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Türk doğal taş sektörünün sürdürülebilir bakış açısıyla büyümesine 
ve gelişmesine katkı sağlamak için İstanbul Maden İhracatçıları Birliği 
(İMİB) tarafından bu yıl “Fazlalıklarından Kurtul” sloganıyla 8. kez 
düzenlenen Endüstriyel ve Mimari Doğal Taş Tasarım Yarışması’nın 
(DOTT) ödül töreni, “Türkiye Tasarım Haftası” etkinliği kapsamında 
Haliç Kongre Merkezi‘nde gerçekleştirildi. Türk doğal taşlarının 
tasarımcı ve mimarlara tanıtılarak günlük yaşamda kullanılabilmesi, 
özgün ve endüstriyel olarak üretilebilir ürünlerin tasarlanmasına 
katkı sağlanması için yola çıkan yarışmaya toplam 404 proje katıldı. 

With its stance regarding a sustainable Turkish natural stone 
sector while at the contributing to its growth and development, 
the Istanbul Mineral Exporters Association (IMEA) held its 8th 
Annual Architectural Natural Stone Design Competition (DOTT) 
Awards Ceremony, themed “Rid Yourself of Excess”, as part 
of this year’s “Turkey Design Week” at the Haliç Convention 
Centre. Four hundred and four (404) projects took part in the 
competition, which aims not only to introduce designers and 
architects to Turkish natural stone as practical everyday material, 

ENDÜSTRIYEL VE MIMARI DOĞAL TAŞ TASARIM 
YARIŞMASI’NDA ÖDÜLLER SAHIPLERINI BULDU
AWARDS HANDED OUT AT THE INDUSTRIAL AND ARCHITECTURAL 
NATURAL STONE DESIGN COMPETITION

Öğrenci ve profesyonel kategorisinde dereceye giren 12 proje toplam 
65.000 TL’lik para ödülünün sahibi oldu.
İMİB tarafından bu yıl “Fazlalıklarından Kurtul” sloganıyla düzenlenen 
yarışmada 2 farklı kategoride ödüller sahiplerini buldu. Yarışmada 
sunulan projeler alanında uzman sektör liderleri, akademisyenler ve 
profesyonel tasarımcılar tarafından değerlendirildi. Jüri değerlendirmesi 
sonucu yarışmaya katılan 404 proje içerisinden 12 proje ödüle değer 
görüldü. Profesyonel ve öğrenci kategorilerinde toplam 65.000 TL’yi 
bulan para ödülü törenle sahiplerini buldu. Dereceye giren proje 
sahipleri ayrıca yurt dışında eğitim bursu almaya hak kazandılar. 
Profesyonel kategoride birincilik ödülü Faruk Yılmaz’ın, ikincilik ödülü 
Mustafa Yılmaz’ın, mansiyon ödülleri ise Gözde Karakoyunlu, Cemre 
Ayça Aymelek, Gamze Sevimli, Mehmet Başak, Zehra Alan, Ayşe 
Aydemir ve Selen Çakır’ın oldu. Öğrenci kategorisinde birincilik ödülü 
Hira Nur Nazlı ve Yağız Soysal’a, ikincilik ödülü Begüm Bali’ye, mansiyon 
ödülleri ise Büşra Yiğit, Merih Binbaş, Aynur Berin Akşit, Fethullah 
Bayraktar ve Mesut Eser’e takdim edildi. Dereceye giren tasarımcılar, 
ödüllerini İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Aydın Dinçer’in 
elinden aldı. 
Endüstriyel ve Mimari Doğal Taş Tasarım Yarışması’nın jüri heyeti şu 
isimlerden oluşuyordu: İMİB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, 
İMİB Denetim Kurulu Üyesi Recep Coşkun Bozanlı, İstanbul Şehir 
Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim 
Üyesi Celaleddin Çelik, MSGSÜ Heykel Bölümü Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Fatma Akyürek, Elips Tasarım Kurucusu Y. Mimar Feza Ökten 
Koca, MTM Mimarlık Şirket Müdürü Y. Mimar Hasan Kıvırcık, Binat 
İletişim ve Danışmanlık Editörü Mimar Neslihan İmamoğlu, İstanbul 
Medipol Üniversitesi Mimarlık Bölüm Öğretim Üyesi Dr. Zülal Nurdan 
Korur, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık 
Bölümü Dr. Öğr. Üyesi M. Pınar Sipahi, İMİB Denetim Kurulu Üyesi 
ve Mimar Akın Gölcük, TİM Delegesi Vedat Öksüz, Dila Gökalp 
Architects Kurucusu Mimar Dila Gökalp, ABRA Design Studio Kurucu 
Ortağı İç Mimar Cemal Çobanoğlu, Arkitera Mimarlık Merkezi Sahibi 
ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Emine Merdim Yılmaz, PDG Mimarlar 
Kurucu Ortağı Mimar Murat Şahin, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Kuyumculuk ve Mücevher 
Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Murat Yurdakul, pRchitect İletişim 
Kurucusu ve Natura Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Mimar Yasemin 
Şener, GMW MIMARLIK Yönetici Ortağı Mimar Dicle Demircioğlu, 
EDDA Architecture Kurucu Ortağı İç Mimar Eda Tahmaz, Mimari 
Studio Kurucu Ortağı Y. Mimar Önder Kul, İglo Architects Kurucu 
Ortağı Mimar Zafer Karoğlu. 

