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Sn. Zafer Çağlayan
Ekonomi Bakanı
Bilindiği gibi, markalaşmanın en önemli unsurunu tasarım oluşturmaktadır. Günümüz küresel rekabet koşullarında, tüketici ihtiyaçlarına odaklanan, nitelikli estetik
anlayışını işlevsellikle buluşturabilen tasarım; Ar-Ge’ye yapılan yatırımların endüstriye artı değer olarak geri dönmesini sağlayarak, yarattığı rekabetçi üstünlükle
markalaşmaya önemli katkı sağlamaktadır.
Bu çerçevede, “10 yılda 10 dünya markası yaratmak” vizyonuyla firmalarımızın markalaşma yolundaki çabalarını destekleyerek, uluslararası pazarlarda rekabet
gücümüzü artırma hedefi ile uygulamaya koyduğumuz TURQUALITY® Projesi kapsamında desteklemekte olduğumuz markalaşma sürecinin en önemli
unsurlarından biri de tasarımdır.
Bu doğrultuda, Türkiye’de tasarım kültürünün oluşturulması, tasarım farkındalığının geliştirilmesi ve ürüne katma değer ile rekabetçi üstünlük kazandıran “iyi
tasarım”ın ödüllendirilmesini teminen, sadece bir yarışma olmanın çok ötesinde, tasarımı değerlendiren ve ödüllendiren bir sistem olarak, TURQUALITY® Projesi
kapsamında gerçekleştirilen “Design Turkey 2010 Endüstriyel Tasarım Ödülleri”nin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Mr. Zafer Çağlayan
Minister of Economy
It is accepted that design is the foremost element of branding. In today’s global competitive conditions, the design, which focuses on the customer needs, and
combines functionality with the perception of aesthetic quality, provides a significant contribution to brand building by creating competitive advantage and returns
R&D investments as a surplus value to the industry.
In this context, the design is one of the most important elements of branding process, which we support by the TURQUALITY® Project, implemented with the goal
of improving our competitiveness in international markets through supporting brand building efforts of our companies with the vision of “10 global brands within
10 years”.
In this respect, I would proudly like to thank to everyone who contributed to the Design Turkey 2010 Industrial Design Awards, which is much more than just a
contest, it is rather an evaluation and reward system which is implemented under the framework of TURQUALITY® Project in order to contribute to create a design
culture in Turkey, to improve design awareness and to award “good design”, which gives competitive advantage to the product with added value.

Sn. Ahmet Yakıcı
Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı
Günümüz küresel rekabet koşullarında sürdürülebilir ihracat artışı için üretim odaklı klasik destekler yetersiz kalmaktadır. Artık küresel rekabete uyum sağlayabilmenin
koşulu olan süreç, nihai tüketicinin ürün seçiminden başlamaktadır. Başlangıç noktasını, nihai tüketicinin seçeceği ve hatta onda alışkanlık yaratacak ürünün ne
olduğunun tespiti oluşturmakta, süreç bu noktadan üretime, geriye doğru tasarlanmaktadır. Böyle bir sürecin henüz başlangıç noktasında, tasarım ve markalaşma
büyük önem taşımaktadır.
Türkiye’nin ihracatında sürdürülebilir artışın sağlanabilmesi için katma değeri yüksek, yenilik ve farklılığıyla tüketicinin ihtiyacına cevap verebilen, markalı ürünlerle
küresel rekabete uyum sağlanması gerekmektedir. İşte bu yüzden endüstride tasarım algısının yaratılmasını ve tasarım kültürünün yaygınlaşmasını hedefleyen
Design Turkey; dünyadaki devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olan TURQUALITY® etkinliği olarak ortaya çıkmıştır.
Türkiye’deki tasarım kültürüne, devlet-sanayi-akademi işbirliğine, küresel piyasalardaki Türk malı imajına ve Türk markası algısına önemli katkılar sağlayacak bu
değerli projeyi yürüten bütün katılımcılara teşekkür ederim.

