bu genel temadan yola çıkarak öğrenciler Eleştirel, Kentsel 
ve Teknolojik Pratikler grupları olarak üçe ayrılmış ve bu gruplarda “Oluşumlar” genel teması ile bağlantılı, Adalar, 
Yeşile Odaklı ve Gökyüzünde Yaşam şeklinde üç alt tema benimsenmiştir. Eleştirel grupta tasarım önerileri, kişinin 
kendi hayal gücünün mimari bir “adası” olarak kabul edilip; “ada” konsepti, gerçek bir “ada” (Büyükada, Sakız vb.) 
veya bir şehir bloğu ya da uçan adalar, yapay (insan yapımı) adalar vb. gibi farklı yaklaşımlar olarak ele alınmıştır. 
Şehir ve mimarinin kesişiminde çalışan grup, doğal çevrenin toplum bilincine yansıyan yaşamsal önemini çeşitli 
öneriler aracılığıyla teşvik etmeyi amaçlayan bina veya dış mekandan oluşan bir kompleks ile ilgilenmektedir. 
Tasarımın teknoloji ile kesişimi ile ilgilenen grup ise, geleneksel kapalı ve içe dönük yüksek katlı ofis binası 
tipolojisini sorgulayan öneriler sunmakta ve ortak çalışma alanları, şirket ofisleri ve mikro ofisler gibi üç farklı tür ofis 
düzeni önerip, kamusal alanları tasarım teklifine dahil ederek farklı alternatifler sunmaktadır. Tüm projeler kompleks 
şehir ortamlarında bir çok kentsel veriyi gözeterek kurgulanmıştır. ARCH 498 Mezuniyet Projesi Stüdyosunda 
amacımız öğrencilerimizin dört senedir eğitimini gördükleri Mimarlık disiplininde eğitimlerinin toplamına referans 
veren kapsamlı bir proje oluşturmalarıdır. 2019 mezunlarımızda 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 2019 are the results of an intense studio work 
organized around the concept of “Formations” subdivided into three units including Critical, Urban and Technological 
Practices with the corresponding themes of Islands, Green Focus and Sky Hub. For the Critical Practices unit, the 
proposals are considered for an architectural “island” of one’s own imagination, whereby “island” can be understood 
as a literal “island” (Buyukada, Chios, etc.) or as a city block, or as another phenomenon, including flying islands, 
artificial (man-made) islands etc. The Urban Practices unit deals with a complex consisting of buildings and/
or outdoor amenities aiming to promote the vital importance of natural environment to the public consciousness 
through various modes: research, education, demonstration, recreation, art. The Technological Practices questions 
the traditional closed and introverted high-rise office building typology and propose an alternative by integrating 
public spaces in the design proposal while offering three different types of office layouts: Co-working, corporate and 
micro-offices. All of the project themes take place in complex urban settings with the parameters of urban life. In 
ARCH 498 Graduation Studio, the aim is to have students produce architectural projects that will be the signature 
of their four-year long architectural education at İzmir University of Economics. I give my very best wishes to the 
graduating class of 2019. May your creativity and smiling faces always be with you.

Assoc. Prof. Dr. Aslı Ceylan Öner
Architecture
Department Head





Karınca höyükleri havanın mekanla kurduğu benzersiz ilişkiyi anlatır; bir insanın nefes alıp vermesi 
gibi, rüzgar kanallar içinde adeta dans eder. Bazen kapanır o kanallar, ısıtır mekanı, bazen açılır, 
ferahlatır, temiz havayı hep hissettirir. Hong Kong’un benzersiz kıyı çizgisi üzerinde masif termit 
kuleleri şeklinde yükselen bina bu coğrafyanın simgesel bir ifadesidir. Biyo-benzetim kavramı ile 
tasarlanan yapıda ilk olarak ana kanal ve kamusal teraslar oluşturulmuştur. Bu ana kanal kütleyi 2 
parçaya ayırır. Siluette masif bir görünüme sahip olan yapı ona yaklaştıkça şeffaflaşarak iç-dış mekan 
ilişkisini güçlendirir.

The termite mounds tell about the unique relationship between air and space, just like as a person 
breathes, the wind dances in the channels. Sometimes it closes the channels, heats the place, 
sometimes opens, refreshes, you always feel the fresh air. Massive termite towers rise above Hong 
Kong’s unique shoreline. The “Breathing Tower” is a symbolic expression of this geography, which 
was originally designed with the concept of biomimicry to form the main channel and public terraces, 
which divide the mass into two parts.

Alp Arda Gönenmiş
Breathing Tower 107



“Per-Hal” binası, rüzgârın şekillendirmesi fikriyle tasarlanmıştır. Binanın formu ve üzerindeki 
açıklıklar, rüzgâr tüneli simülasyonları ile tasarlanmıştır. Bu analizlerin sonucunda, bina üzerindeki 
rüzgâr yükü en düşük değere indirilmiştir. Açıklıklar ve bina tabanının formu, halka açık yeşil alanlara 
göre şekillendirilmiştir. Per-Hal 60 katlı (310 metre) bir bina olup, merkez ofisler, açık çalışma 
alanları ve mikro ofis alanlarından oluşmaktadır. Binanın farklı seviyeleri boyunca, çift kat yükseklikli 
park ve restoran gibi çeşitli halka açık alanlar da bulunmaktadır. Tüp benzeri ayrı kısımlar açık 
çalışma alanları için ayrılmıştır. Açıklıkların içlerindeki teraslar ise yeşil alanlar olarak tasarlanmıştır.

The building “Per-Hal” is designed with the idea of formalization of the wind. The overall form and 
gaps are designed along with wind tunnel simulations. As a result of these, the wind load on the 
building is decreased to the minimum. The gaps and footprint are shaped for the public spaces. The 
Per-Hal is a 60-storey (310 meters) building; has corporate, co-working and micro office spaces. 
There are several public zones as double-height spaces such as parks and restaurants throughout the 
levels. The tube-like parts are reserved for co-working spaces. Terraces inside the gaps are designed as 
greenery areas.

Alper Ateş
The PER-HAL108



Hong Kong gün geçtikçe doğal engebeli topografik/tektonik yapısını standartlaşmış yüksek yapı 
inşaatları ile birlikte kaybediyor. Proje teklifi bu bağlamda topografya yüzeyinin nüfus yoğunluğu 
problemine cevap olarak ürettiği bir gökdelen binası kavramını sorgulamaktadır. Bina, ekoloji ağ 
sistemlerinin farklı mimari ağ sistemleri olarak yeniden yorumlaması fikrinden yola çıkmıştır. X 
bünyesinde mikro ofisler, paylaşımlı çalışma alanları, kooperatif ofisler, uyuma modülleri ve birçok 
kamusal alanı barındırır. Bina içinde; mekansal ağ, sirkülasyon ağı, mekanik ağ ve ekolojik ağ olarak 
sıralanabilecek dört ağ akıyor.

Hong Kong is losing its natural tectonic/topographic movement by time with unconsidered high-rise 
constructions. The design proposal was to reconsidering what would it be like to have one more 
skyscraper which is considered as the response of the topographic sheet to the high-density problem of 
the city, and continued with investigating about what if all the building would reinterpret the different 
network systems of ecology as different architectural network systems. X is a high-rise office building 
that provides micro offices, co-working and cooperates, sleeping modules and public spaces through 
the structure.

Berfin Özel
Tower X 109



Projenin konsept aşamasında insan ve doğa ilişkisi düşünülerek yeni yaşam formlarının doğa ile 
uyumu irdelenmiştir. İnsan davranışlarının temeli olan içgüdü ile birlikte yaratılan mekanlar insan ve 
doğanın birbirine hizmet etmesine olanak sağlamıştır. Doğanın ihtiyacı olan gereklilikler, insanların 
ihtiyaçları ile birleşerek tasarlanan bu mekanlarda sürekli bir akış sağlanmaya çalışılmıştır. Güneş ve 
rüzgar faktörleri düşünülerek konumlandırılan yapıda doğu ve güney cephesini kapsayan yeryüzünden 
yapıya devam eden bir strüktür ile yeşil alanlar oluşturulmuş ve yapı boyunca devam ederek 
tasarlanan bu strüktür açık kamu alanlarını oluşturmuştur.

In the concept phase of the project, the harmony of new life forms with nature is questioned by 
considering the relationship between human and nature. The spaces that are created with the instinct 
enable people and nature to serve each other. The necessities of nature are combined with the needs 
of people and these spaces are designed to provide a continuous flow. In the structure, which is 
located with the consideration of the sun and wind factors, green areas are formed with a structure 
continuing from the earth to the east and south sides, and this structure, which continues along the 
structure, has created open public spaces.

Ayşe Didem Onay
Instinct Tower110



Hong Kong sıfır kotunda kamusal alan ve dolaşım alanları eksikliği çekiyor. Gökdelenler birbirlerine 
yürüme yolları, üst geçitler ve tüneller ile bağlanıyor. Fakat çarpık düzen sonucu insanlar şu 
anki durumda yollarını bulmakta zorluk çekiyorlar. Bu proje geleceğe yönelik şehir planlamasını 
sorgularken, farklı ölçeklerde çözümlemeleri göz önüne alarak şu sorulara yanıt aramaktadır: Zemin 
seviyesindeki kamusal alan organizasyonlarını binalara entegre etmek mümkün müdür? Binalar hızla 
değişen şehir nüfusuna nasıl adapte olabilir? Dolaşım seviyeleri artarsa şehir düzeni nasıl etkilenir? 
Farklı seviyelerden binalara giriş olması durumunda gökdelen tipolojisi nasıl değişir?

Hong Kong suffers from a lack of social space and circulation space on the ground level. There is a 
huge network of walkways, overpasses, and tunnels which links the dense forest of skyscrapers. This 
project is questioning: How is the city evolve if circulation levels would increase? How the typology 
of a skyscraper can differ if there would be more than one entrances to skyscrapers, especially on 
different levels? Would it be possible to elevate the ground level’s public organization and to integrate 
it with the buildings? How buildings can be integrated into the city’s dynamism and fast-growing 
population?

Ebrar Eke
Elevated Connectivity 111



Hong Kong’da sürekli artan nüfusun sonucunda şehir dikey olarak büyüme göstermiştir. Bu 
projenin amacı, gökdelenler arasında yaşayan Hong Kong insanının doğa ile uyumunu arttırmak 
ve çalışma ortamlarını daha sosyal ve stressiz bir hale getirmektir. İnsanların sosyal aktivitelerini 
gerçekleştirebilecekleri plazalar, spor alanları ve sokak marketleri bulunmaktadır. Gökdelen, altıgen 
hücrelerden oluşmaktadır. Her bir hücrenin farklı ofis ve sosyal tipolojisi vardır. Bu tipolojiler 
birbirine geçmiş şekilde tasarlanmıştır. Güneşin yoğun olduğu yerlerde, ofis çalışanlarının üretim 
yapabilecekleri bahçeler, bina içindeki termal rahatlığı ve hava kalitesini arttırmasını hedeflemektedir.

As a result of the growing population in Hong Kong, city is formed as vertical agglomeration. The 
aim of project is to increase the harmony of nature and make working environments social and 
stress-free for people living in skyscrapers. People can perform social activities at plazas, sports fields 
and street markets. The skyscraper consists of hexagonal cells which has different office and social 
typology, interlocked each other. In areas where the sun is dense, office workers can make production 
in gardens. This increase thermal comfort and air quality in within the building. Every 40 m, voids 
prevent humidity.

Ebru Kılıç
Interlocked Towers112



Hong Kong değişim şehri anlamına gelmektedir. Proje, Hong Kong’un politik tarihini yansıtıyor. 
Zaman çizelgesi, 1850’den 1900’e kadar Çin, Japonya ve Birleşik Krallık’ın işgaline atıfta bulunan 
basit ve net geometrik figürlerle tanımlanmaktadır. Çekirdek Hong Kong’u, çekirdeği saran form 
ise Hong Kong üzerinde hakimiyet kuran politik güçleri yansıtmaktadır. Kullanım alanlarına göre, 
mekanlar manipülasyonlar ile düzenlenmiştir. İlk üç kat, kamuya açık bir müze, spor merkezi, kafeler, 
kitapçı, kütüphane, çalıştay ve sergi alanları içermektedir. Üst katta, kamuya açık terasları içeren mini 
ofisler ve ortak alanlar bulunmaktadır. Üst katlarda ise büyük ölçekli şirket ofisleri yer almaktadır.

Hong Kong means city of change. The project reflects on the political history of Hong Kong. The 
timeline was depicted through simple distinct geometries referring to the invasions of China, Japan 
and England between 1850-1900s. The core refers to Hong Kong which is surrounded by the lofted 
geometries. According to the program, spaces were organized through manipulations. At the first 
three levels are public spaces involving public museum, sport center, cafe shops, bookstore, library, 
workshop and exhibition areas. On the upper levels, there are micro offices and coworking areas, 
involving public terraces. At the top floors, there are corporate offices.

Elfin Ulupınar
Skychanger 113



Bu gökdelen; küresel ısınmayı azaltmaya ve kentsel çevreyi korumaya yardımcı olabilecek dikey 
tarımın bulunduğu gelecekçi bir konsepte sahiptir. Hidroponik, bir su çözücü içinde mineral besin 
çözeltileri kullanarak topraksız bitki yetiştirme yöntemi olan bir hidrokültür alt grubudur. Hidroponik 
bir sistemi binaya entegre etmek ve yapının içinde bir dikey bahçe yaratmak, ısı etkisini azaltarak 
binanın nefes almasını sağlamaktadır. Binada 3 farklı ofis tipi bulunmaktadır. Bunlar; küçük, ortak 
ve kurumsal çalışma alanlarıdır. Bu binayla Hong Kong’da yaşayan her sosyal statüdeki insanın vakit 
geçireceği bir yapı kimliği oluşturulmaktadır.

This skyscraper has a futuristic concept of vertical agriculture that can help reduce global warming and 
protect urban environment. Hydroponics is a subset of hydroculture, which is a method of growing 
plants without soil by using mineral nutrient solutions in water solvent. Integrating a hydroponic 
system into the building and creating vertical garden inside allow the building to breathe by reducing 
the heat effect. The tower involves 3 office types at different scales. With this building, a building 
identity is created in Hong Kong where every social status person will spend time.

Elif Işıl Özdel
Green Machine Tower114



Hong Kong, 353 gökdelen ile gökdelenler şehirdir. Bu yoğun, sık ve yüksek katlı binalar arasındaki 
açık ve kamusal alanların sayısı çok düşüktür. Proje alanının bir tarafında Hong Kong’un en yüksek 
binası yer alırken diğer tarafında ise Hong Kong adasının en geniş dinlenme ve etkinlik alanı 
bulunmaktadır. “Denge” kavramını konsept olarak seçmemin amacı, bu iki zıtlık arasında bir 
denge kurmaktır. ‘Dengeleme kulesi’ şehirin sıçrama yapan silüetini zemin ile buluşturmak, giderek 
betonlaşan şehirde yeşil ve beton dağılımını sağlamak ve sınırlı sayıda olan kamusal alanlara 
ulaşılabilirliği sağlamak gibi konulara çözüm olmaya çalışmaktadır.