“Katma Değeri Yüksek Tasarımlarla İhracata 
Odaklanmalıyız”
Ödül töreninde konuşan İMİB Başkanı Aydın Dinçer, günümüzde 
ülkelerin önem sıralamasında yenilikçilik, yaratıcılık ve buluş yapma 
kapasitelerinin belirleyici rol oynadığını söyledi. Tasarımın, şirketlerin 
rekabette üstün olmak için kullandıkları en önemli öğe olduğunun 
altını çizen Başkan Dinçer, “Özünde, insan hayatını kolaylaştırma 
amacını güden tasarım, aslına bakarsanız aynı zamanda da bir 
birikim işi. 
Hayata geçirilen tüm tasarımlar; bir açıdan tüketiciye, diğer açıdan 
da üreticiye fayda sağlamalı. İşte bu bakış açısıyla Endüstriyel ve 
Mimari Doğal Taş Tasarım Yarışması ile amacımız; Türk doğal 
taşlarının tasarımcı ve mimarlara tanıtarak günlük yaşamda 
kullanılabilmesi, özgün ve üretilebilir ürünlerin tasarlanmasına katkı 
sağlanmasıdır. Yarışmamızın, üniversite-sanayi ve profesyonellerin bir 
araya gelmesine, gelişmesine büyük önem veren birliğimizin en güzel 
örneklerinden biri olduğuna inanıyoruz. 
Doğal taş ihracatında tasarım açısından güçlü, katma değeri yüksek, 
çevreye duyarlı ve sürdürülebilir ürünler geliştirilmesi için çalışıyor, bu 
ürünlerde Türk tasarımcılarının imzası olmasını istiyoruz” dedi.