Mr. Ahmet Yakıcı
Undersecretary of Ministry of Economy
In today’s global competitive conditions, a classical production-oriented support is insufficient for sustainable export growth. Now, the process, which is the
prerequisite of complying with global competition, begins with the selection of the product by the final consumer. The starting point of the process is the determination
of the product that will be chosen by the final consumer and that will even create a habit, in this sense, the process is devised backwards to production. Design
and branding have great significance at an early stage of this process.
In order to ensure sustainable growth in Turkey’s exports, we should meet global competition through branded products, which are able to serve the needs of
consumers with high added value, innovation and diversity. That’s why Design Turkey, which aims to build design perception and to broaden design culture in the
industry, has emerged as an activity of the world’s first and only state-aided branding program, TURQUALITY® Project.
In this regard, I would like to thank all the participants who actualized this valuable project, which contributes to design culture and state-industry-academia
cooperation in Turkey and to the image of Turkish products and Turkish brand perception in the world.

Sn. Mehmet Büyükekşi
TİM Başkanı
Türkiye son yıllarda önemli bir gelişim ve dönüşüm sürecine başlamıştır. Bu süreçte hedefimiz Türkiye’yi 2023 yılında dünyanın en büyük 10. ekonomisi yapmaktır.
Hedefimiz Türkiye’nin ihracatını 2023 yılında 500 milyar dolara çıkarmaktır.
Bu hedeflere nasıl ulaşacağız?
Şirketlerimizin rekabet güçlerini arttıracağız.
AR&GE’ye ve tasarıma daha fazla yatırım yapacağız.
Tasarım ve innovasyon şirketlerin kültürü haline getireceğiz.
Design Turkey, Türkiye’nin kendisine çizdiği bu heyecan verici yolda, çok önemli bir dönüm noktasıdır.
Design Turkey, değişen Türkiye’nin en büyük dönüşüm sembollerinden birisidir. Türkiye’nin ihracatçıları da Desing Turkey organizasyonu ile tasarımla dönüşümün
liderliğini yapmaktadırlar.
Türkiye artık uzun vadeli rekabet gücünü arttırmaya odaklanıyor. Bunun için de fiyat odaklı rekabeti hızla geride bırakıyor, markaya ve tasarıma yöneliyor.
Türk tasarım ekipleri harika işlere imza atıyor. Şirketlerimizin içindeki tasarım enerjisi ortaya çıkıyor. Bu yarışmalar sayesinde bu enerjiyi motive etme imkanı buluyoruz.
İnanıyoruz ki Design Turkey, Türkiye’nin en prestijli tasarım yarışması olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam edecektir.
Mr. Mehmet Büyükekşi
President, Turkish Exporters Assembly
Turkey has been in an important development and transformation process in recent years. At the end of this process, our goal is to make Turkey the world’s largest
10th economy in 2023 and rise Turkey’s exports to $ 500 billion in 2023.
How can we reach these goals?
We will increase the competitiveness of companies.
We will invest more in R & D and design.
We will make design and innovation the core corporate culture of our companies.
In this exciting path, Design Turkey is a very important turning point.
Design Turkey is one of the biggest symbols of transformation of changing Turkey. Turkey’s exporters lead the transformation by design with the help of Design
Turkey organization.
Turkey has been focusing on enhancing long-term competitiveness. For this, she quickly leaved the price-based competition behind and turned to branding and
designing.
Turkish design teams achieves great works and inject energy of design in our companies. With the help of these competitions, we find the opportunity to motivate
this energy.
We believe that Design Turkey will continue to progress on the way of becoming the most prestigious design competition of Turkey.