Hong Kong is the city of skyscrapers with 353 skyscrapers. The number of open and public spaces 
between these dense and high-rise buildings is very low. Hong Kong’s tallest building is located on 
one side of the project area and on the other side there is the largest resting and activity area of the 
Hong Kong Island. The purpose of choosing “Balance” as concept is to establish a balance between 
these two opposites. ‘Equalizer Tower’ is trying to solve the issues such as the green and concrete 
distribution, access to public spaces, meeting the leaping silhouette of the city with the ground.

Emre Can Kahya
Equalizer Tower 115



Günümüz kentlerinde katlanarak artan nüfus artışı, binaların ve şehirlerin değişmesine neden 
olmaktadır. Bunun sonucunda oluşan değişim, insanları farklı yayılma yöntemleri arayışına 
yönlendirmiş ve dikey yayılma  şekilleri oluşmuştur. Projenin amacı, standart Ofis Binası ideolojisini 
kırıp yerine  çalışma gücünü, yaratıcılığını arttıran ve çalışma alanları ile ortaklaşa kullanılan kamusal 
alanlar yaratarak bu alanları halka kazandırmaktır. Projenin teması geleneksel Çin Pavyonuna 
dayanmaktadır. Çin Pavyonları, insanların hayatın hızlı temposuna bir ara verip yavaşladığı, mola 
verdiği ve çatısı altında sosyalleştiği yapılar ve kamusal alanlardır.

Increasing population in today’s cities causes buildings and cities to change. As a result, people search 
for different methods of propagation types like vertical propagations. The aim of the project was to 
break the standard Office Building ideology and to give it to public by creating workplaces and public 
spaces in collaborated. The theme is based on traditional Chinese pavilions. Chinese pavilions are 
public spaces where people take a break from the rapid pace of life, slow down and socialize under 
its structure. The project embodies the idea and structure of Chinese pavilions all over the podium and 
skyscraper.

Erman Eskiköy
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Proje Hong Kong adasında konumlanan, rüzgar, güneş, ulaşım, doluluk-boşluk, yeşil alan ve manzara 
gibi analizler ile şekillenen bir gökdelendir. Yapılan bu analizlere göre strüktürün konumu, toplanma 
alanları ve açıklıkları tanımlanmıştır. Strüktür, çekirdek ve avlu ile ikiye bölünmüştür. Oluşan 
bölümlerden biri 250 metre, 50 kat, diğeri ise 300 metre ve 60 kattır. Gözeneklilik fikri bölgedeki 
rüzgarın etkisini azaltmak ve doğal havalandırma için kullanılmıştır. Aynı fikir doğrultusunda oluşan 
iki strüktürde de birbirleriyle bağlantılı bir boşluk ortaya çıkmıştır.

The project is located in Central Hong Kong, formed by the environmental analyses like wind, sun, 
transportation, paths, solid-void, green areas and view. According to these analyses, location of the 
structure, plaza, and apertures are defined. The structure is divided into two parts by atrium-core; 
250 meters, 50 floors and 300 meters, 60 floors. In order to reduce the windload and to have natural 
cooling, the idea of porosity is inspired. There is a void occurred in both parts from the idea of porosity 
which are connected to each other.

Fatma Ercan
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Projede önerilen iki kule Hong Kong’un ticaret için önemli bölgelerinden olan ve oldukça merkezi 
Central Market bölgesinde konumlanmaktadır. Proje lokasyonu ulaşım çeşitliliği açısından elverişli 
bir noktadadır. Tasarım mikro, kurumsal ve paylaşımlı ofis tiplerini içeren iki kuleden oluşmaktadır. 
Kuleler aynı zamanda halka açık alanlar ve yeşil teraslara dönüşen bir boşluk ile birbirine ilintilidir. 
Zemin katı bütünüyle halka açık alanlara ayrılmıştır ve yiyecek hizmeti veren alanlar, bir sağlık 
merkezi, açık alanlar içerir. Bütünüyle cam giydirmeden oluşan cepheler, iki kuleyi de deniz 
manzarasından yararlanabilir kılar.

Suggested towers are located on the Central Market area, in Hong Kong, the heart of trade market 
surrounded by high density of transportation, which provides easy access to area. The design proposes 
to provide two office towers that will contain different office types: micro offices, co-working spaces, 
and corporate offices. Two towers are connected with a void that becomes green terraces as the public 
spaces of the complex. Ground floor is completely exposed to public use, with food service facilities, 
wellness center and outdoor leisure areas. Completely glazed facade allowes enjoying the view of the 
sea through towers.

Işık Sevinç Keskin
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Alan, Hong Kong’un en yoğun bölgelerinden birinde bulunmaktadır. Çevresel analizler sonucu alana 
üç potansiyel giriş yeri belinlenmiştir. Sonrasında bu üç alan ikiye ayrılıp biri halka açık alan, diğeri 
de kurumsal kullanım amaçlı iki tane gökdelene çevrilmiştir. Bu iki gökdelenin formu rüzgar, güneş ve 
radyasyon analizleri sonucu şekillenmiştir. Ortada bırakılan alan binaların içine ışık alımını artırmak 
amacıyla kullanılmıştır. İki gökdelenin çeşitli bölgelerde kesişmesi ile, halka açık alan ve kurumsal 
alanın birleşmesi amaçlanmıştır. Bu kesişen alanlarda kafe ve restoran gibi alanlar tasarlanmıştır.

The site is located on one of the densest places in Hong Kong. According to the results of analysis, 
three initial entrance points were identified. These three spaces were split into two skyscrapers 
defining public and corporate areas. The form of these skyscrapers are optimized according to the 
analysis of wind, sun and radiation. The area that is left blank in the middle of the skyscrapers are to 
get the natural light into structures. These two skyscrapers are merging at some points in attempt to 
intersect the public and corporate areas. In these areas there cafes and restaurants for both audience.    

Kaan Turhan
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Hong Kong’un merkezinde bulunan yapı, bölgenin nüfus artışından yola çıkılarak tasarlanmıştır. Bu 
sürekli büyüme binaya insan yoğunluğu, bitki yetiştirme ve sosyalizasyon artışı olarak etki etmiştir. 
İlk olarak modüler bir büyümeye sahip olan kule daha sonra 2 farklı kristalize kütlelere ayrılarak 
değişime uğramıştır. Gökdelen ulaşım kolaylığı sebebiyle ofis olarak tasarlanırken hem de toplum için 
ortak alanlar bulundurur. Bunlar mikro ofisler, açık çalışma alanları ve kurumsal ofisler ile kütüphane, 
sergi alanları, festival alanıyla uyumlu peyzaj alanlarıdır.

The building in the center of Hong Kong is designed based on the growing population. Continuous 
growth has affected it human density, socialization and plant growth as well. The tower, which 
initially had a modular growth, was then transformed into two different crystallized masses. In 
addition, tower is designed as offices and common areas considering accessibility. These are micro 
offices, open working areas, and corporate offices with library, exhibition spaces, and landscape areas 
compatible with the festival area.  In addition, double skin facade was designed glass, while the outer 
part triangular sunscreens were destinated compatible with the structure.

Kübra Toklu
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Şehir düzeni içerisinde, market olarak konumlanmış yapının bulunduğu arazide inşa edilecek olan 
gökdelen, şehrin önemli odak noktalarının komşusu olacaktır. Bu yüzden, mevcut konumu ve 
fonksiyonu göz önüne alındığında; eski fonksiyonlarını da kaybetmeden kendisine yeni özellikte 
birimler eklemleyerek hem şehrin mevcut ihtiyaçlarını hem de kendisine ait ihtiyaçları bir arada 
karşılayacaktır. Denize doğru yönlendirilmiş ön cephesi, aynı zamanda hakim rüzgarın binaya 
yapacağı etkiyi azaltmaktadır. Komşu yapı ve arazilere de yapacağı baskının azaltılması amacıyla 
cephelerinde eğilmeler ve kırılmalar düzenlenmiştir.

The skyscraper, which will be constructed on the land of the existing central market, will be the 
neighbor of the city’s important focal points that will meet the needs of the city, as well as its own 
needs, by articulating units with new features without losing its old functions. The façade, directed 
towards the sea, also reduces the load of the prevailing wind on the building. By creating public 
spaces on the upper floors, homogeneous function distribution of the building in vertical axe, was 
aimed.

Mehmet Can Tan
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Bu proje, klasik masif gökdelen çekirdeğini dağıtıp, iyi birer çevre elemanlarına dönüştüyor. Temel 
gökdelen çekirdek elemanlarını (strüktür, asansörler, merdivenler, mekanik sistemler gibi)  dışa 
doğru yeniden düzenleyerek, gökdelen cephesini normalde büyük çoğunlukla gizlenen bu çekirdek 
elemanlarıyla yeniden tanımlayıp, sokak seviyesinden ve aynı zamanda şehir silüetine farklı bir 
görünüm kazandırmayı hedefliyor. Gökdelenlerin herkes tarafından görülen enternasyonalist, yaygın 
ve bir nesne gibi olduğu algısını kırıp yerine dinamik, ayrı gibi görünen ama bir o kadar da bütün 
olan kuleler tasarlanarak, yeni ve karakteristik bir kentsel form oluşturulmuştur.

This project distributes the archetypal massive skyscraper core into better perimeter elements. By 
reorganizing the essential skyscraper features to the exterior -structure, elevators, stairs, mechanical 
systems- the skyscraper facade is instead expressed by the elements that are so frequently hidden 
away, creating a diverse appearance from street level and alongside the urban skyline. It breaks 
the settlement of the internationalist pervasive object like skyscraper by instead creating a dynamic 
compound that is at once individual yet collective towers merging seamlessly between each other 
which is creating a new and iconic urban form as a model for Hong Kong’s continued growth.

Münire Sude Argun
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Hong Kong da 15bin metrekareye aşkın bir alanın üzerinde tasarlanmış, içinde çeşitli ofislerin 
bulunduğu bir gökdelen projesidir. İklim, ulaşım ve Hong Kong hakkında genel görüşe sahip olmak 
için analizler yapıldı. Bu analizler sonucunda orada yaşayan insanların düzenlenmiş yeşil alanlara 
ihtiyaçları olduğu ve gökdelenlerde çalışanların statüsü ne kadar yüksekse o kadar yüksek katlarda 
çalıştığı için aralarında rekabet olduğu ortaya çıktı. Özellikle bu görünmez hiyerarşiden şikâyetçi olan 
çalışanların yoğunluğundan dolayı gökdelenin yerleştiği alana düzenlenmiş yeşil alan için en büyük 
boşluğu bırakarak, bu hiyerarşi kırılmak istenilmiştir.

This skyscraper project in Hong Kong, which is designed over an area of more than 15.000 sqm2. 
Analyzes were made to have on climate, transportation and about Hong Kong. As a result of analyzes, 
people need organize green spaces. In addition, the employees with higher status work on the higher 
floors in the skyscrapers. Therefore, it creates an invisible competition among employees. The design 
can leave the largest footprint for the green area and at the same time, hierarchy can be broken.

Neriman Koçarslan
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Projenin tasarımı Hong Kong vatandaşlarından toplanan verilerle başlamaktadır. Sonuçlar, pahalı 
yaşam koşullarının ve yeşil alan eksikliğinin, insanların uğraştığı başlıca mücadeleler olduğunu 
göstermektedir. Bu nedenle, bu veriler tasarım sürecini bu kentsel sorunların tanımlanması ve çözüm 
önerileriyle şekillendirmektedir. Bu tasarım sürecinde bambu kozası yolları kullanılmaktadır. Ortak 
yeşil alanları ve etkinlik alanlarını - botanik bahçeleri, dikey çiftlikler - oluşturan bu yatay bağlantı 
yolları tasarlanarak, tipik gökdelen anlayışını yeni bir vizyona kaydırmaktadır.

The design of the project starts with the data collected from the citizens of Hong Kong. The results 
show that expensive living conditions and lack of green spaces are main concerns that are the primary 
struggles people are dealing with. Therefore, this data shapes design process by the identification of 
these urban problems, and bringing solutions to it. The “Bamboo cocoon” paths are involved during 
this design process. By creating these horizontal connecting paths that are forming the common green 
and activity areas - botanical gardens, vertical farms- it shifts the typical skyscraper conception to a 
new vision.

Nezihe Gökçe Kökcan
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Nüfusun yoğun bir şekilde yaşadığı Hong Kong’ta dağlık topografya yapısı yüzünden yatay büyüme 
gerçekleşememektedir. Bu nedenle dikey doğrultuda binalar yükselmekte ve bu dikey doğrultu, bahçe 
ve teras gibi alanları oluşturabilen piksel yapılar kullanarak sağlanmıştır. Bu sayede, binanın alacağı 
çok yoğun güneş ışığı da büyük ölçüde azalmıştır. Şehrin kısıtlı alanda büyümesinden kaynaklanan 
yeşil alan eksikliği, büyük açıklıklar oluşturulup, bu açıklıklar yeşil alanlara çevrilerek giderilmiştir. 
Aynı zamanda iç bölgede kalan kısımlara doğal ışığı ulaştırılmıştır.

In Hong Kong, where the population is densely populated, horizontal growth is not possible due to the 
mountainous topography. For this reason, buildings are raised in the vertical direction. This vertical 
direction is achieved by using pixel structures that can create areas such as gardens and terraces. In 
this way, too intense sunlight to be received by the building has also decreased. The lack of green 
space due to the growth of the city was solved by opening large openings and turning these openings 
into green areas. At the same time, the natural light is delivered to inner spaces.

Ömer Faruk Sivaslı
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SPINE + projesinin amacı, Hong Kong’daki mevcut ekolojik gelişmelerden farklı olan sürdürülebilir 
bir bina tasarlamaktır. Bu çerçevede, yatay yaşam olanaklarının dikey yaşamın bütünlüğü ile 
birleştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu, sürdürülebilir sistemler ve diğer parametrelerin tasarım süreci 
içinde birleştirilmesiyle sağlanmıştır. Rüzgar ve güneş gibi çevre unsurlarının verileri, bir binanın 
işlevsel organizasyonu ile oluşturulan bir dizi parametre şeklinde birleştirilir. Tarihi ve modern 
mimarinin karma bağlamındaki önemli dönüm noktası, her yöne ayrılan bina, her katın ufku 
görünümünde dalgalı dış cephe bozulmalarında benzersiz iç-dış mekansal durumlar yaratmaktadır.

The goal of the SPINE+ project was to design a sustainable building that differentiates from 
ecological developments in Hong Kong. As a result, it is aimed to combine the possibilities of 
horizontal life with the integrity of vertical life. The data of environmental elements such as wind 
and sun are combined with functional organization of a building into a set of parameters. It appears 
differently from each viewpoint, thus being a significant landmark in the mixed context of historic 
and modern architecture, creating unique interior-exterior spatial situations within fluctuated facade 
distortions on each floor’s horizon view.