but also to contribute to the design of original stone products that can 
be mass-produced. Fourteen projects took home 65.000 TL worth in 
prizes in two categories. 
This year’s IMEA-organized, “Rid Yourself of Excess” themed 
competition handed out awards under two categories, student and 
professional. A jury panel comprised of industry experts, academics, 
and professional designers presented awards to 14 projects out of 
the initial 404 submissions. Winners from both categories received 
65.000 Turkish Liras worth of cash prizes at this year’s awards 
ceremony. Winners from the student category moreover were 
each granted scholarships to study abroadUnder the professional 
category, Faruk Yılmaz won first prize whereas Mustafa Yılmaz won 
second prize. Among those who won honourable mention included 
Gözde Karakoyunlu, Cemre Ayça Aymelek, Gamze Sevimli, Mehmet 
Başak, Zehra Alan, Ayşe Aydemir, and Selen Çakı. As for the student 
category, the first prize was presented to two people, Hira Nur Nazlı 
and Yağız Soysal, while Begüm Bali won second prize. Those who won 
honourable mention included Büşra Yiğit, Merih Binbaş, Aynur Berin 
Aksit, Fethullah Bayraktar, and Mesut Eser. 
This year’s jury was composed of the following members: Aydın 
Dinçer (President of IMEA’s Executive Board of İMİB), Recep Coşkun 
Bozanlı (Member of IMEA’s Supervisory Board), Celaleddin Çelik 
(İstanbul Şehir University School of Architecture), Dr. Fatma Akyürek 
(Professor of Sculpture at MSGSU), Feza Ökten Koca (M.Architect, 
Founder of Elips Design Architecture), Hasan Kıvırcık (M.Architect, 
Company Manager of MTM Architecture), Neslihan İmamoğlu 
(Architect, Editor in Binat Communications and Consultancy), 
Dr. Zülal Nurdan Korur (Istanbul Medipol University School of 
Architecture), Pınar Sipahi (Lecturer, Yıldız Technical University School 
of Architecture), Akın Gölcük (Architect & IMEA Board Member), 
Vedat Öksüz (TIM Delegate), Dila Gökalp (Architect, Founder of Dila 
Gökalp Architects), Cemal Çobanoğlu (Interior Designer, Founder 
Partner of ABRA Design Studio), Emine Merdim Yılmaz (Architect, 
Founder and Managing Editor of Arkitera Architecture Center ), Murat 
Şahin (Architect, Founder Partner of PDG Architects), Dr. Murat 
Yurdakul (Head of the Department of Jewellery Design at Bilecik Şeyh 
Edebali University), Yasemin Şener (Architect, Founder of pRchitect 
Communications, and Editor-in-Chief of Natura Magazine), Dicle 
Demircioğlu (Architect, Managing Partner of GMW MIMARLIK), Eda 
Tahmaz (Interior Designer, Founder Partner of EDDA Architecture), 
Önder Kul (M.Architect, Founder Partner of Mimari Studio), Zafer 
Karoğlu (Architect, Founder Partner of Iglo Architects). 

“We Should Focus On Exporting Designs With High 
Added Value”
Speaking at the award ceremony, IMEA President Aydın Dinçer said 
that the capacity to be innovative, creative, and inventive plays a 
decisive role in how countries are ranked nowadays. Underlining 
that design is the single most important element that companies 
use to flex their superiority in competitions, President Dinçer stated 
that: “In essence, design, while aiming to make our lives easier, is 
actually based on accumulation. All designs, when implemented, 
should benefit not only the consumer but also the producer as 
well. Our aim through the Industrial and Architectural Natural 
Stone Design Competition is thus to both introduce designers and 
architects to Turkish natural stone as practical everyday material, as 
well as contribute to the design of original stone products that can 
be mass produced. We firmly believe that our competition is one of 
the best examples of our unity, and that it brings together as well as 
strengthens universities, industry, and professionals. When it comes 
to exporting natural stone, we are doing our best to work towards 
developing products that are sound in terms of design, high in terms 
of the value they add, environmentally sensitive, and sustainable.”
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PROFESYONEL KATEGORI  1. ÖDÜLÜ 
PROFESSIONAL CATEGORY  1ST PRIZE

PROFESYONEL KATEGORI  2. ÖDÜLÜ 
PROFESSIONAL CATEGORY 2ND PRIZE

KİRPİ 

Mustafa Yılmaz
İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü
Istanbul Technical University, Architecture

