
ASD ve Tüyap işbirliği ile düzenlenen II. 
Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci 

Yarışması sonuçlandı 
 
Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) ve Tüyap işbirliği ile bu yıl ikincisi düzenlenen 
Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması 2006 sonuçları belli oldu. 
 
Mart ayında ilk duyurusu yapılan yarışmaya son teslim tarihi olan 12 Haziran 2006 
gününe kadar 64 proje başvurdu.  Bireysel ya da grup olarak katılınabilen  
yarışmanın Gelen projeleri değerlendirmek üzere Seçici Kurul Üyeleri Ümit Altun 
(Serbest Tasarımcı), Füsun Curaoğlu (Eskişehir Anadolu Üniversitesi), Alpay Er 
(ETMK), Hakan Ertem (Marmara Üniversitesi), Burcu Kayalar (GMK), Nezih Müftigil 
(Gıda Güvenliği Derneği), Ahmet Can Özcan (İzmir Ekonomi Üniversitesi), Bahar 
Şener (ODTÜ), Şebnem Timur (İTÜ) ve Raportör Ali O. İlhan 17 Haziran 2006 
Cumartesi günü Ambalaj Sanayicileri Binası’nda bir araya gelerek yoğun bir çalışma 
sonucunda gelen  64 projeyi tek tek inceleyerek  değerlendirdiler.  ASD ve TUYAP, 
başvuranların kimliklerinin sıralama tamamlanıncaya belli olmadığı jüri çalışmasında 
yalnız altyapısal hizmet verdiler. 
 
Değerlendirme esnasında her proje, maketi, paftası, yazılı raporu ve tüm bunları 
dijital ortamda içeren CD’leri ile birlikte titizlikle incelenerek değerlendirilmiştir.  Tüm 
projelerin incelenmesinden sonra Seçici Kurul Üyelerinden her projeyi 
puanlandırmaları istenmiştir. 
 
Bu yarışmadan dereceye giren ya da mansiyona layık bulunan projeler isterlerse 
WPO Dünya Ambalaj Örgütünün düzenlediği Uluslar arası Student Worldstar 
Yarışmasına da katılabileceğinden, puanlamada  WPO yarışmasının esasları 
kullanıldı. WPO Student Worldstar Yarışması WPO’nun görevlendirmesi 
doğrultusunda 2006 ve 2007 yıllarında TUYAP- İstanbul Ambalaj Fuarının katkıları ile 
Ambalaj Sanayicileri Derneği tarafından organize edilmektedir. 
 
Sonuçlardan en yüksek üç puanı alan projeler birincilik, ikincilik ve üçüncülük 
ödüllerine layık görülmüş, sıralamadan daha sonraki altı proje de mansiyon ödülü 
almaya hak kazanmıştır.  Yarışmada 
1.ye 2.500  YTL 

2.ye 2.000  YTL 

3.ye 1.500  YTL 

ve 6 adet Mansiyon (300 YTL/mansiyon)  

verilecektir.  

Ayrıca, ödüle layık bulunan projelerin tasarım tescil harçları ve diğer masrafları da 
yarışma organizasyonu tarafından karşılanarak projeler, proje sahipleri adına tescil 
ettirilecektir. 

 



Bu yarışma WPO World Packaging Organisation (Dünya Ambalaj Örgütü) 
tarafından teşvik edilmektedir. Yarışmada (mansiyonlar dahil)  ödüle layık 
bulunan projelerin sahipleri dilerlerse WPO tarafından düzenlenecek 
uluslararası yarışmalara katılabileceklerdir. Bu tür yarışmalara katılım 
masrafları yarışma organizasyonu tarafından karşılanacaktır. 

 
Yarışma şartnamelerinde de belirtildiği üzere ödül töreni, Uluslar arası Ambalaj 
Tasarımı Öğrenci yarışmasının ödül töreni ile birlikte 13 Aralık 2006 tarihinde 12. 
Ambalaj Endüstrisi Fuarı esnasında yapılacaktır.   
 
Birincilik Ödülü 
Proje: Tek kullanımlık, pratik, kahvaltılık yiyecek ürün ambalajı 
Bireysel katılım 
Emre Sevilmiş (1983, Çorlu) 
Eskişehir Anadolu Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü 
 
İkincilik Ödülü 
Proje: Ampuli-sonra aydınlatma aksesuarına dönüşen bir ampul ambalajı 
Bireysel katılım 
Fulya Güzel 
Eskişehir Anadolu Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü 
 
Üçüncülük ödülü 
Proje: Krem peynir ambalajı 
Bireysel katılım 
S. Çağlar Kemerli  
İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü 
 
Mansiyonlar 
 
Proje: Sucuklu yumurta keyfi 
Bireysel katılım 
Kerem Özcan 
İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü 
 
Proje: “Tatil” ambalajı 
Grup katılımı 
Sadık Geliri, Barış Mutlu 
İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü 
 
Proje: Bal kavanozu 
Grup katılımı 
Teberdar Gürbey, Şenol Doğan 
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü 
 
Proje: Tek kişilik 2’si bir arada Türk kahvesi 
Bireysel katılım 
Rahmi Kömürcüoğlu  
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü 
 



Proje: “Knick Knack” 
Grup katılımı 
Özgün Çalışkan, Sinem Semercioğlu 
İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü 
 
Proje: +çrz 
Grup katılımı 
Sinem Melda Çifçioğlu, Merve Samire Akoğuz, Erim Yaman, Nihan Bizim 
Yeditepe Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü 
 
Ambalaj Tasarımı Öğrenci Yarışması’nın hedefleri arasında tasarım eğitimi alan Türk 
öğrencilerinin ambalaj tasarımı alanında proje geliştirmelerinin teşvik edilmesi, 
tasarımcılar ve tasarımcı adayları arasında ambalaj sektörüne ilginin arttırılması, 
endüstri ile tasarımcılar arasında bir arayüzün temelinin oluşturulması, üniversite-
sanayi işbirliği, tam zamanlı istihdam, hatta donanım bağışları, araştırma fonu 
sağlanması ve deneyim paylaşımı ile sonuçlanacak programların geliştirilmesine 
duyarlılıklarının arttırılması bulunmaktadır. 
 
Nihai hedef olarak da ülkemizde üretilen ticari malların, yurt içi ve yurt dışı 
piyasalarda yer edinmesine, özgün ve doğru ambalaj uygulamaları ile sağlanacak 
katma değer ile de rekabet gücü kazanmasına katkıda bulunacak bir ambalaj 
endüstrisinin gelişmesi öngörülmektedir. 
 
Yarışmaya katılan projelerde ambalajın 3 temel fonksiyonu olan Sarma,  Saklama ve 
Satma işlevlerine ek olarak çevre etkisi bağlamında ise üretiminde daha az kaynak 
kullanılarak daha az malzeme ve daha az enerji kullanılması, tekrar kullanılabilme 
olanağının düşünülmesi ve geri kazanılma olanağının bulunması gibi konuların da 
göz önüne alınması istenmekte idi. 
 
Ele alınması beklenen diğer konular ise ambalajı tasarlanacak ürünün fiziksel 
nitelikleri, tüketim şekil ve miktarları (adet veya alternatif satış miktarları) ve koşulları, 
kalite ve hijyeniklik, albeni, ürün hakkında bilgilendiricilik, içinde barındırdığı ürün ile 
ilişkili olarak grafik tasarımı, tüketim sonrası ambalajın geri dönüşümü, değişen 
yaşam tarzları ve buna bağlı olarak ortaya çıkan yeni tüketici beklentilerinin göz 
önüne alınması idi. 
 
 
 