Onur Baturay
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Sürü zekası, merkezileşmemiş, öz-örgütlü sistemlerin, doğal ya da yapay kolektif davranışıdır. 
Bu kavram insan tarafından yapay zeka çalışmaları üzerinde kullanılmaktadır. Bu projede, sosyal 
statünün hiyerarşisi, sürü zekasıyla yeni bir form kazanmakta ve değişmektedir. 3 boyutlu dünyada 
dikey çalışmaya başlamaktadır. İnsanlar ve doğa arasındaki fark, çalışma ortamı gibi, Hong 
Kong’da kentsel bağlam ve alan ilişkisi ile şekillenmektedir. Bu nedenle zemin kattan üst kata, yapı, 
kent nüfusu ile ilişki kurmaya başlamakta ve formun şekli ile farklı tipolojilerle dikey mekanlara 
dönüşmektedir.

Swarm intelligence is the collective behavior of decentralized, self-organized systems, natural or 
artificial. In this project, hierarchy of the social status is gaining and changing by new form by 
intelligence of swarm. It starts to work vertical in three dimensional world. Differences between 
humans and nature, such as working habits direct urban context and site relationship. Therefore, from 
ground floor to top floors, building starts to relate with urban population, and with the shape of form, 
it evolves to different typologies as vertical spaces.

Orhan Koç
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İnsan vücudunun hareketlerinden esinlenerek tasarlanan gökdelen insan vücudunun kendini korumak 
için bazı durumlara gösterdiği tepkilerden esinlenerek, gökdelenin de kendi ihtiyaçlarını ve Hong 
Kong’un var olan problemlerini bu “hareket” aracılığıyla karşılaması fikri üzerinden tasarlanmıştır. 
Bina, çevredeki insan hareketlerinin yoğunluğuna göre oluşturulmuş bir eğrinin yükselmesi ve ışıma 
verilerinden yararlanarak dönme hareketiyle oluşturulmuştur. Bu dönme hareketi, rüzgarı kullanıp 
avlu oluşturulması, teraslama ve bahçe tasarlanması gibi yararlar sunmaktadır. Dönme hareketiyle 
oluşan avlu, mekanların ışık alma seviyesini arttırırken havalandırma boşluğu da oluşturmaktadır.

The movement-inspired idea contains the reactions that we show to situations. Human body can 
protect itself from danger, and balance it with reactions to actions so the tower is self-working, have 
solutions to existing problems of Hong Kong. Building is extruding from one single curve that the 
points of the curve comes from the human density in site. The curve is extruding and turning according 
to radiation data of the site to optimize the sunlight in spaces. Curved form allows creating atriums 
and terraces. Central atrium creates balance, and allows more sunlight to inner spaces, creating a 
ventilation until top.

Özge Bağ
Dynaible128



Gökdelenler şehri Hong Kong’a keskin köşeli tasarımlardan uzaklaşıp daha akışkan ve eğrisel 
formuyla gözlere farklı gelecek bir gökdelen olan “DNA Tower” konseptini adından almıştır. 3 farklı 
fonksiyonun birleşiminden oluşan gökdelen, cephesinde bulunan elemanlar kullanılarak sadece görsel 
değil taşıyıcı görevi olan metal strüktürler ile tasarlanmıştır. Eğrisel yapısı ile doğudan gelen hakim 
rüzgarın da etkisi azaltan tüm cepheleri camla tasarlanıp Doğu güneşini doğrudan içine alacak şekilde 
tasarlanmıştır. Hong Kong’un en önemli farklı ve dinamik yapısı olma hedefindedir.

In contrast to today’s Hong Kong with skyscrapers with sharp-edged designs, a different skyscraper 
with a flowing and curved form takes its inspiration from the genesis the DNA. The “DNA Tower”, 
consists of a combination of three functions: Co-operating, co-working and micro-offices, all being 
connected to a single core. The pipes that can be found on the exterior of the tower utilize exoskeleton 
frames as not only aesthetics but as a structural element via metal beams. With its curved structure, it 
aims to be Hong Kong’s important and dynamic structure.

Tolga Uçar
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‘3C Habitats’ üç anahtar kelime üzerine şekillenmektedir: Birleşim, zıtlık, karmaşalık. Dünyanın en 
yoğun kentlerinden biri olan Hong Kong’da tasarlanan projenin amacı kafamızdaki iki zıt konsepti 
bir araya getirmektir. Konseptlerden birincisi alışılagelmiş klasik gökdelen tipolojisi iken, diğeri 
yeşil ve nefes alabilen bir yapı; projede ‘diğer yaşam alanı’ olarak adlandırılmaktadır. Bu konsepte 
göre binalar arasında kesin ayrımlar yoktur. Halka açık ve özel kullanımlı alanların dağılımı da her 
gruptan insanın ihtiyaçlarına göre şekillenmektedir.

‘3C Habitats’ based on three conceptual words: Combined, contrast, complex. Site is in Hong Kong, 
which is world’s one of the densest cities. This project aims to combine contrast concepts of living and 
creating two habitats, one of them existed habitat which is classical high-rise ordered; the second one 
is breathing one which called another habitat. According to concept, public and private spaces are 
distributed by needs of people. At another habitat there is combine function, while private office users 
work on their transparent offices, at the same exact floor outsiders who have no relation with offices 
can only enjoy fresh-air and green areas.

Zeynep Yağmur Ertürk
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20 milyon mülteciden %60‘ı şehirlerde yaşıyor ve bu sayı artmakta. Bir mülteci yeni bir ülkeye 
ulaştığında, Maslow’un ihtiyaç piramidi yetersiz kalmaktadır. Bir mültecinin yemeğe ve kalacak yere 
ihtiyacı olduğu gibi, dil derslerine, işe ve adapte olmaya da ihtiyacı vardır. Mauerblume, Berlin’in iş 
merkezi bölgelerinden birinde Tilla Dureux Park’ında yer alır. Mauerblume, içinde hayatın olduğu bir 
duvardır. İçinde sadece kalacak yerler yok, aynı zamanda Almanca öğrenmek için derslikler vardır ve 
bu hem Berlin’de iş bulmak hem de vatandaş olmak için bir şarttır. Projede kişilerin kendileri bir iş 
bulana kadar da çalışabilecekleri restoranlar vardır.

Nearly 60% of the world’s 20 million refugees live in urban areas, and that number is expected to 
rise. When a refugee arrives to a new country, the Maslow’s pyramid of needs becomes inadequate. 
A refugee needs food, and shelter as well as language lessons, jobs, and to adapt. Mauerblume 
takes place in the Tilla Dureux Park in a bussiness district in Berlin. It is a wall, and life is carved out 
from it. There are classrooms that the residents can learn German to find jobs on their own; there are 
restaurants so they can work until finding a job themselves. 

Ayşenur Onaran
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Kemeraltı Sanat Rezidansı bir yılda 12 mimara kendilerini geliştirme, deneyim kazanma ve ürettikleri 
ürünleri insanlara sunma fırsatı sunuyor. Kemeraltı’nın sosyal çevresi ve insan yoğunluğunu 
resmedebilecek olan ressamlar, 6 kişilik gruplar halinde 2 dönem kalabiliyor. Her ressamın kendine 
özel bir rezidansı bulunuyor ve her rezidansta, oturma sırasında üretim ve araştırma alanı olarak 
kullanılmak üzere bir çalışma alanı ve asma kat bulunuyor. Hem ortak kullanılabilecek stüdyoda 
halkın arasında, hem de kendi özel alanlarında resim yapma fırsatları bulunuyor. Ayrıca, günlük 
olarak gelip giden insanların kullanabileceği ve resim yapabilecekleri bir alan bulunuyor.

Kemeraltı Art Residence offers the opportunity to 12 painters to develop themselves, to gain 
experience and to present the products they produce. Painters who can picturize the social environment 
and human intensity of Kemeralti can stay in groups of 6 people as 2 periods. Each artist has 
a private residence, and each residence has a working area and a mezzanine floor to use as a 
production and research area. There is also an area where people from outside can come and paint on 
daily basis. The painters who benefit from the residence program can work with these people.

Ayşe Tuğba Sarıkaya
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Az kullanılmış bir toprak eserini dönüştürmek yerel bir nüfusa nasıl hizmet edebilir ve mimari ve 
kentsel tasarımla nasıl kesişebilir? Rikers Adası’nın karmaşık, sosyal, çevresel ve kentsel koşullardan 
yararlanacak şekilde yeniden tasarlanması ve programatik dağılımı endüstriyel, eğitimsel ve 
yerleşim bölgesi olma durumu gibi 3 unsura bağlanmıştır. Halkın çekirdeğinin yerini oluşturan ticari 
merkezlerin konumunu ekolojik ve altyapı şeridinin ‘kentsel bağ’ ile kesişen bir plaza tasarlanmıştır. 
Sosyal etkileşim için hoş bir ortam yaratmak ve manzaraya yakınlıktan hem görsel hem de iklimsel 
açıdan fayda sağlamak amacıyla mimari tipolojiler tasarımı belirlemiştir.

How to transform an underused territorial artifact can serve a local population and how to intersect 
with architecture and urban design? Redesigning Rikers Island to benefit from the complex, social, 
environmental and urban conditions industrial, educational and residential zones which is the 
compilation of series of boundary conditions are designed. The location of commercial centres which 
generate a plaza intersects with the ‘urban nexus’ crossing point of ecological and infrastructural strip. 
For creating a place for social interaction also determine the design of architectural typologies all of 
which benefit from the proximity to the landscape both visually and climatically.

Bengisu Gönenç
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Oyama Mountain in Miyake, is an active volcano that erupted for 13 times. After the explosion SO2 
gas flow was observed. The most important point artificial biosphere will provide people to continue 
their lives unaffectedly by this gas flow. Secondly, the alternative medicine health center aims to 
erase the effects of gas flow on the human body. It is a multi-purpose life center. Biosphere area 
have capacity of 500 people to accomodate. The project, which is inspired by the Tatami method 
in Japanese architecture, is an asylum area in emergency situations also living spaces where island 
guests can have pleasant time.

“Miyake Adası”, Izu Adası’ndaki volkanik bir adadır. Adada bulunan en yüksek rakım Oyama Dağı, 
aktif bir volkandır. Son 500 yıl boyunca 13 kez patlak vermiştir. Patlama sonrası SO2 gaz akışı 
gözlenmiştir. Projenin en önemli noktası yapay biyosfer, insanların bu gaz akışından etkilenmeden 
yaşamlarına devam etmelerini sağlayacaktır.  Aynı zamanda, alternatif tıp sağlık merkezi, gaz 
akışının insan vücudu üzerindeki etkilerini silmeyi amaçlamaktadır. Japon mimarisindeki Tatami 
yönteminden esinlenerek oluşturulan proje, hem acil durumlarda bir sığınma alanıdır, hemde ada 
misafirlerinin de konaklayıp keyifli vakit geçirebilecekleri yaşam alanlarına sahiptir.

Berfu Oklay
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Arazi, içerisinde Kutsal Haç Ermeni Katedrali, şapel ve jamatun bulunan Van Gölü’nde yer almaktadır. 
2007 yılında yapılan yenileme çalışmaları sonucunda Anıt Müze olarak hizmete açılmıştır. Ermeni 
halkının en çok saygı duyduğu üç şey vardır. Bunlar ateş, su ve topraktır. Adada bu öğelerin 
yansıtıldığı ve insanların tarihlerini anımsadığı bir Anıt bulunmaktadır. Ayrıca, Ermeni Tarihi 
Araştırma Merkezi bulunmaktadır. Ermeni tarihini araştırmak isteyen insanlar buraya gelip araştırma 
yapabilirler.

The site is located in Van Lake. There are Holy Cross Armenian Cathedral, the chapel, and jamatun. 
Because of the restoration in 2007, it has been put into service as a Memorial Museum. There are 
three things that Armenian people respect most. These are fire, water, and soil. The reflection of these 
elements is carrying a Monument where people remember their history in there. In addition, there is 
Armenian History Research Center where people who want to investigate the Armenian history can 
come here and do their research.

Berfin Ölekli
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Aurorapolis, Kuzey Işıkları temel alınarak en iyi deneyimi sağlamayı hedefleyen bir sanatçı 
rezidansıdır. İzlanda’nın güzel doğasında, Aurorapolis izole edilmiş tesislerde sanatçılara gökyüzünün 
izleneceği ilham veren bir atmosfer sağlar ve bu atmosferden beslenerek görsel sanat eserleri 
üretip onların sergilenmesini hedefler. Sanatçılar dışında yerel halk da tesise gelip Kuzey Işıkları’nı 
gözlemleme deneyimi yaşayabilir ve sanatçılarının sergilerini ziyaret edebilir. Aurorapolis aynı 
zamanda izolasyon etkisini vurgulayan bireysel adalar sağlar. Araziyle biçimsel uyumu sayesinde 
Aurorapolis, deniz ve tesisler arasında doğal bir sınır görevi görür.

Aurorapolis is an artist residence which aims to have the best experience based on Nothern Lights. In 
the beautiful nature of Iceland, Aurorapolis provides an inpirational atmosphere for artists to observe 
the sky in an isolated facility and gives opportunity to produce visual artworks and exhibit them. 
Rather than artists, locals can also come to facility to have the observing northern lights experience 
and view the exhibition of artists. Aurorapolis also provides idividual islands to emphasize the 
isolation effect around island concept. With the formal harmony with site, Aurorapolis has a natural 
border between the sea and the facilities. 

Berkay Çağdaş
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Hâlihazırda kolektif ve dinamik olan ada güçlü ve birliktelikle kendi kendine planlarını geliştiren bir 
yapıya sahiptir ancak konut yoğunluğu sosyal yaşamı kısıtlamaktadır. Projenin esas amacı taban 
alanlarını azaltma stratejisiyle tasarlanan konutlarla ile mevcut evlerin yer değiştirmesidir. Aynı 
zamanda yeni bir yeşil kalp eklenmesi ile adanın ihtiyaçlarını karşılamak esas alınmıştır. Her yaş 
için farklı faaliyetler sunmanın yanı sıra adanın karakteriyle bağlantı sağlayacak şekilde tasarlanan 
klinik, kütüphane ve yeşil alan gibi gerekli kamusal mekân ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Bitişik, dar 
alanlarda farklı evleri çelik strüktürlerle kamusal ve bireysel alanlara çevirme esnekliği sağlamasıdır.

This project shows us an already collective and dynamic island by adding a new green heart into 
there. The main aim of this project is to continue the idea which is philosophy of collectivity. There 
are different amount of houses owned by different families on adjacent, their social and individual 
areas are provided by steel frames. The main goal is decreasing the density of housing footprint and 
replacing it with the public necessities such as clinic, library and green areas, also providing quality 
housing. These public spaces provide activities for all ages, as well as link to different character of the 
island.

Beste Bölük
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Kalabalık şehirler ve yoğun çalışma dönemleri insanları duygusal ve fiziksel olarak etkiliyor. Bir 
terapi adası gibi tasarlanan Enoshima adasında, etkinlikler ve seminerler ve konaklama seçenekleri 
sayesinde insanlar rahatlamak ve yenilenmek için tercih ediyorlar. Tesis, beden-zihin ilişkisini ve 
mahremiyeti, şehir ve ada arasındaki kısa mesafeden deneyimleme fırsatı veriyor. Belirlenen haftalar 
boyunca kullanıcılar bu tesise sosyal medya, cep telefonları veya internet olmadan arınma ve 
dinlenme için geliyorlar. Tıbbi tedaviler, bilgilendirici seminerler, grup çalışmaları ve özel dinlenme 
alanları doğa ve zihin ile birlikte geliyor.