Kirpi, peyzaj alanlarında doğal taş kullanımını çeşitlendirme ve çoğaltma 
prensibiyle tasarlanmış, sevimli bir çim sulama fıskiyesidir. Toprağa 
batırılarak sabitlenen standart fıskiyelerin aksine kirpi; taşın ağırlık 
özelliğini etkili ve basit bir yönüyle kullanır. Çim sulama işlevinin yanında, 
çocuklar için de bir eğlence aracı olan ürün, fıskiye biçimleri (dikenler), 
hortum bağlantısı (burun ve ağız) ve taş (gövde) öğeleriyle bir kirpinin 
şekil özelliklerine benzer. Siyah renkli bazalt taşın torna makinesinde 
kubbe biçimine getirilmesi ile ana gövde kolaylıkla şekillendirilmiş olur. 
Matkap ile açılan su sirkülasyon delikleri ve bu deliklere montajlanan 
metal rekorlarla da ürün son halini alır.

Kirpi is a cute lawn sprinkler that was designed around the principle of 
diversifying how natural stone is used throughout landscaping and of 
making its use more wide spread. Unlike standard sprinklers, which are 
fixed into the ground, Kirpi relies on the natural weight of stone in an 
effective and yet simple manner. Not only does it water your lawn, but 
it also entertains your children. It’s sprinkler, hose, and weight/stone 
have been designed in the shape of a hedgehog’s quills, nose, mouth, 
and bod, respectively. A lathe easily shapes the sprinkler’s main body 
into a dome from black basalt. Drilled in water circulation holes that are 
capped with a series metal discs give the product its final finish.

PROFESYONEL KATEGORI EŞ MANSIYON ÖDÜLÜ
PROFESSIONAL CATEGORY HONORABLE 
MENTION PRIZE

KALE  

Selen Çakır , Ayşe Aydemir, Zehra Alan
Bahçeşehir Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı
Bahçeşehir University, Industrial Design

Kale, Türk zeka ve strateji oyunu olan Mangala’nın yeniden tasarlanmış 
bir versiyonudur. Geçmişteki örneklerine baktığımızda oyunun 
malzemesinin doğal taş olduğunu ve taş üzerine açılan oyuklarla 
oynandığını görüyoruz. Kale tasarlanırken günümüzde plastik, ahşap 
gibi farklı malzemelerle üretilen bu oyunu özünde olduğu gibi taş 
malzemeyle yorumlamak hedeflenmiştir. Ürün tasarlanırken; karşılıklı iki 
oyuncuyla, saat yönünün tersine oynanması dikkate alınmıştır. Ürünün, 
mermer malzeme kullanılarak CNC’de işlenmesi hedeflenmiştir.

Kale is a redesigned version of Mangala, the Turkish board game of 
intelligence and strategy. Ancient examples of the game show us that it 
was originally made of stone and played on grooves that were cut into 
stone. While modern versions are generally made from either plastic 
or wood, the designers while working on Kale decided to put forth an 
interpretation of the game that was faithful to the original using stone. 
What makes Kale stand out is the fact that it was designed to be played 
by two people in a counter-clockwise fashion. The board was sculpted 
from marble using a CNC (computer numerical control) machine.

Smarbl aimed to use the nobility of marble as a decorative and 
functional material all the while taking full advantage of its physical 
properties in order to utilize it as effectively as possible. Yılmaz also 
wanted to obtain a product that was modern and stylish. Merging 
electronics with marble’s porous nature in order to have it preserve 
heat, he drew upon existing production methods in order to develop 
sheets of marble that were 10 mm thin. Four separate heat resistors that 
function independently from one another alongside a thermostat not 
only enables the marble to stay at a constant temperature by kicking 
into activation the moment the stone looses its temperature, but also 
saves energy as well. To achieve this, resistors and their protective 
covers are installed along the back of the cut marble via a 3D process, 
and then closed off with a piece of felt alongside a tailboard. Moreover, 
wall hangers allow you to hang the marble at any height you so desire, 
in turn adding chicness to wherever the marble is situated. You can 
regulate the product by remote control. Illumination along the back of 
product also your room added mystique.