Sn. Berna Dalaman
Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Başkanı, Design Turkey İcra kurulu Üyesi
Endüstriyel Tasarımcılar Meslek kuruluşu olarak endüstrimizin, sanayimizin, ekonomimizin ve ihracatımızın güçlenmesi için daima ve her koşulda inanarak
çalışmalarımızı yürütmekteyiz. 2010 yılında da güçlü proje ortaklarımız ile birlikte Türkiye’nin ilk ve tek Endüstriyel Tasarım değerlendirme sistemi olan Design
Turkey’in ikincisini gerçekleştirmiş olmanın gururunu taşımaktayız.
Design Turkey, endüstriyel tasarımda ülkemiz adına en önemli etkinliktir . Tasarımın farklılık yarattığına inanan sanayiciler, üreticiler ve tasarımcılar Design Turkey
ile bir araya gelmekte ve Türk tasarımı için büyük bir sinerji yaratmaktadırlar. Bu bilinç ile kurumumuz, ülkemizde tasarım kültürünün yaygınlaşması, tasarım
farkındalığının yükselmesi ve endüstriyel tasarıma talebin artmasını sağlayan öncü örgüt olmanın sorumluluğu altında Design Turkey organizasyonunu etkin ve
sürekli kılmayı görev saymakta.
2006 yılında Design Turkey yolculuğuna çıkarken, hedeflerimizden biri de diğer prestijli uluslararası tasarım ödülleri arasında yer almaktı. Hedefimize ulaşmak
için Design Turkey Endüstriyel Tasarım ödüllendirme sistemini sürekli yeniliyor ve geliştiriyoruz. Bu yenilenme ve gelişme daha önceki katılımcılarımız ile katılmayı
planlayanlar tarafından da dikkatle takip ediliyor. Bu sorumluluk ile hedefimize hızla ulaşmaya çalışmaktayız.
Ülkemizde tasarım etkinlikleri her geçen gün artmakta. Bu etkinlikler ile tasarımı son kullanıcıya kadar anlatabilme, tasarımcıya bilimsel tartışma platformları sağlama
ve üreticiye ise yeni pazarlar kazandırma fırsatı elimize geçmiştir. Bu fırsatların yanında tasarımda devlet destekleri ve kamunun tasarım projelerine olan ilgisi
oldukça artmıştır. Tasarıma olan bu destek ve ilginin çoğalarak devam etmesi gerekmektedir.
Design Turkey 2010 etkinliğinde, toplam 311 başvuru içinden, 222 Ürün ve 8 Kavramsal tasarım ön elemeyi geçerek sergilenmeye hak kazanmıştır. Başvuruların
ilk alındığı günden itibaren organizasyonun gerçekleşmesinde kalabalık bir ekip, özverili ve çok yoğun çalıştı. Ayrıca uluslar arası tasarım dünyasının önemli
isimlerinden oluşan sayın jüri üyelerimizin değerlendirme süreci de titizlikle yürütülmüştür.
Kurumum adına dileğim, her geçen sene tasarım ödüllü ürünlerimizin artarak, ülkemizin dünya ürün tasarım rekabetinde en üst sıralarda yer almasıdır.
Saygılarımla
Mrs. Berna Dalaman
President of Industrial Designers Society of Turkey, Member of Design Turkey Executive Board
As the Industrial Designers Society of Turkey, we are keeping up our works in order to strengthen our industry, economy and foreign trade with every confidence.
Together with our vigorous project partners, we have had the honour of realizing the second instalment of Design Turkey in 2010, the one and only Industrial Design
Evaluation System of Turkey. Design Turkey is the most important event regarding industrial design in our country. Industrialists, manufacturers and designers, all
believing that design can create positive differentiation, come together through Design Turkey and create a great synergy for Turkish design. Our Society, being
conscious to spread a design culture in our country, whilst increasing design awareness and lobbying demand for industrial design, carries a responsibility to
support the Design Turkey organisation and to contribute to its efficiency and longevity.
When Design Turkey started its journey in 2006, one of our goals was to take a place amongst other prestigious international design awards. In order to reach our
goals, we are continually updating and developing the Design Turkey Industrial Design Award scheme. This process of development includes consultation with all
previous participants and those who are planning to participate.
Every other day design events are increasing in number in Turkey. With all these events, we have received opportunities to better explain design to end-users,
provide academic discussion platforms to designers, and open new markets to manufacturers. Alongside these opportunities, a remarkable increase in state
support for design has been witnessed, whilst public interest in design projects has also increased. Our concern is that support and interest in design should
continue to be promoted and extended.
From a total of 311 entries received for consideration at Design Turkey 2010, 222 products and 8 conceptual designs passed the pre-evaluation phase and were
exhibited. From the first day when the applications started to be received, a large and dedicated team worked intensely to realise the organization of the awards
and event. Furthermore, the evaluation process performed by our respectable juries, whose members were formed of internationally important design figures from
around the world, has been coordinated carefully.
My wish on behalf of my Society is to have increasingly more and more award-winning designs as a result of the biennial Design Turkey awards, and to have our
country represented at higher levels of product design competition in international markets.
Sincerely