Within the crowded cities and rush working periods are affecting people in emotionally and physically. 
In Enoshima island which is acting like a therapy island, people have change to be relaxed and 
regenarated by the activities and workshops. The facility gives the opportunity to experience the 
body-mind relationship and privacy within the short distances between the city and the island. For the 
determined weeks, people could come that facility for purification and resting without social media, 
cell phones or internet. Medical treatments, informative seminars, group works and private resting 
areas are coming along by the nature and mind.

Çağla Özge Balaban
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Kullanıcıları yaşamın bir aşamasından diğerine geçiş sürecinde yönlendirecek olanaklarla dolu 
dönüştürülebilir alanların eksikliği, modern zamanın karmaşıklığında farklı düzeylerde kimlik ve 
kişilik arayan insanları bir araya getirir. Liminal mimari temsillerin birleşimi, kişinin mekânsal 
deneyimlerini artırabilir ve benlik, mekân ve çevre ile ilgili olarak kişisel farkındalığa yol açabilir. 
“Arada mekân” olarak sunulan tesis, farklı fırsatlar sağlama konusunda büyük potansiyeli olan ve 
insanları kendi yollarını bulmaya teşvik eden bir eşik gibi çalışır. Tasarım süreci, ayrılma, çözülme ve 
ayrışma, soyutlama, şaşırtma, bütünleşme, katmanlaşma vb. gibi liminal deneyimler ile pekiştirilir.
 

Lack of transformative spaces full of possibilities to guide users in the process of transition from one 
stage of life to another, bringing together people seeking different levels of identity and personality in 
the complexity of modern time. Facility that is offered as an “in-between space”, works as a threshold 
that has a great potential to provide different opportunities and encourages people to and their own 
way. Design process is reinforced with liminal experiences (which are separation, dissolution and 
dissociation, abstraction, blurring, integration and aggregation, layering) between these different 
states.

Cansu Üşümezgezer
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Kemeraltında yer alan Artist Residans’ı aktör ve oyuncu kadrosuyla yer almaktadır. Sanatçılara 1 
sene kalmak üzere alanlar tasarlanırken, sokak artistlerininde bulunabileceği bu tesis, kemeraltı 
tarihini anlatan ve bizi kendine çeken bir yapı olup, kemeraltıyla bütünleşmiştir. Tesis kapalı ve 
açık olmak üzere iki ana çekim stüdyosu bulundurmaktadır. Kapalı stüdyo seyir yeri için ve sahne 
için kullanılabilecek taşınabilir platformlar ve sandalyeler içermektedir. Açık stüdyo ise hızlı çekim 
yapıp, çekimi sunmaya yöneliktir. İnsanları davet eden ve ilgi uyandıran  bir yapısı olan bu rezidans 
kemeraltında bulunan farklı rotalar gibi kendi rotasını binada devam ettirir. 

The Artist Residence with actors and actresses is located in Kemeraltı. Whilst this residence is designed 
in purpose of artists to stay for 1 year, it tells us the history of Kemeraltı and attracts people to itself 
and Artist Residence is integrated with Kemeraltı. Facility consists of two main shooting studios; indoor 
and outdoor. While the indoor studio includes portable platforms and chair for the stage, the outdoor 
studio provides fast shooting and it is intended to present the shot. 

Dilara Bağrıyanık
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Karaburun’a çok yakın bulunan Küçük Ada, deniz canlıları açısından çok zengin bir yapıya sahiptir. 
Ayrıca, nesli tükenmekte olan Akdeniz Foklarına ev sahipliği yapmaktadır. Bütün bu deniz canlılarının 
korunması ve araştırılması için adaya bir araştırma merkezi tasarlanmıştır. Mimari tasarımda 
süreklilik kavramı ile birlikte proje, karadan adaya ve karadan denize kadar farklı alanlar yaratılarak 
tasarlanmıştır. Karadan adaya geçerken aynı zamanda sergi alanından geçilmektedir. Bu bağlantı 
araştırma merkezine doğru devam etmektedir. Araştırma merkezi denizin altına devam eden 
mekanlara da sahiptir.

Little Island is located very close to Karaburun. It has a very rich environment in terms of sea 
creatures. In addition, it is hosted to endangered Mediterranean Monk Seals. A research center on the 
island was designed for the conservation and exploration of all these marine creatures. The project 
with the concept of continuity was designed through different spaces from the land to the island and 
vice versa. While passing from land to island, one can pass through the exhibition area at the same 
time. This connection continues to the research center. 

Ece Masırcı
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Yeniden doğmak için bir yer. Antarktika’nın milyon yıllık buzullarının ev sahipliği yaptığı bir 
cryogenics merkezi. Cryogenic adlı bilim, insanların dondurulup yüzyıllar boyunca saklanmasını 
sağlar. Bu işlem aslında ölümdür, fakat yeniden doğuşu olan bir ölüm. Antarktika’nın donmuş yapısı 
ve zamanın akışının sanki sabit olması gibi etkileriyle, bu işlem için ideal çevreyi sunar. Bina, üç 
parçadan oluşur. Dondurulmadan önce, dondurulma işlemi ve hayata dönüş. Bu parçalar ana parçaya 
bağlıdır. Her içinde bulunduğunda, anıtsal bir yer olduğunu hatırlatır. Dondurulan her insan onun bir 
parçası haline gelir ve hayata dönene kadar oradaki bekçiliği sürdürür. 

It is a place for die to reborn in Antarctica. For millions of years, ice crystals host cryogenics in 
Antarctica, which allows people to be frozen and stored for centuries. The building provides an ideal 
environment for this process with its effects such as the frozen structure of Antarctica, and the constant 
flow of time. The building consists of three parts. Pre-freezing, freezing and post-freezing; returning to 
life. In addition, these parts are connected to the main part that reflects monumentality. Every frozen 
human being becomes a part of it and remains as a guardian until they return to life.

Egesu Esentürk
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Bu proje öncelikle ada, adadan yola çıkarak izole olma kavramı baz alınarak tasarlanmıştır. İzole 
olmak için kesinlikle bir adada olmaya gerek yoktur önemli olan belli bir süre sınırları belirlenmiş bir 
mekanda bulunmaktır ya da mental olarak da izole olunabilir. Tam bu noktada projenin çıkış noktası 
yatmaktadır hem fiziken hem de mental olarak izole olunan bir durum yaratılmıştır. Yaratılan ortam 
tamamen izole olurken form da dışardan bakıldığında tamamen kapalı bir kutuyu anımsatmaktadır, 
fakat; yapının kabuğunun içindeki form tamamen organiktir ve yaratıcılığı temsil eder. Proje mobil bir 
oyun adasında profesyonel oyuncular, izleyiciler ve mürettebat için tasarlanmıştır.

This project is primarily based on the island and concept of being isolated. To be isolated, there is 
absolutely no need to be on an island, it is important to be in a certain time-bound place or mentally 
isolated. At this point, the starting point of the project lies both physically and mentally. While the 
created environment is completely isolated, the form also reminds a completely closed box from the 
outside, but the form in the shell of the structure is completely organic and represents creativity. The 
spaces in the project are on a mobile game island.

Emre Önen
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Bu proje, geçmişten bugüne mimaride kullanılan sanat dallarının uygulandığı, öğretilip ustalarının 
yetiştirildiği bir Bauhaus projesidir. Kemeraltı’ndaki eski tarihi binaları da eski güzel günlerine 
döndürmek, öğrenciler için bir uygulama alanı olması da o bölgeye bir fayda sağlayacaktır. El Verme 
felsefesinin, ustadan çırağa geçen öğretilerin olduğu bina tasarımında bütün bu detayları içeride 
gezen insanların tecrübe edebileceği, gezerken görüp mutlaka o hissi yaşayabileceği, bazı yerlerin yap 
boz şeklinde olup çalışılıp daha iyiden, daha iyiye öğrencileri işin her anlamda içine dahil edebildiği 
bir sanat merkezi. 

A project embracing the ideology of Bauhaus which is related to the art and architecture, taught from 
the masters... Restorating the historical buildings in Kemeraltı provides a benefit provided by the 
students. The art center where the places are in the form of gray and can be included sense of work. 
People who are keen on architecture have workshops in the middle of the tall structure. Until the 
masters say that they are done will move to get education. Therefore, this develops the spirit of this 
Bauhaus legacy. 

Erdinç Sel
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Bu proje sanatçılar için çalışma ve konaklama projesidir. Bu projenin amacı sanatı bütün olarak 
ele almaktır. Ressam, fotoğrafçı ve heykeltıraşların birlikte ürün çıkarabilecekleri bir yerdir. 3 sanat 
dalı için farklı stüdyolar vardır. Bir sanat dalı diğer sanat dallarını gözlemleyerek, onun ürününden 
faydalanarak, yeni bir ürün tasarlayacaktır. Böylece bir kolektif ürün sağlanacaktır. Ürününü 
tamamlayan sanatçı, ürününü diğer sanat dalına devredecek ve aralarında bir döngü oluşacaktır. Bu 
döngünün sonunda ise yapılan eserlerin sanat dalları arasındaki dönüşümü sergilenecektir. Sanatçılar 
için düzenlenen stüdyolar birbirlerini gözlemleme fırsatı sunacaktır.

The aim of the project is to design a space that identifies art from different angles, not as individual, 
but as a whole. There are a painter, a photographer and a sculptor who work with each other. They 
design a new work of art by observing other branches of art, making use of their products. Completing 
the work of art; the artist is handing over the product to other artists of art branches. At the end of this 
cycle, the artifacts of art will be exhibited. Each studio is connected to one another in a way that the 
artists could observe each other.

Esra Düzgün
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Bu projenin amacı İzmir genelinde yapılacak olan kentsel tasarım çalışmalarının sürdürüleceği 
bir bina tasarlamak. Projenin konsepti kentsel tasarım elemanlarını binada kullanmak. Bunlar; 
yol-sirkülasyon, binalar- odalar, açık alanlar- avlu, park- bahçe, sosyal alanlar- dinlenme alanları. 
Ayrıca proje alanındaki tarihi binayı projeye katarak mimarı zıtlık oluşturulmuştur. Bu binayı kentsel 
tasarım yapan mimarlar ve proje için çalışmak isteyen İzmir’deki üniversitelerin Mimarlık bölümü 
öğrencilerinden oluşan 20 kişilik bir ekip kullanacaktır. 

The aim of this project is to design a building in which urban design work will be carried out 
throughout Izmir. The concept of the project is to use urban design elements in the building. These 
are: Road-circulation, buildings-rooms, open spaces-courtyard, park-garden, social areas-rest areas. 
In addition, by adding the historical building to the project, a conceptual contrast is created. This 
building will be used by the architect who is the city planner and 20 students who study at the 
Department of Architecture around the universities in Izmir.

Firdevs Kara
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Sanatçı atölyeleri, sanatçıların günlük hayatlarından izole olmaları ve belirli bir sure zarfı içerisinde 
farklı bir çevrede ikamet etmeleri temeline dayanır. Ana amaç bu surecin sonunda ortaya çıkan sanat 
eserlerinin toplu bir şekilde sergilenmesidir. Bu proje, bir final sanat eseri ya da sergisi üretilmesi 
yerine, sanatçıların üretim süreçlerini sergilemelerine odaklanır. Atölyedeki tecrübe, üretilen sanat 
eseridir. Üretim yolları, farklı sanatçılar ve farklı sanat eserleri için farklılık gösterdiğinden, yapı, bu 
farklılıkların nasıl gözlemlenebileceğini düşünerek şekil alır.

The artists’ residencies work in a way where the artists are isolated from their daily lives and 
occupying a different environment with the goal of creating an exhibition for their art pieces in the 
end. This project is focusing on creating an artists’ residency where the artists focus on exhibiting the 
“process of creation”, rather than focusing on a product. Where the experience is the end product. The 
ways of creation for different kind of artists and art works are divided, based on how the observation 
can be happening.

Güzide Üstünkaya
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Suyun sesi ve ışığı görmek, düşünme tarzımız üzerinde çok etkilidir; rahatlatır ve odaklanmaya 
yardımcı olur. Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, İstanbul’un en küçük adası olan Sivriada’da 
bulunmaktadır. Tesis iki binadan oluşmaktadır. Biri poliklinikler ve hasta odalarından oluşurken, 
diğeri çalışanlar için kalacak yerler olarak tasarlanmıştır. Binanın temel konsepti, suyun ve ışığın 
iyileştirici etkisini hastalara yansıtmak ve aynı zamanda bu etkiyi görme ve duyma duyusuyla 
artırmaktır. Bazı yerlerde su odalara girer, bazı yerlerde ise suyu göremezler ama duyabilirler.

The sound of water and seeing the light are very effective in our way of thinking, and they help people 
to focus. Mental Disease Hospital is located in Sivriada which is the smallest island of İstanbul. 
Facility consists of two buildings. One was designed for policlinics and patient accommodation; and to 
accommodate employees. The main concept of the building is to reflect the healing effect of water and 
light on patients, and to increase this effect with the sense of sight and hearing. In some places water 
enters the rooms. In some spaces, they can’t see the water; but they can hear it. 

Irmak Özdemir
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Kemeraltı kendi dokusuna sahip, kullanıcıya da kendi dokusunu hissettiren, morfolojik olarak da 
belli bir karaktere sahip bir alandır. Bu alanı deneyimleyen insanlar Kemeraltı tarafından belirli 
bir dolanıma tabi tutulurken Kemeraltı’nın tarihi dokusuna şahitlik ederler. Morfolojik olarak ele 
alındığında, Kemeraltı geniş kütlelere sahip olan kamusal alanlarında boşluk olarak tanımlanan 
avlularıyla insanlara farklı deneyimsel mekânlar sunar. Dolanım sırasında deneyimlenen dolu-boş 
tanımları deneyim yüzey alanlarını arttırmakta, rüzgârın sirkülasyonunu sağlayan, doğal güneş ışığını 
da içindeki mekanlara taşıyan alanlar oluşturmaktadır. 

Kemeraltı has its own texture that evokes people by its morphologic characteristics. While experiencers 
are subjected to a specific circulation, they witness the historical texture. Morphologically, Kemeraltı 
has large masses which has voids inside that offers different experiences. Solid-void definitions, 
which can be perceivable circulations, increases the experienced surface areas that carry the natural 
wind and natural sunlight to the places inside the wind. In the progress of the project lies the modern 
touches of experience without disturbing the texture of Kemeraltı. Different places within the complex 
can be circulated within themselves as well as the outside experience with a separate circulation.

Işıl Kayhan
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Bu projede, Konak’ın tarihini fotoğraflarla anlatacak bir fotoğrafçı için konaklama merkezi 
tasarlanmıştır. Projenin konsepti; mekân-ışık ilişkisi doğrultusunda oluşmuştur. Ana kütle tavandan 
direk ışık alarak zemine kadar aydınlık mekânlar oluşturur. Ana kütleye bağlı diğer bloklar ise eğimli 
çatılar ile ışığı en iyi şekilde mekâna iletir. Binaya iki cepheden giriş vardı. Bu avantajı arttırarak yeni 
bir giriş önerisi yapılmıştır. Binaya üç cepheden girilerek avluya ulaşılır. Avlunun oluşturulmasındaki 
temel amaç, blokların tüm cephelerinden ışık alarak aydınlık mekânlar oluşturmaktır.