Mermerin asaletini, dekoratif ve işlevsel olarak kullanmayı amaçlayan 
bu projede aynı zamanda mermerin fiziksel özelliklerinden 
de yararlanılarak en etkili kullanımla ele alınmıştır. Mermerin 
gözenekli oluşu bu sayede ısıyı koruyabilmesi özelliği elektronikle 
bir araya getirilerek şık ve modern bir dekoratif ürün elde edilmesi 
amaçlanmıştır. Mevcut üretim yöntemleri ile 10 mm bir mermer 
kullanımı yapılmıştır. 4 adet farklı anlarda ısı yayabilecek rezistans 
ile bir araya gelen mermer, üzerinde bulunan termostat sayesinde 
mermerin sıcaklığı kaybedildiği an rezistansları çalıştırarak mermerin 
sabit sıcaklıkta kalmasını ve enerjiden de tasarruf edilebilmesini 
sağlayacaktır. Kesilmesi ve 3 boyutta işlenmesi ile küresel bir yüzey 
verilen mermer rezistans ve rezistans koruyucu bölmenin takılması, 
ardından keçenin ve ürünün arka kapağının monte edilmesi ile oluşur. 
Duvar asma aparatları sayesinde istediğiniz yükseklikte asılarak şık 
duruşu ile yerleştirileceği ortama mermerin kalitesini katar. Uzaktan 
kumanda ile kontrol edilebilen ürün arka plan ışığına sahiptir ve bu 
tutulmanın esrarengiz duruşunu sergiler.

SMARBL

Faruk Yılmaz
Bahçeşehir Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı
Bahçeşehir University, Industrial Design
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PROFESYONEL KATEGORI EŞ MANSIYON ÖDÜLÜ
PROFESSIONAL CATEGORY HONORABLE 
MENTION PRIZE

ARKEOPUZZLE

Mehmet Başak
Anadolu Üniversitesi,  Endüstri Ürünleri Tasarımı
Anadolu University, Industrial Design

Doğal taşlar geçmişte mimari eserlerde hem yapısal hem de dekoratif 
amaçlarla kullanılmış olup, bu eserlerin bazıları günümüze kadar 
ulaşmıştır. Bu süreçte parçalanarak bütünlüğü bozulan eserler 
arkeologlar tarafından tekrar bir bütün haline getirilir. Bu üründe 
ise doğal taşlar ile yapılmış tarihi eserlere ait bir replika parçalar 
halinde kullanıcıya gelir, kullanıcı parçaları bir arkeolog gibi bir araya 
getirme deneyimini yaşar ve bir bütün olarak duvarında sergiler. 
Üründe traverten taş kullanılmış olup, kaide ile birlikte 101 parçadan 
oluşmaktadır. Ürün boyutları 50 cm x 43 cm x 3.5 cm'dir.

In the past, natural stone was used extensively architecture as both a 
structural as well as decorative material, which means many a building 
and object have survived well into the present day. Many a crumbled 
artefact moreover have been moreover pieced back together by 
archaeologists. Arkeopuzzle is a replica of historical stone artefact that 
is presented to the user in pieces. It’s the then the user’s task to put 
on their archaeologist’s hat, assemble the pieces back together, and 
then hang the finished product on their wall. Consists of 101 individual 
pieces, the 50 cm x 43 cm x 3.5 cm puzzle is made from travertine and 
comes complete with a base. 

