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“Graduation Project” aims to call students to perform
and finalize an independent project which is to prove
that they own the necessary knowledge and progress
on the entire knowledge domain composing the
education at the Department of Industrial Design and
meet the desired professional competencies.
Each student enrolled in the “Graduation Project” is expected
to finalize an industrial product design project depending
on a systematic research on a given subject and present
and defend it in front of jury members by using all the
necessary communication tools. While the basic feature
of the “Graduation Project” is a detailed and materialized
product design project, it also includes a report based on
research and analyses on the very subject.

“Diploma Projesi”nin amacı Endüstriyel Tasarım
Bölümü’ndeki eğitim ve öğretim bütününü oluşturan
tüm alanlarda, öğrencinin gerekli bilgi ve gelişime
sahip olduğunu, “istenilen mesleki seviyeye ulaştığını”
kanıtlayan bir diploma projesini öğrencinin bağımsız
bir şekilde sonuçlandırdığı bir projeyle ortaya
koymasının sağlanmasıdır.
Diploma Projesini alan her öğrencinin verilen konu alanı
ile ilgili sistemli bir araştırmaya dayanan bir endüstriyel
ürün tasarım projesini tamamlaması, gerekli bütün iletişim
araçlarını kullanarak jüri önünde sunması ve fikrini savunması
amaçlanmaktadır. Diploma Projesinin temel niteliği,
sonucu endüstriyel bir ürüne yönelmiş bir proje çalışması
olmakla birlikte, konu ile ilgili inceleme, araştırma ve analiz
çalışmalarına dayanan bir raporu da kapsar.
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Co-working as a space should be treated as an
ambient that provides a hub for a group of people
with a common understanding and a shared lifestyle.
More specifically, co-working spaces become more
preferable, especially for startups and creative
sectors, which may lead to a specific understanding
of the target user group.
The concept of co-working brings different possibilities
to explore from the design perspective, especially
while boosting work efficiency and motivation. While
efficiency refers to the performance of the worker,
motivation denotes his or her welfare.

Bir alan olarak ortak çalışma, ortak bir anlayışa ve
ortak bir yaşam tarzına sahip bir grup insan için bir
merkez sağlayan bir ortam olarak ele alınmalıdır.
Daha spesifik olarak, ortak çalışma alanları, özellikle
hedef kullanıcı grubuna yönelik belirli bir anlayışa yol
açabilecek yeni başlayanlar ve yaratıcı sektörler için
daha fazla tercih edilir hale geliyor.
Ortak çalışma kavramı, özellikle iş verimliliğini ve
motivasyonu artırırken, tasarım perspektifinden
keşfetmek için farklı olanaklar sunar. Verimlilik
çalışanın performansını ifade ederken, motivasyon
işçinin refahını ifade eder.

By considering these values, the students are expected to
design units for co-working spaces to promote efficiency
and motivation. In this sense, the students can design at
least one proper appliance and a furniture system or a
technology-integrated furniture system.

Öğrencilerin bu değerleri göz önünde bulundurarak ortak
çalışma alanları için verimliliği ve motivasyonu artıracak üniteler tasarlamaları beklenmektedir. Bu anlamda öğrenciler
en az bir adet uygun cihaz ve mobilya sistemi ya da teknoloji
entegreli bir mobilya sistemi tasarlayabilirler.
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COMM
Working furniture system that makes the interaction of workers efficient
Çalışanların etkileşimini verimli hale getiren çalışma mobilya sistemi

COMM-Social Board is a nonsimultaneous production environment
in the kitchen. The kitchen is the heart
of the office, and socialization spaces
that are open, welcoming, accessible,
centrally located, and able to facilitate
both work and leisure activities.

COMM-Social Board, mutfakta eş
zamanlı olmayan bir üretim ortamı
sağlar. Mutfak, ofisin kalbidir ve ‘açık,
misafirperver, erişilebilir, merkezi bir
konumda’ bulunan ve iş-dinlenme
zamanı etkinliklerini kolaylaştırabilen
sosyalleşme alanıdır.

An interactive screen can make it easy for
people to turn coffee time into creative time.
It is aimed to creativity and socialization
with increase interaction and network
efficiently. COMM-Functional Board is a
workshop facilitator system. Multi-touch
tables are accessible from several sides
and thus are ideal for interactive consulting
situations and the joint operation of multiuser application.