In this project, art residency will be designed for a photographer who depicts the history of Konak 
through photos. The design is formed according to space-light relationship. The main mass takes light 
from the ceiling and creates bright spaces up to the ground floor. The other blocks connected to the 
main mass convey the light in the best way with the sloping roofs. The building has two entrances so 
that a new introduction of building to people is proposed by increasing this advantage. The courtyard 
is accessed from the three fronts. The main purpose of the courtyard is to create bright places with 
light from all sides of the blocks.

Melek Gönüldaş
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Günlük ihtiyaçlarınızı düşünün; bunlar yemek, içmek, su, uyku gibi temel ihtiyaçlardır. Ayrıca 
aile, psikoloji ve sosyal aktiviteler gibi zihinsel ihtiyaçlar da vardır. Bu diğer ihtiyaçları Maslow’un 
piramidi ile açıklayabiliriz. Aslında buradaki en önemli faktör sosyal aktivitelerdir, özellikle insanların 
kendilerini iyi hissetmelerini sağlamak için bu çok gereklidir, peki ya sosyal ve zihinsel faaliyetlerin 
olmadığı, sadece basit ihtiyaçların karşılandığı ve bunun organların düzgün ve sağlıklı çalışması için 
yapıldığı bir hayattan ve buna öncülük eden bir mekandan söz etsem, ne düşünürsünüz ya da ne 
hissedersiniz?

Think about their daily needs; these are basic needs such as eating, drinking, water, sleeping. In 
addition, there are mental needs such as family, psychology and social activities. We can explain 
these other needs as Maslow collected in a pyramid. Considering that the most important factor here 
is social activities, especially for people to feel good about themselves, at this point, so, what if you 
think; we do not have any social and mental activities, just a simple life where the needs are fulfilled 
and this is done only for organ’s health? What do you think or what do you feel about that?

Melis Foçalı
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Konsept fikri tasarlanmış alanda ilkbahar-yaz ve sonbahar-kış moda şovudur. Her yıl bir marka 
ev sahipliği yapmaktadır. Seçimler internet üzerinden tüm dünyanın katılabildiği bir seçimle 
yapılmaktadır ve böylece yapının teknolojik, sosyal ve dinamik yönü güçlenmiş olur. Seçimleri 
kazanan marka bu alana gelip burada yaşamaya başlar. Yapı; tasarımcı ve asistanları için konaklama 
alanı ve çalışma alanları ve lineer, kare, dikey ve açık olmak üzere dört podyumdan oluşur. Lineer 
ve kare podyum alanları hangisinin şov için kullanıldığına bağlı olarak sahne arkası ve dikiş odasına 
dönüşmektedir.  

The conceptual idea about spring-summer and autumn-winter fashion shows in design area. Brand 
will host every year. Elections will be made over the internet by the whole world thus a technological, 
social and dynamic bond will be provided of the place. The winner comes to the place and will stay 
here. The place has an accommodation and working space for designer and assistants, four main 
runways linear, square, vertical and open. Linear and square runways according to situation being 
convert into backstage and sewing room.  

Mert Koçak
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Teknolojik gelişmelerle birlikte insanlar kendi hayatlarında da şaşırtıcı gelişmelerle karşılaşıyorlar. 
Robot ve yapay zekâ araştırma çalışmaları dünyada yeni bir türün görülecek olmasını destekliyor. 
Ada robot ve yapay zekâ üretimi için üretim, bakım ve test alanlarını sağlıyor. Ada içerisindeki yapı 
bilim insanlarının yapay zekâ hakkında ar ge çalışmalarını yapmasını destekliyor. Ada da belirli 
zamanlarda robotların kendilerini sergilemesine de olanak sağlanıyor. Adanın bir diğer amacı ise 
insanların algılarıyla oynamak. Adaya gelen ziyaretçiler adadaki her şeyin gerçek mi yoksa değil mi 
fark edemeyecekler.

Within the technologic developments, people face with unexpected events in their life. Robots and the 
artificial intelligence research works provide to appear new species in the World. The Island will be a 
production maintenance and testing area for artificial intelligence. The facility also support to make 
some scientific research regarding artificial intelligence on the island. Robots can exhibit themselves to 
the guests in a period in the island. The additional aim of the project is playing with the perceptions of 
the guests. People who come to the island should not realize what is real what is not. 

Mert Sartık
Project: Evolution 153



İzmir’in Kemeraltı semtinde yoğun popülasyona sahip merkezi konumda ilgi çekici ve davetkar bir 
konaklama merkezidir. Toplumun birbiri ile ilişkisini güçlendiren semtin yapılarından ilham alan bir 
tasarımdır. Burada konaklayan her alandan tasarımcılar çalışmalarını bireysel ve grup olarak sürdürüp 
konaklayabilecekleri aynı zamanda isterlerse sergileyebileceklerdir. Ortak kullanım alanlarında çeşitli 
imkanlar sağlanmaktadır. Özel alanlar için tasarlanan hacimler kendi içinde özelleştiği gibi kent 
dokusunu da mekan içinde ve bu birimlere bağlı açık mekanlarda hissettirebilmektedir. Modern bir 
başlangıçtan geleneksel bir karşılama izlenimi uyandırmaktadır. 

Modern-IN Tradition centrally located in Kemeralti district of Izmir, it is an attractive and welcoming 
accommodation in a central location. It is a design inspired by the structures of the neighborhood 
that strengthens the relationship of society with each other. The designers from each area will be 
able to continue their work individually and as a group and will be able to exhibit their work if they 
wish. Various facilities are provided in the public areas. Volumes designed for special areas can be felt 
within the space as well as within the space and within the spaces. 

Merve Kayan
Modern-IN Tradition154



Projenin ana amacı günümüzde aktif olmayan bir adanın, hayata yeni bir yaşam alanıyla geri 
döndürülmesidir. Bu yaşam alanında insanların tüm ihtiyaçlarını karşılayan mekanlar bulunmaktadır. 
Arazinin konumu Azerbaycan Bakü’de Büyük Zira adasıdır. Adanın geçmiş tarihlerde sahip olduğu 
limandan yola çıkarak ve ayrıca adaya ulaşımın sadece gemi yoluyla olduğundan dolayı gemi 
terminali tasarlanmaktadır. Bu terminalde yolcu, yük ve özel portlar bulunmaktadır. Giden yolcuların 
terminalden farklı konumlara ulaşabileceği, gelen yolcuların ise terminalden ada hayatına kolayca 
adapte olabileceği bir yaşam sunulmaktadır.

The main purpose of the project is to return an inactive island to life with a new living space. In this 
living space, there are venues that meet the needs of people. The location of the land is the Great Zira 
Island in Baku, Azerbaijan. The ship’s terminal is being designed from the port of the island in past 
times, as well as by the ship only through the ship. This terminal has passenger, freight and special 
ports. There is a life where the departing passengers can reach different locations from the terminal 
and the incoming passengers can easily adapt to the island life.

Mervenur Çelik
Great Zira 155



Uzumaki hem Ütopyanın değişken doğasını yansıtan hem de metaforik ütopyayı fiziksel bir gerçekliğe 
yansıtabilen bir ada sistemidir. Üç adet ada spirograf mekanizmasıyla birbirlerinin etrafında 
dönmekte, farklılaşan ve yeni etkileşimler yaratan bir yaşam planı yaratmaktadır. Astronomi 
yıldız kümeleriyle kendi sistemini ve dilini oluşturmaktadır. Bu dili uzayın Dünyaya bir yansıması 
olarak projede, araştırma merkezi ve genel adadaki eğitime astronomi ve mimarlığın etkileşimiyle, 
Uzumaki’nin kendi dilini Dünya’ya çizmesi kavramını güçlendirerek sağlamaktadır.

Uzumaki is an island system that both emphasizes the changing nature of Utopia and inscribes the 
notion of metaphorical utopia to the physical existence. The three-island system revolves around each 
other with the mechanism of Spirograph, thus creates both an engaging and ever-changing urban 
structure for its inhabitants. As astronomy creates a form of inscribing with its star charts and reflection 
of space itself Uzumaki’s leading research center and education focuses on astronomy, and the 
research center aims to emphasize and utilize outer space within the architectural concept. Uzumaki 
inscribes its own place on Earth.

Mine Derin Sönmez
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Projenin ilk amacı, Kemeraltı’nda bulunan eski Yusuf Ziya Okulunun olduğu arazi üzerindeki düzensiz 
yapılaşmaya ayak uydurmaktı. Buna ek olarak, projenin konsepti değişen mekanlar fikri ve mimaride 
eşik kavramını elemek fikirleri üzerinde şekillendi. Bu uyarlanabilir bina sistemi yaklaşımı, birkaç 
sene sonra oluşabilecek binlerce ihtimal üretilmesine olanak verdi. Son olarak, kullanıcıların en temel 
ihtiyaçlarından doğan manipülasyon düzeneği, belli bir derecede kilitlenerek, kendisini durağan bir 
sanat eseri halinde sergiliyor olacak. 

The first intention of this project is to blend with the existing irregular context on the site of the former 
Yusuf Rıza Okul at Kemeraltı. Additionally, the conceptual framework develops based on the idea of 
altering spaces with the elimination of thresholds within the design. This conception of adjustable 
building systems enabled the design to generate thousands of different possible outcomes after several 
years of usage. Eventually, the manipulation will lock at a certain level according to the fundamental 
needs of the users, and will create a static envelope that displays its form as a masterpiece itself.

Murat Kumbaracı
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Prodüksiyon ekibi, reji, fotoğraf, ışık, ses ve tasarım ekibi olmak üzere 28 kişilik bir film ekibi 3 aylık 
zaman zarfında, İzmir, Konak Kestelli Mahallesi’nde (eski Yusuf Rıza Okulu) kısa-film çekimleri, 
belgesel ve atölye çalışmaları bağlamında ikamet edeceklerdir. Temel amaç; çevre insanının kültürel 
yapısını, yaşam koşullarını, sosyoekonomik durumlarını, bir günün işleyişini gözlemlemek ve tüm bu 
gözlem doğrultusunda ortak çalışmalar ile somut veriler (belgesel, kısa film) üretmektir. Mekânlar 
ortak çalışmalara elverişli olup, mekânların bu düzeni ile aynı zamanda Kemeraltı’nın mevcut kültürel 
iletişimi vurgulanmak istenmiştir. 

A total of 28 people as 6 working teams for production, reji, photography, light, sound and design will 
reside for 3 months in Izmir, Konak Kestelli District (former Yusuf Riza School) to produce short-films, 
documentaries and workshops within the context of their work. The main purpose is to observe the 
cultural structure and socio-economic conditions of local people, the operation of one day to produce 
concrete data (documentary, short film) through joint studies in line with these observations.
The spaces are suitable for collaborative work by emphasizing Kemeraltı’s existing cultural 
communication and the life of Kortejo by creating common areas.

Nazlı Berfin Balcı
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Sınırsız kıyı kentleşmesi, okyanus ve deniz yaşamındaki milyonlarca hektarı tahrip etmekte ve 
dünyadaki insanların yüzde 50’sine yakını kıyı bölgelerinde yaşamaktadır. İklim değişikliği, yükselen 
deniz seviyesi sorununu beraberinde getirmektedir. Bu noktada, “Yüzen Şehir” daha esnek bir gelecek 
vaat ediyor. “Yüzen Şehir”, insanların okyanusta sürdürülebilir bir şekilde yaşaması için yüzen bir 
şehir tasarlar ve inşa eder. Geliştirilen “dikiş” stratejisi sayesinde tehdit altındaki şehirler kurtarılacak. 
“Yüzen Şehir”, mahallelerden köye, ölçeklendirme olasılığı olan şehirlere evrimleşerek zamanla 
organik olarak büyümek, dönüşmek ve uyum sağlamak için tasarlanmıştır.

As coastal cities struggle to cope with rapid population growth, many simply pour sand into the ocean 
to create new land. Unfettered coastal urbanization is destroying millions of hectares of the ocean 
and marine life; close to 50 percent of people in the world live in coastal areas. Humanity can live in 
harmony with life below water.  “Floating City” designs and builds a floating city for people to live 
sustainably on the ocean. “Floating City” is designed to grow, transform and adapt organically over 
time, evolving from neighborhoods, to village, to cities with the possibility of scaling.

Nazlıcan Özmen
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Dünya, insanlık tarafından tamamen tüketilmek üzere. İnsanlık, yaşamak ve çoğalmak için artık 
dünyayı yetersiz görüp yeni gezegen arayışına girmiş bulunmakta. Bir grup bilim insanı, çözümün 
aslında doğada olduğu kanısında. Bilimsel çalışmaların yürütülmesi ve doğa egemenliğinde bir 
yaşam biçiminin kurulması için pilot bölge olarak Nagasaki’nin güneyinde bulunan, kolonyal hayat 
düzeninin izlerini barındıran terkedilmiş Hashima Adası seçilmiştir. 2020 yılından itibaren, doğanın 
adayı ele geçirme süreci gözlemlenerek, adayı tekrar doğaya kazandırma ve doğanın izin verdiği 
ölçüde bilimi ve teknolojiyi kullanan bir hibrit-topia projesi geliştirilmiştir. 

The year 2030... Humanity now consider the world as inadequate to live and reproduction and they 
are in search of a new planet. A group of scientists believes that the solution is actually in nature. For 
the conduct of scientific studies and the establishment of a way of life under the sovereignty of nature, 
the abandoned island of Hashima, which is the southernmost point of Nagasaki, has traces of colonial 
life. Zero-point Island is designed by the human’s science and technology to create a new living 
environment, shelter, training areas, research center and a hybrid of renewable energy and agriculture 
fields.

Ümmühan Nur Ulu
Zero-Point Island160



Projenin konsepti mevsimlere ve ışığa odaklanmaktadır. Projede dört mevsime ve mevsimlerin 
ışık özelliklerine göre tasarlanmış, yağlı boyada uzmanlaşmış dört ressam için dört ayrı atölye 
bulunmaktadır. Ressamlar bir araya gelerek belirli bir süre çalışırlar ve resimlerini revize ederek tek 
bir büyük resim oluştururlar. Diğer bir yandan projenin bir konaklama bölümü vardır ve bu bölüm 
konaklayan ressamlara gerekli mahremiyeti ve toplumdan soyutlanma ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri 
için masif ve kapalı bir hacim olarak tasarlanmıştır. Bir zıtlık olarak binanın kütlesel olarak yaptığı 
hareket ziyaretçileri arazinin girişini tam olarak karşılayan sergi alanına yönlendirmektedir.

The concept of the project focuses on the seasons and light. The project has four painting workshop 
spaces designed according to four seasons and their light qualities for four painters, who are 
specialized in oil painting. The painters come together and work for a certain while to unite their 
painting by revising them and create one big painting as a whole design. On the other hand, it has a 
residency part that has massive and enclosed characteristics to create privacy for residences. Massive 
gesture directs people to the exhibition area that encounters the entrance of the site and visitors.