PROFESYONEL KATEGORI EŞ MANSIYON ÖDÜLÜ
PROFESSIONAL CATEGORY HONORABLE 
MENTION PRIZE

TAŞ PLAK

Gamze Sevimli (Grup Lideri), Cemre Ayça Aymelek, Gamze Sevimli
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı
TOBB University of Economics and Technology, Industrial Design

Taş plak müzik dinlemenin deneyim olduğuna inan ve deneyim için 
vakit harcamayı seven kullanıcılardan ilham alınarak tasarlanmıştır. 
Doğal taşın verdiği huzur ve plaktan çıkan sessin cazibesiyle birleşerek 
kullanıcıların eşsiz bir deneyim yaşaması amaçlanmıştır. Ürün üzerinde 
bulunan bluetooth düğmesi aracılığıyla müzik farklı cihazlardan istenilen 
şekilde dinlenebilir. Ürünün arka kısmında bulunan bölüm diğer plakların 
depolanması amacıyla tasarlanmıştır. Plağın çalışma hızı ve üzerine 
konulan plak boyutu ayarlamaları ürün üzerindeki düğmeler ile yapılır.

Taş Plak was inspired by die-hard music connoisseurs who feel that to 
records is an experience in and of itself. This project aimed to offer users 
a unique experience by combining the tranquillity of natural stone with 
the alluring sound of the record. You can listen to music from different 
devices via the product’s added Bluetooth feature. The back of product 
was designed for your to be able store your other records as well. 
The turning speed alongside the record width adjustments are both 
controlled via a series of buttons .

ÖĞRENCI KATEGORISI 1. ÖDÜLÜ 
STUDENT CATEGORY 1ST PRIZE 

ÇUKUR TAŞ

Yağız Soysal, Hira Nur Nazlı
Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü
Yıldız Technical University, Architecture

Çukur Taş, yerli doğal taşların mimari ugulamada cephe elemanı 
olarak nasıl kullanılabileceğini ele alan bir projedir. Günümüzde 
ihtiyaç duyulan inovatif ve yaratıcı cephe çözümleriyle artan talebe 
çözüm bulmak için temelinde basit ve üretilebilir mimari bir ürün 
tasarladık. Çalışma prensibi olarak doğal taş parçalarının içinin belirli 
bir parametreye göre oyulmasıyla taşın ışık geçirgenliğinin aynı 
parametrelerle artırılmasını amaçladık. Bu geçirgenliğin sonucunda 
görüntülerin cepheye taşın içinden yansıtılması mümkün oldu. 
Seçtiğimiz Muğla New York doğal taşın kullanımıyla cephenin 
minimum enerjiyle monte edilip kendi kendini temizleme özelliğiyle 
yine minumum enerjıyle cephenin bakımının sağlanmasını amaçladık. 
Basit bir bağlantı sistemine yerleştirilen parçalar ve cephenin içinde 
yer alan aydınlatmayla cepheye her türlü görüntünün yansıtılması 
mümkün. Gündüz çok hafif bir şekilde algılanabilen bu etki güneşin 
batışıyla daha da etkin hale gelip şehrin bir parçası haline geliyor.

Çukur Taş focuses on how natural stone can be used as a façade 
element in architectural applications. We designed a simple and mass 
producible architectural product to answer the increasing demand for 
façade solutions that are not only innovative but also creative. As a 
working principle, we aimed to elevate the amount of light the stone 
pieces are able to transmit by carving into them according to a specific 
set of dimensions. The resulting light permeability made it possible for 
us to project images on the façade through the stone. Using Muğla 
New York stone, we set out not only to mount the façade, but also 
to have it be self-cleaning as well all the while using as little energy as 
possible. You can project all sorts of images onto the illuminated façade 
using pieces that have been hooked up to a simple connection system 
and then placed within the façade. The end effect is barely noticeable 
during the day, but then as the sky begins to darken, becomes much 
more pronounced and blends into the cityscape.
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ÖĞRENCI KATEGORISI 2. ÖDÜLÜ 
STUDENT CATEGORY 2ND PRIZE 

BASE

Begüm Bali
Eskişehir Teknik Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım 
Eskişehir Technical University, Industrial Design

İnsan ile ateş arasındaki etkileşime modern bir yorum getiren 
Base, dış mekanlar için tasarlanmıştır. Oniks malzemenin ısıyı 
iletme özelliği gözetilerek kullanıcının taş ile temasa geçmesi 
hedeflenmiştir ve özel bir yüzey oluşturulmuştur. Fiziksel bir 
eylem ile sınırlı kalmayıp psikolojik bir olguya dönüşen ateş, ışık 
geçirgenliğine sahip olan üründe estetik bir görselliğe ulaşmayı 
sağlamaktadır.