Etkileşimli
ekran,
insanların
kahve
saatini yaratıcı zamana dönüştürmesini
kolaylaştırabilir. Etkileşimi ve ağı verimli bir
şekilde artırarak yaratıcılık ve sosyalleşmeyi
hedeflemektedir. COMM-Functional Board
bir atölye kolaylaştırıcı sistemidir. Çoklu
dokunma yüzeyi çeşitli taraflardan erişilebilir
ve bu nedenle etkileşimli danışmanlık
durumları ve çoklu kullanıcı uygulamasının
ortak çalışması için idealdir.

Betül Arıkan
betarikan@outlook.com
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Acro
Workbench completed according to maker behavior
Maker davranışına göre tamamlanan çalışma tezgahı

‘ACRO’ is a workbench designed for
makers specializing in co-working
spaces or a co-worker with a craft in
his soul.

’ACRO’, ortak çalışma alanlarında
uzmanlaşmış makerlar veya ruhunda
zanaat olan bir co-worker için
tasarlanmış bir tezgahtır.

Makers create the most efficient workspace
for themselves by customizing on the
counter. Responding to the different space
needs of makers with different working
principles, Acro establishes a sustainable
production-consumption balance within
the area with the extruder on the bench.
One of the biggest motivations of
producers in co-working spaces is to get
‘inspiration’ from the space. While Acro
emphasizes creativity and cooperation in
line with needs, it creates a common design
language between different manufacturers.

Maker’lar, tezgah üzerinde kişiselleştirme
yaparak kendileri için en verimli çalışma
alanını yaratırlar. Çalışma prensipleri farklı
olan makerların farklı alan ihtayçlarına karşılık
veren Acro, tezgah üzerindeki ekstruder
ile alan içerisinde sürdürülebilir bir üretim
tüketim dengesini kuruyor. Üreticilerin
ortak çalışma alanlarındaki en büyük
motivasyonlarından biri, alandan ‘ilham’
almaktır. Acro, ihtiyaçlar doğrultusunda
yaratıcılığı ve işbirliğini ön plana çıkarırken
farklı üreticiler arasında ortak bir tasarım
dili oluşturuyor.

Gözdenur Çelik
gozdenurcelik98@gmail.com
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Tetra
A smart furniture system that motivates co-workers in their work flow
Çalışanları iş akışlarında motive eden akıllı bir mobilya sistemi

Tetra smart furniture system allows
co-workers to connect and draw
motivation from each other’s work
flows.

Tetra akıllı mobilya sistemi, çalışma
arkadaşlarının bağlantı kurmasına ve
birbirlerinin iş akışlarından motivasyon
almasına olanak tanır.

It consists of a modular desk unit and an
interactive board. The desk is designed to
provide modularity in space. The led light
integrated lids on the desk notify the coworkers of their teammates, which allows
collaborating teams to stay connected
while working apart. The application
creates a platform for co-workers to share
their experience and create inspiration for
other co-workers. The interactive board
presents the data of collaborative activities
shared in the co-working space using
data visualization. This dynamic display
encourages and motivates the co-workers
in their daily work flow.

Modüler bir masa ünitesi ve bir interaktif
panodan oluşur. Masanın üzerine entegre
edilmiş led ışıklı kapaklar, çalışanlara ekip
arkadaşları hakkında bilgi vererek, işbirliği
yapan ekiplerin ayrı çalışırken de bağlantıda
kalmalarını sağlar. İnteraktif pano, veri
görselleştirmeyi kullanarak ortak çalışma
alanındaki farklı iş akışlarını sergiler.
Uygulama sayesinde çalışanların kolektif
çalışma alanındaki deneyimlerini paylaşması
ve bunun diğer çalışanlara ilham vermesi
amaçlanır.

İnci Çelikbaş
incicelikbas@gmail.com
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Split
Modular furniture system that increases socialization with coffee sharing
Kahve paylaşımı ile sosyalleşmeyi arttıran modüler mobilya sistemi

Everyone has been unable to return
to work after taking a break from
working.

Herkesin çalışırken bir ara verdikten
sonra tekrar çalışmaya dönemediği
olmuştur.

When we are tired, want to socialize or go
away from the work area for a short break
for a coffee, it can sometimes be difficult
to come back and continue working. Split
product family creates a more productive
environment for co-workers by keeping
the zones we use for socializing, resting
and working together. Conversations that
started around the coffee machine can
continue at the bar table or in the seating
area. Users who look for opportunities to
socialize but want a more formal work zone
may prefer the work desk.