Recve Ezgi Atmaca
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Halk Eğitim Merkezlerinde en çok talep edilen eğitimlerden kumaş dokuma, el sanatları ve 
takı tasarım gibi eğitimlerin verildiği; halk için olup fiziksel sınırlardan dolayı halkın içine dahil 
edilmeyişi hem de farklı eğitimlerin aynı mekânsal kalitede verilmesi sorunsalı eğitimin halk ile 
kurulmaya çalışılan bağlantısına engel olmaktadır. Kemeraltı bulunduğu konum ve fiziksel yapısı 
ile “ada” kavramına ve yapılacak olan yarı kamusal tesis için uygun mekândır. Eğitim, üretim ve 
satışın yapıldığı bu binada Kemeraltı’nda olan yatay dolaşım var olan binaların cephesinden çıkan 
merdivenler ile insanları çağırma ve dikeyde farklı deneyim sağlanması hedeflenmiştir. 

The most demanded trainings in public centers are based on the woven, handicrafts and jewelry 
design education. Considering the fact that these trainings are not very much engaged with the public 
due to the physical boundaries and different spatialities. It is considered to break this understanding 
through providing a connection with the public. Kemeraltı is a suitable place for the concept of 
“island” with its physical location and semi-public facility. It is aimed to welcome people with the 
stairs passing through façade horizontally, and to provide different experiences in vertical direction 
where training, production and sales take place.

Sercan Aktaş
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Kemeraltı’nda belirgin, farklı ve dikkat çeken bir bina veya yapı yerine, olduğu yerin özelliklerini 
taşıyan, tüm Kemeraltı ile iyi bir şekilde çalışan, oraya ait, yerinin eskiden gelen karakteristik 
özelliklerini modern bir bakış açısı ile yansıtan bir bina. Kemeraltı’nın bitmek tükenmek bilmeyen 
enerjisini içinde devam ettiren tıpkı Kemeraltı’nın her sokağında olan binalar gibi dışarıdan çok 
da şekli ile övünmeyen ve böylelikle yadırganmadan rahatlıkla her bireyin kullanması amacı ile 
tasarlanan bir proje. İçinde bulundurduğu sanatçı daireleri Kemeraltı’nın yoğunluğundan izole 
olurken, sirkülasyon alanlarındaki insanlarla etkileşim ve gözlemleme imkanı sunmakta.

Rather than designing a building as a landmark in Kemeraltı, designing a building which has the 
features of the near region, works very well with the whole Kemeralti were main approaches. A 
building that belongs to Kemeralti and reflects the characteristics of the place, which is coming from 
the history, in a modern way were the other aims. The building has the continuation of the endless 
energy inside just like the other buildings in every street of Kemeralti. The building does not attract 
anyone with the shape or form of it. 

Sercan Hatırnaz
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Yakın gelecekte petrol rezervleri kuruyacak ve insanlar artan enerji ihtiyaçlarını karşılamak için çevre 
dostu yöntemler aramaya başlayacak. Her ne kadar yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek 
doğa için iyi olsa da bir zamanlar petrol endüstrisine hizmet etmiş bu milyarlarca dolara mal olmuş 
açık denizlerdeki mega yapılara ne olacak? Bu konsept ile tamamen insan yapımı olan açık deniz 
platformları Demir Adalar’a dönüştürülecek ve yeni bir hipermodern ada toplumu önerisi sunulacak. 
Sosyal konut olanakları ve karadan bağımsız yeni bir ada toplumu oluşturularak bir zamanlar 
zenginliğin kaynağı olarak görülen bu mega makineler geleceğin mikro uluslarına dönüşecek.

In near future many of the oil reserves on earth will be dried out and people will start looking for other 
eco-friendly methods for the increasing need of energy sources. Even though finding new ways to 
create energy is good for the environment what will happen to these off-shore mega structures which 
has the structures made of billions of dollars worth of materials that once used for the oil industry? 
This concept will be turning these completely manmade structures into Iron Islands and suggests 
new type of Hypermodern islandic society. Creating social housing opportunities and new type of 
environment mega machines of pasts richness will turn into the micro nations of the future.

Seyit Koyuncu
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Sanatçı ikametgâhı için tasarlanan bina, Kemeraltı, Konak’ta konumlanmaktadır. Bu bina, 
geçmişinde seramikle uğraşmış olan veya seramik sanatçısı olan kişiler için tasarlanmıştır. Binanın 
bulunduğu konum, sanatçıların yeni bağlamda çalışmalarına, yeni yaklaşımları denemelerine ve 
geliştirmelerine veya başka kültürü keşfetmelerine olanak sağlar. Konaklamanın sonunda sanatçılar 
yaptıkları işlerini sunma olanağına sahiptir ve bunun için en az 8 hafta kalıyorlar. Burada konaklayan 
sanatçılar, yerel toplumla etkileşime girme imkânına sahiptir ve bu etkileşim verilecek derslerle ya da 
bir çalıştay aracılığıyla sağlanabilir.

The artist residency located in Kemeraltı, Konak. The residency is designed for artists working in clay 
or artists with a background in ceramics. The location of the residency allows artists to work in a new 
context, to experiment and develop new approaches and to explore another culture. At the end of the 
residency, the artists have the opportunity to present their work. For an exhibition, a minimum stay of 
8 weeks is required. The artists staying here have the opportunity to interact with the local community 
and this can be achieved through lessons learned or through a workshop.

Tansu Alp
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Proje, mimarlığın insan psikolojisi üzerindeki etkisinin araştırıldığı deneysel bir araştırma merkezidir. 
Deney odaları şekil, ses, ısı, doku, renk gibi özelliklerle birbirlerinden ayrılmaktadır. İki tür deney 
odası vardır. Bunlardan biri bir labirent şeklinde ve insanlar bu mekanları sadece içinden geçerek 
deneyimleyebilirler. Diğer odaların ise daha uzun süre deneyimlenmesi gerekmektedir, bu yüzden 
insanlar bu odalarda sadece bir hafta kalıp bir başka odayı deneyimleyebilmek için odalarını 
değiştirirler. İnsanların mekanı değiştirirken değişen ruh halleri, Psikologlara ve mimarlara deney 
odalarının mekansal özellikleri hakkında daha kesin bilgi sahibi olmalarını sağlar.

The project is an experimental and research center where the impact of architecture on 
human psychology is investigated. The experimental rooms are different from each other like 
shape,sound,heat,texture,color, populousness. There are two types of experimental rooms. One of 
them is like a labyrinth and people experience these rooms as they pass through. The other rooms 
have to be experienced longer so people are staying at these rooms just a one week and they switch 
the rooms. The changing mood of people as they change the space, provides psychologists and 
architects to have more precise information on spatial characteristics of the experimental rooms.

Umut Baran Saraç
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Bu proje İzmir İnciraltı Kent Ormanı’nda yaşayan canlıların araştırılması, canlı çeşitliliğinin ve ekolojik 
koşulların korunması amacıyla tasarlanmıştır. Bu istekler ve değerler sonucunda bu arazinin öğrenci 
ve akademisyenlere hizmet vermesi amaçlanmaktadır. Proje alanı hali hazırda da var olan bir enstitü 
bulundurup, proje de alana fen fakültesi tasarlanması amaçlanmıştır. Proje var olan enstitü korunarak 
tasarlanmıştır. Yeni eklenecek olan fakülte binası 4 farklı yapıdan oluşur. Bu yapılar sürdürülebilirlik 
bağlamında tasarlanmıştır. Yapılar birbirine iki doğal bahçe ve köprü ile bağlanmıştır, bu bağlantılar 
kütlelerin tek bir tesisat sitemi kapsamında çalışmasını sağlar.   

This project is designed for the research of living creatures living in Inciraltı Kent Ormanı for preserving 
the diversity and ecological conditions. According to these requests and values, the site is intended 
to serve students and academics. In the project site, the ınstitute has already existed and the new 
science faculty is designed near the institute. One of the aim of the project is to protect the institute. 
The building consists of four different buildings. These buildings are designed in the context of 
sustainability. The buildings are connected to each other by two natural gardens and bridges to use 
single installation system.

Buğra Yüksel
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Günümüzde betonarme yapılaşmanın etkisiyle sıkışıp kalmış bir şehirde, insanların nefes alma 
ihtiyacı duymaktadır. Bununla birlikte, beton yapıların ortasında sıkışıp kalmış bu alana, insanların 
günlük rutinlerden kaçıp farklı aktivitelerle, etkinliklere ve etrafı gözlemlemek ile birlikte doğayla iç 
içe olması amaçlanmıştır. Botanik Merkezinin amacı, insanlara doğal ve kültür bitkilerini tanıtmak 
ve sevdirmektir. İzmir Botanik Merkezi, farklı bitki türlerini gözlemleme ve inceleme ve bu türler için 
eğitim ve uygulama alanları sunma fırsatı sunar.

Nowadays, people feel the need to breathe in this city, which is trapped by the impact of concrete 
construction. In addition to this, it is aimed that people, who are trapped in concrete structures, want 
to escape from daily routines and to be in touch with nature with different activities, workshops, and 
observations. The aim of Botanical Center is to introduce natural and cultivated plants to people. The 
Botanical Center of Izmir provides both the opportunity to observe and examine different types of plant 
species and to offer training and application areas for these species.

Büşra Atılğan
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Yeşil odak teması, yeşil kent uygulamaları ve çevre bilinci üzerine yoğunlaşıyor. Yeşil konsepte göre, 
proje çevresinde geniş yeşil alanlar içeren bir kültür merkezinden oluşmaktadır. Binanın hem içinde 
hem de dışında sergi alanları bulunuyor. Bina, farklı tür aktivitelerin gerçekleştiği farklı bloklara 
ayrılmıştır ve bu bloklar uç uca, döngü halinde birbirini takip etmektedir. Bu döngü, farklı bölgelerden 
bitkilerin sergilendiği dış sergide de bulunuyor. Yeşil ile bağlantılı bir müze ile amaç, çeşitli 
mekanlarla, sergilerle ve etkinliklerle İzmir’deki insanların çevre bilincinin arttırılması ve tecrübe 
ettirilmesidir. 

The green focus theme concentrates on the green urban practices and environmental awareness. 
According to the green concept, the project comprises of a cultural center that contains large 
green areas around it. The building has both inside and outside exhibition areas. The building 
splits into different blocks where the different types of activities take place; they are connected 
in a loop orientation. This loop is also can be found in the outside exhibition, where the plants 
from the different regions are on display. With a green connected museum, the aim is to raise the 
environmental awareness of people in İzmir by experiencing different spaces and activities. 

Desen Topkurulu
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Tarımsal enstitünün amacı: organik gübre kullanımını ve bu gübrelerin niteliğini arttırarak, doğadaki 
kimyasal kullanımını azaltmaktır. Bu amaçla, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların yanı sıra solucan 
ve bakteri gibi küçük canlılardan üretilen gübreler araştırma için kullanılmaktadır. Üretilen gübre, 
deneysel tarım alanındaki bitki ve ağaçlar üzerinde denenmektedir. Buna bağlı olarak, bitki ve 
ağaçlardaki verimlilik oranı da arttırılmaktadır. Ek olarak, deneysel tarım alanındaki bitkiler 
hayvanlar üzerinde test edilir ve elde edilen sütün kalitesini arttırmak hedeflenmektedir. 

The aim of the agricultural institute is to increase the use of organic fertilizers and the quality of 
these fertilizers and to reduce the use of chemicals in nature. For this purpose, fertilizers produced 
from small animals such as worms and bacteria as well as bovine and ovine animals are used for 
research. The fertilizer produced is tested on plants and trees in experimental farming. Accordingly, 
the efficiency rate in plants and trees is also increased. In addition, the plants in the experimental 
agricultural field are tested on animals and the quality of the resulting milk is targeted.

Eda Buse Demir
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Hedef, günümüzün şehre ait insanının doğaya olan bakışını yeniden kurmaktır. Hayvanların 
ve doğanın güzelliklerini ve kullanışlılığını sergilemek, insanların duyularına ve kalplerinde bir 
yankılama yaratarak, mimari ve doğal ortam ile çevrenin önemini ve kutsallığını öğretmektir. İnciraltı 
civarındaki öğrenci yurtlarını düşünerek öğrenciler ve ziyaretçiler için proje, aynı zamanda bir atölye, 
bir kafe ve bir kütüphaneyi bünyesinde barındırmaktadır. Ayrıca, proje, kuşların yuva yapabilecekleri 
alanlar yaratmakta olup, kırlangıç gibi uysal kuş türlerinin arazi içindeki varlığını sıklaştırır ve 
arazideki insan varlığı ile iç içe yaşamalarını hedefler.

The aim is to re-establish the perspective of nature to today’s urban human and to exhibit the 
resourcefulness and beauty of the elements and fauna. In order to resonate with their hearts and 
senses, the project shows and teaches the importance and sacredness of environment through means 
of architecture and natural ambience. The complex features an atelier, a cafe and a library for the use 
of visitors and students who reside in the local dormitories. Furthermore, the project also focuses on 
creating nesting spaces for birds, leading to bird types such as the swallows to reside more frequently 
in the area, coexisting with the human presence.

Efe Can Susel
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Bu proje iç ve dış mekan arasında bağlantısı olan bir yer tasarlamakla ilgilidir. Projenin amacı yeşil 
odak teması altında mimari ve peyzaj tasarımı ile çevre bilinci yaratmaktır. Tasarım, dairesel formlarla 
boyut ve amaç bakımından birbirine bağlı ama gerektiğinde değiştirilebilir ve dönüştürülebilir iç 
ve dış mekan alanları yaratmak. Proje bir Tarım Çiftliği ve Eğitim Tesisi olarak tasarlanmıştır. Bina 
çeşitli çiçek bahçeleri ve tarım alanı gibi birçok yeşil alan içeren büyük bir dış mekan peyzaj tasarımı 
ile çevrilidir. Bu bahçeler ve tarım alanları, yollar ve dış mekan mobilyaları ile birbirine bağlanarak 
uyumlu bir tasarım ortaya çıkmıştır.

This project is about designing a sustainable place, creating environmental awareness through 
architectural and landscape design under the theme of Green focus. The idea is to create in & 
outdoor spaces that are connected to each other in terms of size and purpose and these two spaces 
were combined with circular forms to each other. The building will be an Agricultural Farming and 
Education Facility. The building is surrounded by a big outdoor landscape design that contains lots of 
green areas like flower gardens and farming areas. These gardens and farming areas will connected 
by paths and outdoor furniture.

Efe Kalender
Farming Education Center172



Büyük bir çatıya sahip 4 Element Müzesi’nde her element için dört kanat vardır. Çatı ve bina organik 
bir şekil olarak tasarlanmıştır. Arazideki, doğal hatlar doğrudan sizi binaya yönlendirir ve çatının 
altından bir taraftan botanik bahçesinin güzel manzarasını seyrederken bir taraftan da binanın 
etrafında dolaşabilirsiniz. Amaç, ziyaretçilere farklı kanatlardaki her eleman için farklı bir deneyim 
sunmak ve çatı, bina ve arazi arasındaki bağlantıyı kurmaktır. Öte yandan çatının en önemli 
özelliklerinden biri de yürünebilir olmasıdır.