Designed to be used outdoors, Base is a modern interpretation of 
the interaction between man and fire. Dreamt up with the natural 
conductivity of onyx in mind, a special surface was created that 
aimed to have the user interact with the stone through direct 
contact. Reflecting the psychological impact that fire has has on 
human psyche, Base therefore projects light as well provides any 
room visual aesthetic.

ÖĞRENCI KATEGORISI EŞ MANSIYON ÖDÜLÜ 
STUDENT CATEGORY HONORABLE 
MENTION PRIZE 

SPLICE

Aynur Berin Akşit
Atılım Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı
Atılım University, Industrial Design

Ev ve ofis alanlarında kullanılmak üzere tasarlanan Splice, modüler yapısı 
sayesinde kullanıcıların ihtiyaçlarına göre birimleri bir araya getirme 
opsiyonu sağlayan bir kablosuz şarj ünitesidir. Şarj etme birimlerinin yanı 
sıra, kullanıcının tercih ettiği renk ve sıraya göre ürüne eklenebilecek 
hoparlör ve lamba gibi modüllere sahiptir. Ürünün bileşenlerinin 
mermer, mat boya kaplama uygulanan plastik ve metalden üretilmesi 
öngörülmüştür. Seben emperador, sarı traverten ve mermer çeşitlerinin 
tercih edildiği tabakaların CNC ile işlenip cila uygulanarak istenilen 
forma ulaştırılması düşünülmüştür. 

Designed to be used the home as well as in office spaces, Splice is a 
wireless charging stand that, complete with a modular structure, gives 
users the option to combine units at whim. Splice also comes equipped 
with speakers and lamps that the user can attach to product, and in 
their colour and sequence. The product, when built, is likely to be made 
from marble, plastic coated with mat paint, and metal. The designers 
plan to use run seben emperador, yellow travertine, and marble through 
a CNC machine in order to create the desired the plating. 
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PHOSPHONE

Büşra Yiğit
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İç Mimarlık
Mimar Sinan Fine Arts University, Interior Design

Phosphone aydınlatma elemanı, geleneksel gaz lambalarından esinlenip 
modern anlamda taşa yansıtılarak yeniden tasarlanmıştır. Ürün 2 
parçadan oluşmaktadır. Ana gövdesi doğal taş, koruma görevi gören 
dış fanus ise cam malzemedir. Aydınlatma elemanı gaz ile çalışmaktadır. 
İçine yerleştirilen ip fitil yakılarak aydınlatma sağlanmaktadır. Ürünün 
ana parçası doğal taştan tasarlanmış gazı hazneleyen kısımdır. İkinci 
parça olan fanus, ana gövdenin üstüne oturmuş ateşin çevreye 
sıçramasını engelleyen parçadır. Üstündeki açıklıkla hava sirkülasyonu da 
sağlanmaktadır.

Inspired by traditional kerosene lamps, Phospone reinterprets lighting 
as an element from a contemporary angle and reflects that onto stone. 
The product consists of two parts: the main body is made of natural 
stone, whereas an external glass lantern protects the exterior. The 
element is lit with gas. A burning rope wick placed within illuminates. 
Designed out of natural stone, the main body of the product serves as 
gas chamber. The second part, the lantern, rests on the main body and 
prevents the flame from protruding outwards. An opening atop the 
lantern likewise allows for air circulation.
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TAŞTA

Fethullah Bayraktar
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, Mimarlık
International University of Sarajevo, Architecture