Yorulduğumuzda, sosyalleşmek istediğimizde ya da bir kahve içmek amacıyla verdiğimiz
kısa molalar için çalışma alanından
uzaklaşıldığında geri dönüp çalışmaya
devam etmek bazen zor olabiliyor. Split ürün
ailesi sosyalleşmek, dinlenmek ve çalışmak
için kullandığımız zoneları bir arada tutarak
co-workerlar için daha verimli bir ortam
oluşturuyor. Kahve makinesi etrafında
başlayan konuşmalar bar masasında ya
da oturma biriminde devam edebilir.
Sosyalleşmek için frısat kollayan ancak daha
formal bir çalışma zonu isteyen kullanıcılar
ise çalışma masasını tercih edebilir.

Bilal Can Çolak
bcancolak23gmail.com
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Freetudent
Co-working furniture for working students
Çalışan öğrencilere yönelik ortak çalışma mobilyası

In freelance jobs, people generally
work individually. When we look at coworking offices, we see that individual
employees come together and socialize
here.

Freelance çalışan insanlar genellikle
bireysel olarak çalışırlar. Ortak çalışma
ofislerine baktığımızda bireysel
çalışanların burada bir araya gelip
sosyalleştiğini görüyoruz.

Students working as freelancers, on the
other hand, cannot be in these areas since
they spend most of their time at school and
continue to stay individually. Considering
that socialization is a great motivator, this
product is designed to meet the needs
of the user group and increase social
interaction. Considering the working styles,
it is a flexible, changeable and functional
unit for this group of people whose working
hours and places are flexible.

Freelance olarak çalışan öğrenciler ise
zamanlarının çoğunu okulda geçirdikleri
ve bireysel olarak kalmaya devam
ettikleri için bu alanlarda olamamaktadır.
Sosyalleşmenin büyük bir motive edici
olduğu düşünüldüğünde bu ürün, kullanıcı
grubunun ihtiyaçlarını karşılamak ve sosyal
etkileşimi artırmak için tasarlanmıştır.
Çalışma biçimleri göz önüne alındığında,
çalışma saatleri ve yerleri esnek olan bu
insan grubu için esnek, değişken ve işlevsel
bir birimdir.

Burç Gicir
burcgicir@gmail.com
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Hood
A furniture system encouraging skill and knowledge sharing
Yetenek ve bilgi paylaşımını destekleyen mobilya sistemi

Hood is a furniture system that aims
to enhance collaboration in coworking
spaces.

Hood, co-working alanlarında işbirliğini
arttırmayı hedefleyen bir mobilya
sistemidir.

It brings workers together to contribute
to and co-create a virtual knowledge hub.
This skill and knowledge sharing network,
where active participation is expected, is
also open to local business owners. They
are encouraged to take videos, share their
knowledge by setting up educational
content and increase their incomes by doing
so. With such motivation, Hood helps them
get digitalised as well as being a facilitator
for local development.

Çalışanlar arasındaki iletişimi destekleyerek
beraber katkı sağlamalarına ve sanal bir
bilgi merkezi oluşturmalarına yardımcı
olur. Aktif katılım beklenilen bu bilgi ve
yetenek paylaşım ağı aynı zamanda yerel
işletme sahiplerine de açıktır. İşletmeciler
video çekmeleri, eğitici içerikler aracılığıyla
bilgilerini paylaşmaları ve bu yolla
gelirlerini arttırmaları için cesaretlendirilir.
Bu motivasyonla Hood, yerel işletmenin
dijitalleşmesine olanak sağlarken yerel
kalkınma için de kolaylaştırıcı rolünü üstlenir.

Pelin Nur Karabay
pelinkarabay1@gmail.com
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Walksto
Smart furniture that increases working efficiency by walking
Yürüyerek çalışma verimini arttıran akıllı çalışma mobilyası

Co-working spaces are very popular
nowadays. People often prefer to work
in these common spaces due to all the
opportunities and benefits, and they
claim to focus better and work more
efficiently.

Çalışma alanları günümüzde çok
popüler. İnsanlar, tüm fırsatlar ve
faydalar düşünülünce genellikle bu
ortak alanlarda çalışmayı tercih ediyor
ve daha iyi odaklandıklarını ve daha
verimli çalıştıklarını belirtiyorlar.

However, it is very difficult to always keep
productivity and focus at their maximum
level when working in the same spot the
whole day. To solve this problem, Walksto
allows users to walk in co-working spaces.
Thus, it both prevents the decrease in
efficiency with the help of movement. It
also increases the productivity of users in
the creative thinking phase by 60%.