The 4 Elements Museum which has a huge roof and it has four wings for each element. The roof and 
the building are created as an organic shape. On the site, natural lines direct through the building so 
under the roof you can see nice view of the botanical garden and walk around the building. The aim is 
to give visitors a different experience for each element in each wing and to link a connection between 
the roof and the building. On the other hand, one of the most important features of the roof is that it 
is walkable.

İpek Sena Gümüş
4 Elements Museum 173



Organik tarım okulu, açık ve kapalı mekanları ile, doğal çevrenin önemini  meydana çıkarmayı 
amaçlar. Proje, çevre dostu bir davranış biçiminin devamlılığına odaklanır. Pasif ısıtma ve soğutma, 
ekolojik malzemelerin kullanımı, yeniden kullanıma kazandırma, güneş planlaması projeye dahil 
edilen karakteristiklerdir. Mekanların ve açıklıkların organizasyonu doğal havalandırma için fırsat 
tanır. Zeminden binaların üstüne uzanan yeşil çatılar mekanların ısılarının kontrol altında tutulmasını 
sağlarken, konumları ile de kuzey rüzgarını önler ve ana taşıt yolundan gelebilecek gürültü kirliliğine 
engel olur. Tüm biyolojik atıklar kompost edilir ve organik gübre şeklinde tarlalarda yeniden kullanılır.

Organic farming school aims to reveal the great importance of natural environment through its indoor 
and outdoor spaces. The project focuses on sustaining an environmentally-friendly behaviour. Passive 
cooling and heating, use of ecological materials, reusing, solar planning are included features of the 
project. The organization of the spaces and opennesses provide a cross ventilation. Green roofs help to 
keep the heats of spaces under control. Location of green roofs from top to the ground prevents north 
wind and acts like a barrier for the noise comes from the main vehicle road. All the biological wastes 
are composted and reused in farming zones as fertilizers. 

İrfan Emsen
Organic Farming School174



Ekolojik kültür merkezi, Üçkuyular’ın ihtiyacı olan aktivite eksikliğini karşılamak, doğal çevrenin insan 
kullanımına açılmasını sağlamak amacıyla var olan yeşile en az zararı vererek kurgulanmıştır. Yapıya 
yeşil çatılar tasarlanarak doğu ve batı cephelerinden bakıldığında tepe hissiyatı verilmiştir. Yeşil 
çatıyla binanın yalıtımı sağlanırken, yağmur suyu toplanarak temeldeki alanda depolanmaktadır. Bu 
su alanın peyzajı için kullanılır. Yeşil çatı üzerinde farklı mekânlar kurgulanarak insanların ilgisini 
çekmek amaçlanmıştır. Alana yapay bir gölet tasarlanmış, rampa yardımıyla binanın seyir terasıyla 
bağlanmış, aynı bağlantı yeşil çatıdan gelen köprüyle birleşip gözetleme kulesine geçiş sağlanmıştır. 

The Eco Cultural Center will satisfy the absence of activity spaces and also create a natural 
environment with minimum damage. The center hidden with two green hill which turning into green 
roof. This green roof provides insulation also rainwater collected at the foundation and this water used 
for landscape elements on the site. In the site, a lake created in front of the building and there is a 
ramp goes to the observation terrace connecting the observation tower that is a landmark element. 

Kübra Gürel
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Bu projenin temel amacı çocuklardan başlayarak toplum sağlığını geliştirmek ve pratik, uygulamalı 
faaliyetlerle (tarım, eko-baskı, bitki tüneli vb.) ve teorik derslerle aktif, meraklı, yaratıcı çocukları 
yetiştirmektir. Çocuklar bu faaliyetlerle yönetilebilir risk almayı öğrenip, deneme yanılma yoluyla 
kendilerini nasıl yönlendireceklerini ve yol boyunca başkalarına yardım etmeyi öğrenecektir. Bu alan 
pratik, uygulamalı ve teorik faaliyetlerden oluşan bir anaokulu olacaktır. Bu anaokulu, çocuklara 
doğa ve çevre hakkında farkındalık kazandıracak ve aynı zamanda doğa, bitki ve doğadaki her canlıyı 
değerli kılacaktır.

Main purpose for this project is to develop community health starting from the children and to train 
active, curious, creative children with the practical activities (agriculture, eco-printing, plant tunnel 
etc.) and theorical classes. Children will learn to take manageable risks through these activities. They 
will also learn how to guide themselves through trial and error and learn to help others along the way. 
It will be kind of kindergarden consisting of practical activities. This playschool provides awareness of 
nature and environment, and it will make nature, plant and every living thing in the nature valuable.

Melis Yılmaz
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Proje, birçok hayvan ve bitki türüne sahip bir bölge olan İnciraltı’nda yer alan ve çevreye saygılı bir 
tasarımdır. Bu alan lagünün yakınında olduğundan yüksek veya orta katlı bina inşa edilememektedir. 
Tasarlanan bina insanlar veya hayvanlar tarafından görünmeze yakın olup, doğa ve toprakla 
birleşmektedir. Bu durum eğimli yeşil çatı ile çözümlenmiştir. Özetle, proje sürdürülebilir bir tasarım 
yaklaşımına sahiptir.  

The project is a design that respects the environment in İnciraltı, a region with many animal and plant 
species. Since this area is near the lagoon, it is not possible to build a high or middle-storey building. 
The building is designed to be barely seen by people and animals and in an harmony with nature and 
soil. This situation is solved by the sloping green roof. In overall, the project has a sustainable design.

Mert Kermen
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Biyoçeşitliliği Araştırma Merkezi Projesi, İnciraltı Kent Ormanında bulunan, bölge ve kent yaşamı 
arasındaki ekolojik dengeyi sağlamak ve artırmak amacıyla tasarlanmış, aynı zamanda ekolojik 
araştırmaların yapıldığı ve bölge halkının doğa ile ilişkisini artırmak ve daha etkin hale getirmeyi 
amaç edinen bir bitki ve hayvanları araştırma merkezidir. Proje, kullanıcının doğa ile iç içe 
bulunmasını amaçlar ve bu amaca hizmet edecek botanik bahçeleri, yürüme alanları ve aktiviteler 
için dış mekanda doğa ile bütünleşmiş mekanlar içerir. Bölgede bulunan lagünün Çiğli bölgesinde 
bulunan lagün ile bağlantı kurabilmesi için tasarıma marina eklenmiştir.

Biodiversity Research Center is a plant and animal research center in İnciraltı City Forest, which is 
designed to increase the ecological balance between the region and urban life, but also aims to 
increase the effectiveness of ecological researches and to increase the relations of the people of the 
region with nature. The project aims to connect the user with nature and includes spaces that integrate 
with nature in the outdoors for botanical gardens, walking areas and activities. The marina was added 
to the lagoon in the region to connect with the lagoon in the Çiğli area. 

Pelin Üzmez
Biodiversity Research Center178



Deneysel bir çiftlik, tarım bilimlerinde araştırma yapmak için kullanılan bir çiftliktir. Tarımsal kurs 
veren alanlar deneysel bir çiftliğe sahip olabilir. İşlevsel olarak farklı olan, birbiriyle iç içe olan tüm 
yeşil alanın ortasında. Görünmez çiftlik oluşmaya başlar. Eğitim, araştırma ve geliştirme olmak üzere 
üç ana işlev vardır. Şehir merkezinde erken yaşta muzdarip insanlar için bir kaçış fırsatı yaratılabilir. 
Bu, daha iyi kalitenin nasıl üretileceği ve bu alanın nasıl geliştirileceği gibi kurumlar veya eğitim 
tesisleri tarafından tarım alanıyla ilgili olabilir.

An experimental farm is a farm which is used to conduct research in the agricultural sciences. Areas 
which offer agricultural coursework may have an experimental farms. In the middle of the whole green 
area, which is interrelated with each other, which is also functionally different. The invisible farm 
begins to form. There are three main functions which are education, research and development. An 
escape opportunity can be created for people who are suffering from early life in the city center. This 
can be related to the agricultural area by institutes or educational facilities such as how to produce 
better quality and how to develop this area.

Şeyda Ağralı
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Proje, dört elementi deneysel bir parkta birleştiriyor ve ziyaretçiler bu elementler ile ilişkilendirilen 
bölgelerden geçtikleri bir yol izliyorlar. Çevresel Öğrenme Merkezi, eko parkın ana binası olarak, 
Toprak alanında bulunuyor. Bina, tarım ve çömlekçilik için atölye çalışmalarının yapıldığı bir merkez 
olarak işlev görüyor. Bina bir blok gibi gözükse de, doğal havalandırma sağlamak için iç kısmı Doğu-
Batı ve Kuzey-Güney eksenindeki eğriler ile bölünmüştür. Çatı, yağmur suyu toplamak için tasarlanmış 
ve yeşil avlular üzerinde yükseltilmiştir.

The project combines four elements into an experimental park for its visitors. The visitor follows a 
loop where each element has its own attraction points with a path connecting them. Environmental 
Learning Center, as the main building of the park, located in the Earth field. The building functions 
as a center where workshops provided to learn agriculture and pottery. The building seems as a block 
however inside is divided with curves on East-West and North-South axis in order to provide natural 
ventilation. The roof is designed to collect rainwater elevated on the green courtyards.

Damla Su Uyanık
EAWF Eco Park180



Bu proje, İzmir İnciraltı’nda yapılması planlanmıştır. Ayrıca proje alanında lagün bulunmasından 
dolayı, buradaki ekolojik dengeyi korumak ve insanların bu bölgeye olan ilgisini artırmak 
amaçlanmıştır. Projenin teması ise İzmir’de şu an için bulunmayan, Doğal Tarih Müzesi’dir. Burada 
bölgesel ve yerel habitatta yaşayan canlı türleri sergilenecektir. Yapıda kullanılan tekniklerin ve 
materyallerin karbon ayak izinin az olması ve enerjiden olabildiğince tasarruf edilmesi esas hedeftir. 
Bunun için de ortamın sıcaklığını azaltmak için hava akımından yararlanılacaktır. Soğuktan korunmak 
içinse yapı malzemesi olarak ısı geçirgenliği az olan ahşap elementler kullanılacaktır. 

Since, there is a lagoon in the project area; it is aimed to preserve the ecological balance. The theme 
of the project is the Natural History Museum. We will present regional and local living creatures. The 
main objective is to have low carbon footprint and save energy as much as possible. For that, airflow 
will be used to reduce the ambient temperature. In order to be protected from cold, wooden elements 
will be used as building material and the temperature can be increased by blocking the airflow and 
taking advantage of the heat permeability of the glass.

Tolga Nalbant
Crossing Over 181



Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nün işbirliği ile birlikte, Suyu Arındıran 
Bitkileri Araştırma Enstitüsü Çakalburnu Lagünü’nü temizlemeye odaklanmıştır ve bu amaçla çeşitli 
su bitkileri araştırılıp kullanılmıştır. Bu su bitkilerinin bir kısmı; Thalia, Hasırotu, Su Mercimeği 
ve Bambu’dur. Lagün sayesinde, arazi, çeşitli bitki ve kuş türlerine ev sahipliği yapmaktadır. Bu 
yüzden, enstitüde araştırmacılar ve halk ekosistemi koruyabilmek için birlikte çalışırlar. Araştırmalar 
hem enstitünün içerisinde hem de arazide konumlanmış büyük gölette ve küçük göletlerde yapılır. 
Sonrasında ise uygun bulunan su bitkileri lagündeki rıhtımlar kullanılarak içerisine yerleştirilir. 

Collaboration with the Institute of Marine Sciences and Technology of Dokuz Eylul University, Purifying 
Aquatic Plant Institute focuses on decontaminating the Çakalburnu Lagoon with using type of aquatic 
plants such as; Fire flag, Reed mace, Duckweed, Bamboo etc. The site has variety of vegetation and 
birds thanks to lagoon. Therefore, in the institute, researchers and public work together in order to 
protect ecosystem. Researches are carried out both in the institute, and ponds respectively. After this, 
proper aquatic plants transfer to the lagoon by using wharf. By time, they start to multiply into the 
lagoon, and cleaning is provided.

Tuğçe Işık
Purifying Aquatic Plant Institute182



Proje, içinde botanik park olan bir botanik enstitüsüdür. Amaç, hem öğrencilere hem de konuklara 
bahçedeki bitkileri gözlemleme ve inceleme fırsatı sunmaktır. Bitki bahçeleri, binanın iç kısmında, 
binanın çatısında ve binanın çevresinde bulunur. İç bahçeler ve çatı bahçeleri sayesinde, botanik park 
alanı eğitim binasına bağlanmaktadır. Bina aynı zamanda botanik parkın ortasında yer almakta ve 
toprak tepeyle çevrilidir. Bu sebeple insanlar kendilerini peyzajın bir parçası gibi hissederler. 

The project includes a botanical institute and botanical park. The aim is to provide the opportunity to 
both students and guests to observe and examine the plants in the garden. Garden is located inside of 
the building, as well as on the roof.  Thanks to interior gardens and roof gardens, botanic park area 
connects with education building. The building is also located in the middle of the botanic park and it 
surrounded by soil hill. Because of this reason, people feel like part of landscape.

Tuğçe Yılmaz
Botanical Park Institute 183



Yeşil kentsel uygulamalar bağlamında, projenin yeri deniz ve lagünün bulunduğu İnciraltı konumudur. 
Bu büyük biyoçeşitlilik içinde tasarım Akvaryum ve Deniz Araştırma Merkezi‘dir. Kompakt yapı, 
fonksiyonlarına göre 3 farklı parçadan oluşmaktadır. Orta kısım, müze ve araştırma merkezi arasında 
bir bağlantı noktası olarak hizmet eder ve ayrıca ortak alanları ve tasarıma ana erişimi içerir. Bina 
müze kısmında bir köprüye dönüşen kesintisiz bir sirkülasyon yolu içermektedir. Eğimli yeşil alan 
yerden başlayıp müzenin çatısına doğru devam eder ve yürünebilir bir çatı bahçesi oluşturur. 

In the context of green urban practices, Inciraltı which has the sea and lagoon on the sides is the 
design location. Within these great biodiversity, design is Aquarium and Marine Research Center. 
The middle part of the compact building, serves as a connecting part betwen museum and research 
center, and also contains common spaces and main access to design. Building contains a continuous 
circulation path which turned into a bridge on the museum part. The sloped green area starts from 
ground and it continues to the roof of the museum and it creates a walkable roof garden. 

Yağmur Ezgi Yıldırım
Aquarium And Marine Research Center184







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 Tasarımı uzmanlık alanından bu yıl mezun olacak on öğrencimiz Öğretim Görevlisi Jörn Fröhlich 
yürütücülüğünde Alman Bauhaus ekolünün 100. yılını kutlamak için mezuniyet koleksiyonlarını hazırladılar. Dördüncü 
sınıf moda tasarım stüdyosu öğrencileri tarafından hazırlanan koleksiyonlarda 1919 yılında Weimar/Almanya’da 
kurulan Bauhaus Okulu’nun önemli çalışmalarından ilham alındı. 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. 