Hemen hemen herkesin anahtar kaybettiği veya yerini bulmakta 
zorlandığı göz önünde bulundurularak anahtarlar için doğal 
taş malzemesinden yapılan anahtar askılığı ve doğal taş 
malzemesinden yapılan anahtarlık. Bu sayede anahtar cepte 
iken ağırlığı fark edilebilir olduğu için eve gelir gelmez asılması 
istenecektir. Minimalist yaklaşım ile askılığın sade ve fonksiyonel 
ama aynı zamanda da estetik olması amaçlandı. Fikir olarak doğal 
taşların doğada bulunan hallerinden esinlenildi ve organik şekiller 
kullanıldı. Böylece anahtarlar asılı olmadığı halde bile bir sanat 
parçası olarak duvarda gözükmesi sağlandı.

Tasta include a key ring as well as key rack, both made from 
natural stone, and that make losing your keys or forgetting where 
you put them a thing of the past. Thus, when your heavy key is 
in your pocket, the first thing you’ll be inclined to is to hang it up. 
Tasta’s minimalist approach aims to make hanging keys simple, 
functional, and ornamental. Inspired by stone in its natural state, 
the project draws upon organic shapes. It dually functions as a 
piece of wall art even when keys are not hanging from it.
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HATIRLA 

Merih Binbaş
İzmir Ekonomi Üniversitesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
Izmir Ecnomics University, School of Interior and Environmental Design

Hatırla, kentsel mekanlar için tasarlanmış bir hafıza oyunudur. 
Oyun en az 2 kişiyle oynanır. Bir oyuncu blokları karıştırıp sabit 
blokların içindeki hazneye yerleştirir. Diğer oyuncu sabit blokları ters 
çevirerek açtığı bloğun eşini bulmaya çalışır. Açılan bloklar birbirinin 
aynı değilse kapatılır. En az hatayı yaparak tüm eşleştirmeleri bulan 
oyuncu kazanır. Blok çerçevesinin yüksekliği kullanıcı profiline göre 
ayarlanabilir. Blokların her biri ülkemizde çıkarılan farklı dokulara ve 
özelliklere sahip doğal taşlardandır. 

Remember is a memory game designed with urban spaces in mind. 
The game is to be played by a minimum of two players. The first 
player shuffles the blocks around, and then places them into a 
chamber within a set of stable blocks. The task of the other player 
is to flip the blocks over, open them up, and find the mate to the 
block stuffed within. Mismatching blocks get closed back up. The 
player who pairs all of the blocks up with as few mistakes as possible 
is declared the winner. You can adjust the height of the block frame 
according to the profile of the user. All of the pieces are made from a 
whole host of different textures and types of natural Turkish stone. 

ÖĞRENCI KATEGORISI EŞ MANSIYON ÖDÜLÜ
STUDENT CATEGORY HONORABLE 
MENTION PRIZE

ORGANIC

Mesut Eser
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı
Mimar Sinan Fine Arts University, Industrial Design

Ürün doğal oluşumlarla birlikte dünyamızın güzelliklerini 
renk katan kayalar ve taşların doğal şekilleri ve standart 
üretim ölçüleri göz önünde bulundurarak tasarlanmıştır. 
Ürün form anlamında modülerize edilebilecek özgün, özgür 
bir form ile dizilim seçenekleri ve fonksiyonları arttırılmıştır. 
Ürün doğal birlikteliği önem verdiğinden doğal koşullar göz 
önünde bulundurularak suyun üzerinde akışı belli alanlarda 
suyun birikmesi hem bitkiye hem de kuşların su ihtiyacına ve 
aydınlatma ekleme seçenekleri bulunduğu yapıya doğal bir 
düzen ve hayat sağlamış olur.

Organic was designed with an array of colourful natural as 
well as manufactured boulder and stone types in mind. The 
designer aimed to expand not only their array but also their 
function as well through unique, free forms that you can 
modularize. Organic attaches importance to the notion of 
natural coexistence. Including various lighting options, it takes 
into consideration both stone’s natural conditions as well as 
places on stone where flowing water accumulates, thus feeding 
flora and birds.