Ancak tüm gün aynı noktada çalışırken
verimliliği her zaman maksimum seviyede
tutmak ve odaklanmak çok zor.
Bu sorunu çözmek için Walksto, kullanıcıların
ortak çalışma alanlarında yürümesine izin
veriyor. Böylece hem hareket yardımıyla
verimliliğin düşmesini engelliyor hem de
yaratıcı düşünme aşamasında kullanıcıların
verimliliğini %60 oranında artırıyor.

Tuğba Kaya
tugbaakayas@gmail.com

ISTANBUL TECHNICAL UNIVERSITY
DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DESIGN
CATALOG OF GRADUATION PROJECTS | 2021/22 SPRING SEMESTER | GROUP A
Stronger Together: Designing Units for Co-working Spaces to Promote Efficiency and Motivation

Nest
Modular furniture offering portable customizable space
Taşınabilir, kişiselleştirilebilir alan sunan modüler mobilya

Nest provides members who do not
work at a fixed desk in coworking
offices a personal space to be with
them at every desk they go to.

Nest, ortak çalışma ofislerinde sabit bir
masada çalışmayan üyelere gittikleri
her masada yanlarında olacak kişisel
bir alan sağlar.

It offers different unit and color options
that can be combined to appeal to different
personalization styles. The member reflects
himself and his needs by combining his
Nest as he wishes.

Farklı kişiselleştirme stillerine hitap edecek
şekilde kombine edilebilen farklı ünite ve
renk seçenekleri sunar. Üye, Nest’ini dilediği
gibi kombinleyerek kendini ve ihtiyaçlarını
yansıtır.

Ayşe Keşli
aysekesli97@gmail.com
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Lagoon
Digitally customizable furniture system
Dijital olarak kişiselleştirilebilinen mobilya sistemi

Hot-desking is an organizational
workspace system in which desks are
used by different people at different
times, on an ad hoc basis.

Hot-desk, masaların farklı kişiler
tarafından farklı zamanlarda ve geçici
olarak kullanıldığı bir organizasyonel
çalışma alanı sistemidir.

The flexibility associated with hot-desking
is often linked to an increase in employee
innovation, while the social aspect is cited
as a way toencourage cross-disciplinary
collaboration. Although the concept of hot
desk is popular, it is insufficient in terms
of sense of belonging. The importance
of personalization in increasing user
motivation and productivity is emphasized
in research and interviews. The concept
here is called “personal hot desk”. Lagoon
is a digitally customizable furniture system
where users can work both in collaborative
and privately, increase their network,
digitize their work and transfer it during
space changes.

Hot-desking ile ilişkili esneklik, genellikle
çalışan
inovasyonundaki
artışla
bağlantılıyken, sosyal yönü, disiplinler
arası işbirliğini teşvik etmenin bir yolu
olarak belirtilir. Hot-desk kavramı popüler
olmasına
rağmen
aidiyet
duygusu
açısından yetersizdir. Kişiselleştirmenin
kullanıcı motivasyonunu ve üretkenliğini
artırmadaki önemi araştırmalarda ve
görüşmelerde vurgulanmaktadır. Buradaki
konsepte “personal hot desk”tir. Lagoon,
kullanıcıların hem ortak hem de özel olarak
çalışabilecekleri, ağlarını artırabilecekleri,
çalışmalarını dijitalleştirebilecekleri ve alan
değişiklikleri sırasında aktarabilecekleri,
dijital olarak özelleştirilebilen bir mobilya
sistemidir.

Ceren Mutluay
cerenmmutluay@gmail.com

ISTANBUL TECHNICAL UNIVERSITY
DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DESIGN
CATALOG OF GRADUATION PROJECTS | 2021/22 SPRING SEMESTER | GROUP A
Stronger Together: Designing Units for Co-working Spaces to Promote Efficiency and Motivation

Roline
Modular furniture system that increases sharing
Çalışmanın her anını kapsayan modüler mobilya sistemi

The Roline furniture system combines
the experiences of drinking coffee and
working together in co-working areas.

Roline çalışma alanlarında kahve içme
ve birlikte çalışma deneyimlerini
birleştiriyor.

Coworkers will be able to network while
waiting in line, share their experiences, and
will not be hindered while making small talk.
Roline offers directional work and waiting
areas. Instead of systems where people do
not see each other while waiting for coffee
or water, a system where they meet and
share at the bar table was designed. After
having a coffee, they can continue this
experience at long tables, or they can take
the sitting units embedded in the middle
unit and move on to the work units, which
are the last element of the system.