Ten students will graduate from the Fashion Design program this year. They prepared their graduation collections 
coordinated by Instructor Jörn Fröhlich in order to celebrate 100 years of German Bauhaus School. The collections 
prepared by the fourth year fashion design students, were inspired by famous works of Bauhaus School in Weimar/
Germany which was founded in 1919. 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





2019 Sonbahar kadın hazır giyim koleksiyonu “Adaptasyon Süreci“, sanat ve zanaatı bir araya 
getiren Bauhaus Okulu’ndan alınan ilham ile tasarlanmış; özel terzilik ve zanaat yöntemleri 
ile hazırlanmıştır. Bu koleksiyonda kullanılan doğal kumaşlar, ipler ve boyalar, yavaş modanın 
savunduğu çevreci düşünceye uyum sağlamaktadır. Koleksiyonun renk paleti her görünümde 
değişerek koleksiyonu monoton olmaktan kurtarmakta ve her bir görünüm koleksiyonun çıkış noktası 
olan “takım“ fikrini devam ettirmektedir. Koleksiyonun ismi, her bir giysinin farklı kişiler üzerinde 
yaşamaya devam ederken geçirdiği bilinmeyen sürece işaret etmektedir. 

“Adaptation Process” is a Fall 2019 ready-to-wear womenswear collection with special tailoring and 
crafting techniques inspired by the Bauhaus school, that also brought together arts and crafts. The 
natural fabrics, threads and dyes used in this collection are in line with the environmentalist idea of 
slow fashion. The color scheme of the collection changes with each look, saving the collection from 
monotony and each look continues the idea of a “suit”, the starting point of the collection. Its name 
points to the unknown process of each garment as they continue to live on different owners.

Ayşenur Çavdar
Adaptation Process

aysenur.95cvdr@hotmail.com
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Gunta Stölzl ve Anni Albers, başarılı atılımları, endüstri, sanat ve zanaatı birleştirdikleri eserleri 
ile Bauhaus tarihe geçmişlerdir. Bauhaus’un 100. kuruluş yılının kutlandığı 2019, ülkemizde 
Göbeklitepe yılı olarak ilan edilmiştir. İnsanlığın tarihini kökünden değiştiren bu kozmik keşif, 
koleksiyonun renk, biçim ve desen gibi ana unsurlarına ilham kaynağı oluşturmuştur. Kozmik Ekinoks 
koleksiyonu, geçmiş ve bugünü, endüstri, sanat ve zanaatı harmanlayarak, bizlere Gunta Stölzl ve 
Anni Albers’in modern perspektifinden Göbeklitepe’ye bakma imkanı sunmaktadır.

Gunta Stölzl and Anni Albers have made Bauhaus history with their successful initiatives and works 
that combined industry, arts, and crafts. 2019, the year we celebrate the 100-year anniversary of 
Bauhaus, has been declared the year of Göbeklitepe in our country. This cosmic discovery, which 
fundamentally changes the history of humanity has inspired the main choices of color, form, pattern 
of the collection. The collection Cosmic Equinox aims to allow us to experience a look at Göbeklitepe 
through the modern perspective of Gunta Stölzl and Anni Albers, by blending the past and the present 
together as well as industry, art and crafts.

Begüm Yazar
Cosmic Equinox
byc.begumyazar@gmail.com

190



“Karşıtlık“ isimli koleksiyon, Bauhaus Mimarlık Okulu’nun renk teorisinden, özellikle de Itten’in 
“renk çemberi“nden esinlenilerek hazırlanmıştır. Sanatçının bakış açısından, birincil, ikincil ve 
üçüncül renkler arasındaki ilişkiler ve bunların gradyanlardaki doygunluğu konusunda bir renk 
çarkı sunmaktadır. Bu koleksiyonda, kumaş ve renk seçimleri, giysiler, ayakkabılar ve çantalardaki 
stil zıtlıkları ile renk teorisinin karşıtlık fikri vurgulanmaktadır. Tasarımlarda zıt özeliklere sahip 
malzemeler (deri gibi sert ve düz bir kumaş ile saten gibi yumuşak ve gösterişli bir kumaş) ve 
renklerin (mor-sarı ve mavi-turuncu kombinleri) birlikte kullanımı koleksiyonun ana hatlarını 
oluşturmaktadır.

The collection which is named ‘Contradiction’ is inspired by the color theory in Bauhaus School of 
Architecture, particularly by Itten’s “Farbkreis”. From the perspective of the artist, he gave us a color 
sphere about the relations between primary, secondary and tertiary colors and their saturation in 
gradients. In this collection; the fabric choices and the color, style contrasts with the garments, shoes 
and bags were showing the contrariness idea of the color theory. Using a tough and plain fabric as 
leather and a soft and showy fabric as satin together and also using contrast vivid colors such as 
purple-yellow and blue-orange are form the main lines of the collection.

Beyza Güngör
Contradiction

beyzagungor95@gmail.com
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Bauhaus Okulu’nun kız öğrencilerinin ikonik moda stillerinden ilham alınarak tasarlanan bu 
koleksiyon, modernist stilleri günümüze uyarlamaktadır. Çağdaş bir stilin yakalandığı koleksiyonun 
detaylarında 20’li yılların etkileri görülmektedir. Dikim ve detaylarda işçiliğe önem verilmiş, sulu 
boya etkisi renklerin kumaş üzerine düzgün bir biçimde dağıtılması ile elde edilmiştir.  Koleksiyonda, 
Bauhaus Sanat Okulu‘nun tarzı, geometrik ve minimal bir keskinliğe sahip tasarımlar ile suluboya 
etkisi kazandırılan soyut desenlerin bir arada kullanımıyla yansıtılmıştır.

This collection contains modernist silhouettes adapted to the present day and has been inspired 
by the iconic fashion styles of the female students at the Bauhaus school. It is caught in a more 
contemporary fashion, but the details of the 20s are seen in the details. Sewing and some details 
have been given importance to workmanship and the arrival of the watercolor effect is achieved 
with beautiful distribution of the colors. The style of the Bauhaus art school with its geometric and 
minimally sharp designs and the abstract patterns given by the watercolor effect are used together.

Deniz Osmanoğlu
Water Colour
denizzosmanoglu@gmail.com
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Koleksiyonda, karmaşık formları ve kompozisyonları el dokuması yüzeylere çevirmesiyle bilinen 
Bauhaus’un kadın dokuma ustası Gunta Stölzl’in eserlerinden esinlenilmiştir. Stölzl, Bauhaus’u tekstil 
alanına yönelmesinde etkili olan modern tekstil tasarımının temellerini atmıştır. Yapmış olduğu 
duvar kilimi tasarımları kare, üçgen ve dairesel  olmak üzere üç basit formdan oluşmaktadır. Bu 
basit şekiller geniş bir kitleye hitap ederken, aynı zamanda da yalın çizgileri ile minimal bir görünüm 
sunmaktadır. Tasarımların genel hatları bu geometrik formlara ve Gunta Stölzls dokuma tekniklerine 
dayanmaktadır.

I was inspired by the Works of Gunta Stölzl, a female master teacher of weaving at Bauhaus and 
known for translating complex forms and compositions into handwoven pieces. She has laid the 
foundation for modern textile design which transfers the Bauhaus School into the textile field. Her 
tapestry designs consist of three simple forms: square, triangular and circular. These simple shapes 
have appealed to the general public, while at the same time presenting a minimal image with 
their lean lines. The main lines of my design are based on these geometric forms and Gunta Stölzls 
weaving techniques.

Ece Önal
Lean Lines

ececeonalnal@gmail.com
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Koleksiyonun ilham kaynağını, Bauhaus sanatçısı Lazlo Moholy Nagy’in yanı sıra, Anna Atkins’in 
“cyanotype” adlı fotografik illustrasyonları oluşturmaktadır. Atkins’in çalışmalarındaki güçlü renk 
zıtlıkları, çiçeklerin aynı zamanda hem naif hem de çarpıcı görünüyor oluşu beni bu konu üzerinde 
çalışmaya yöneltmiştir. Robert Mapplethorpe’un “Çiçekler” serisindeki fotoğrafların etkisi ile 
tasarımlarda kullanılan baskı desenleri pileli, katlanmış ve kırışmış kumaşlar üzerine agresif bir 
biçimde uygulanmıştır. Koleksiyonda hem çiçeklerin saflığı hem de pilise tekniği manipüle edilmiştir. 
Böylelikle, basit silüetler ile güçlü etkiler yaratmak koleksiyonumun ana fikrini oluşturmaktadır. 

Next to Bauhaus artist Lazlo Moholy Nagy I was inspired by Anna Atkins’ botanical photographic 
illustrations called “cyanotype”. The powerful color contrasts in her prints and the way the flowers 
looked striking and naive at the same time, drew me into working on this subject. Since I decided 
to work on florals, Robert Mapplethorpe’s series “Flowers” encouraged me to use the prints more 
aggressively on pleated, folded or wrinkled fabrics. I both manipulated the purity of the flowers and 
the technique of pleating. Thus creating strong impacts with basic silhouettes became the main idea 
of my collection. 

Filiz Özbengi
Still-Life
filiz.ozbengi@gmail.com
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Bu koleksiyon, ana hatları ile Bauhaus Okulu’nun kurucusu Walter Gropius ve diğer bir Bauhaus sanatçısı 
Paul Klee’den ilham alınarak tasarlanmıştır. Klee’nin eserlerinde kullandığı dikdörtgenler koleksiyonun kalıp 
geliştirme sürecine yön vermiş ve buna bağlı olarak tüm tasarımlar farklı büyüklüklerdeki dikdörtgen kumaş 
parçalarından oluşturulmuştur. Koleksiyonumdaki çizgiler Gropius’un mimari anlamdaki çizgisel yaklaşımına bir 
göndermeyken, renk paleti Klee’nin suluboya çalışmalarından etkilenmiştir. Açıların sertliği, kumaşlarla verev 
çalışılarak, silüetlere hafif ve feminen bir hareket kazandırılarak yumuşatılmıştır. Tasarımlarda siyah, beyaz 
ve morun çarpıcı etkisi ve pastel renklerdeki sulu boya desenleri, endüstriyel beton bir binanın arkasındaki 
yumuşak bir günbatımı gibi, birbirini tamamlamaktadır.

This collection was mainly inspired by the founder of the Bauhaus school, Walter Gropius and another Bauhaus 
artist Paul Klee. His use of rectangles in his works, has influenced my patterns, as all garments consist of 
rectangular fabric pieces in different sizes. While the stripes in the collection are a nod to Gropius’ use of it in 
his architecture, the color scheme is derived entirely from Klee’s watercolor works. The harshness of the angles 
is softened by using the rectangles on bias, creating airy and feminine silhouettes with movement. The striking 
solids black, white and purple and the watercolor print with soft pastel colors do not overpower, but complement 
each other, like a soft sunset view seen behind an industrial concrete building.

Melissa Deniz Dungan Jr.
Rectangle

melissadenizd@gmail.com
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Işık her zaman vardır. En karanlık zamanlarda bile, ışığın hala var olduğuna inanmalı... Işık gibi 
sanat da zor zamanlardan geçerken, karanlığın ve karamsarlığın gölgesinde kalsa bile daima bir çıkış 
yolu bulur. Sanat kısıtlanamaz, tutsak edilemez. Doğası gereği, sanat özgür olmalıdır. Özgürlük, onun 
kumaşında, renginde ve dokusundadır. Sanat taraf tutmaz, zengin ya da fakir, siyah ya da beyaz, 
sağ ya da sol ayırmaz. Sadece ışığa bulma yolunda akla ve ruha seslenir. Bu koleksiyon, sanatın 
modernizme ışık tutmasını, karanlıktan aydınlığa dönüşümü ve sanatın umut yaratan bitmeyen 
inatçılığını temsil etmektedir. Bu koleksiyon ile sanatın, tüm kısıtlamalara ve sansürlere rağmen, hala 
yaşadığı ve zenginleştiği gösterilmek istenmiştir.

There is always light. Even in times of great darkness, one must believe that light still exists... As 
light; art, even when going through hard and difficult times, even when it’s left in the shadow of 
darkness and pessimism, always find a way to reach out. Art cannot be restricted or locked-away. As 
it’s nature, art has to be free. Freedom is in its fabric, colour and texture. Art exists to talk to mind 
and soul, to help finding the light. This collection represents the art shedding light on modernism, 
it’s transformation from darkness into the light and it’s never ending stubbornness to create hope. I 
wanted to show that art, against all the restrictions and censorships, still lives and prospers.

Nazlı Yazaydın
Light
n.yazaydin@outlook.com
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Walter Dexel Bauhaus Okulu’nun çağdaş materyaller ve geometrik kompozisyonları kullanan öncü 
tasarımcılarından biridir. Koleksiyon, Walter Dexel’in eserlerinde sıkça kullandığı geometrik şekillerden 
ve renkleri bloklar halinde kullanma biçiminden ilham alınarak tasarlanmıştır. Tasarımlarda, siyah ile 
vurgulanan kırmızı, mor ve pembe gibi güçlü ve çarpıcı renkler beklenmedik renk kombinleri içinde 
sunulmaktadır. 

Walter Dexel was one of the leading designers of the Bauhaus school using contemporary materials 
and geometric compositions. The collection is inspired by the geometric shapes frequently used by 
Walter Dexel in his works and the way he uses colors in blocks. Red, purple and pink are powerful and 
striking colors that I combined in unexpected color pairs, that have been completed by black accents.

Seda Özkaynak
Complementary

ozkaynakseda@hotmail.com
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Yenilenmiş Vintage Punk farklı ideolojilerin bir birikimidir. Punk alt-kültürüne ait unsurları temsil eden 
koleksiyon, Punk‘ın ortaya koyduğu (DIY) kendin-yap etiğini, düzen ve hükümet karşıtı fikirlerinin 
silüetlerde gizlenen izlerini ve sıradışı stilini yansıtmaktadır. Yenilenmiş Vintage Punk, ayrıca kişileri 
standartlaştıran hızlı modaya karşı da bir başkaldırıdır. Tasarım sürecindeki amaç, giysilerin kendi 
hikayelerini dönüştürerek özgün parçalar yaratmak ve gözden çıkarılan şeylere değer katmaktır. 
Koleksiyonu oluşturan parçaların büyük bir çoğunluğu ikinci el giysiler kullanılarak yapı-söküm tekniği 
ile üretilmiştir. Koleksiyon kişilere eskiyen ve istenmeyen şeylerin değeri konusunda bilinç kazandırmayı 
amaçlamaktadır. 

Repurposed Vintage Punk is an accumulation of different ideologies. The collection represents the 
elements of Punk subculture; it has a DIY ethic, has the traces of anti-establishment and anti-government 
ideas hidden in silhouettes and projects the distinct style of Punk. Repurposed Vintage Punk is also a 
rebellion against fast fashion that standardizes people. The aim is to always create unique pieces with 
stories attached to them and adding value to the things that we turned our backs on. Most of the pieces 
that composed the collection were made with the second-hand clothing and deconstructed. The collection 
was created to make people be aware of the worth of the old and unwanted.

Yaren Öner
Repurposed Vintage Punk
yarenoner@gmail.com
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