Roline mobilya sistemi sayesinde iş
arkadaşları, özellikle birlikte çalışma imkanı
bulamayan freelancerlar, kahve veya su
sırasında beklerken iletişim kurabilecek,
deneyimlerini
paylaşabilecek,
küçük
konuşmalar yaparken engellenmeyecekler.
Roline yönlendirilebilir çalışma ve bekleme
alanları sunuyor. Kahve veya su sırası
beklerken insanların birbirini görmediği
sistemler yerine bar masasında tanıştıkları
ve paylaşımda bulundukları bir sistem
kurgulandı. Kahve aldıktan sonra bu
deneyime uzun masalarda devam edebilir,
ya da orta birimin içine gömülü olan oturma
birimlerini alarak sistemin son elemanı olan
çalışma birimlerine geçebilirler.

Sacide Özcan
sesraozcann@gmail.com
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Lumi
Modular furniture that promotes collaboration with a digital assistant
Dijital asistanı ile işbirliğini destekleyen modüler mobilya sistemi

Lumi aims to expand the boundaries
of physical workspaces with its
experiential digital features.

Lumi, deneyimsel dijital özellikleriyle
fiziksel çalışma alanlarının sınırlarını
genişletmeyi amaçlıyor.

In addition, it facilitates the transition
between personal work and collective work
with its flexible, rotatable structure. Thanks
to Lumi’s hundreds of assistants, users
can easily track their work progress and
daily schedule and be more motivated to
work. When working together, the assistant
transforms from “personal coach” to “team
coach” and moderates the meetings,
making sure that everyone has a say.

Bunun yanında esnek, dönebilir yapısıyla
kişisel çalışma ve toplu çalışma arasındaki
geçişi kolaylaştırır. Lumi’nin yüzeyinde
bulunan asistanı sayesinde, kullanıcılar
iş ilerlemelerini ve günlük programlarını
kolayca takip edebilir ve çalışmaya daha fazla
motive olabilir. Birlikte çalışırken ise asistan
“kişisel koçtan” “takım koçuna” dönüşür ve
toplantılara moderatörlük yapar, herkesin
söz aldığından emin olur.

Damla Özhan
damlaozhan99@gmail.com
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ModuWork
Furniture system with personalized workspace
Kişiselleştirilmiş çalışma alanı sunan mobilya sistemi

Moduwork is a furniture system that
allows colleagues to create their own
personal spaces, draws customizable
frames and supports the increase of
portability, sharing and accumulation
of these spaces.

Moduwork, çalışma arkadaşlarının
kendi kişisel alanlarını oluşturmalarına
olanak tanıyan, kişiye özel çerçeveler
çizen ve bu alanların taşınabilirlik,
paylaşım ve birikimlerinin artmasını
destekleyen bir mobilya sistemidir.

The furniture system includes a smartwatch
in addition to the desk and panel. It supports
the user’s digital security and accessibility
while making the user-private space
portable. The clock, which works actively
only in the area it is defined, aims to include
the user in the system and encourages him.

Mobilya sistemi, masa ve panele ek olarak
bir akıllı saat içerir. Kullanıcıya özel alanı
taşınabilir hale getirirken kullanıcının dijital
güvenliğini ve erişilebilirliğini destekler.
Yalnızca tanımlandığı alanda aktif olarak
çalışan saat, kullanıcıyı sisteme dahil etmeyi
amaçlar ve onu teşvik eder.

Şevval Samgam
samgamsev@gmail.com
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Curved Wall
Modular office furniture system
Modüler ofis mobilya sistemi

The Curved Wall Workspace is a
versatile office furniture system for
co-working spaces. It is designed
to enhance the office experience by
creating different spaces to boost
creativity and motivation.

Curved Wall Workspace, yaratıcılığı
ve motivasyonu artırmak için farklı
alanlar yaratarak ofis deneyimini
iyileştirmek için tasarlanmış, ortak
çalışma alanlarında kullanılacak çok
yönlü bir ofis mobilya sistemidir.

Different alignments of the Acoustic Wall
Modules made of recycled PET create
various open and semi-closed spaces to
work, to walk, to rest, and to socialize. The
spaces are combined with working furniture
that enables users to work both as a group
and individually.

Geri dönüştürülmüş PET’ten üretilen
Akustik Duvar Modüllerinin bir araya
gelmesi; çalışmak, yürümek, dinlenmek ve
sosyalleşmek için çeşitli açık ve yarı kapalı
alanlar yaratır. Bu alanlar, hem grup olarak
hem de bireysel olarak çalışabilmeyi sağlayan
çalışma mobilyaları ile çeşitlendirilir.
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