DESIGN TURKEY
ENDÜSTRİYEL
TASARIM ÖDÜLLERİ

Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri, Türkiye’de kullanıcının ihtiyaçlarını gözeten,
ihracatta ve ulusal pazarda ürüne katma değer ve rekabetçi üstünlük kazandıran iyi tasarımı
ödüllendirmek amacıyla TURQUALITY® Programı dahilinde, T.C. Ekonomi Bakanlığı, Türkiye
İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK) işbirliğiyle
düzenlenen bir tasarım değerlendirme sistemidir.
Design Turkey Endüstriyel Tasarım ödüllerinin altyapısı Kasım 2006’da ETMK’nın
başlattığı çalışmalarla, profesyonel tasarımcılar, akademisyenler ve disiplinlerarası
uzmanlardan oluşan 70 kişilik bir danışma kurulundan alınan yazılı ve sözlü görüşler
doğrultusunda oluşturuldu. Design Turkey ilk kez 2008 yılında gerçekleştirildi. 7–14
Aralık 2010 tarihlerinde Dış Ticaret Kompleksi’nde yer alan sergi ile kamuya duyurulan
ikinci Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri organizasyonuna toplam 311 başvuru
alındı ve öndeğerlendirmeyi geçen 230 tasarım sergilendi. Farklı dallarda 69 ödül verildi.
Design Turkey 2010 Endüstriyel Tasarım Ödüllerinin töreni 7 Aralık 2010 tarihinde Dış
Ticaret Kompleksi’nde yapıldı. Sergiye, 8 Aralık 2010’da davetli konuşmacılardan oluşan
“Sorumlulukla Tasarım” başlıklı uluslararası konferans eşlik etti. Endüstriyel Tasarım
Ödülleri ICSID (Uluslararası Endüstriyel Tasarım Toplulukları Konseyi) tarafından onaylandı.

DESIGN TURKEY
INDUSTRIAL
DESIGN AWARDS
Design Turkey Industrial Design Awards is a design evaluation system organized with
the collaboration of the Republic of Turkey Ministry of Economics, the Turkish Exporters
Assembly (TIM) and the Industrial Designers Society of Turkey (ETMK), within the framework
of the TURQUALITY® programme. The awards system is intended to make visible the benefits
that good design brings to society and industry in Turkey, by rewarding good product design
that is respectful to user needs and which provides added value and competitive advantage.
The basis of the evaluation scheme was established with studies initiated by ETMK in
November 2006, by gathering written and verbal opinions of an advisory board composed of
70 experts including professional designers, academicians and interdisciplinary specialists.
Design Turkey Industrial Design Awards was first organised in 2008. The second Design
Turkey Industrial Design Awards was publicised with an exhibition which took place in the
Foreign Trade Complex in Istanbul between 7 – 14 December 2010. A total of 311 entries
were received for the award scheme in 2010 and 230 entries were exhibited. Across various
categories, a total of 69 awards were presented. On 7 December 2010, the Design Turkey
2010 Industrial Design Awards Ceremony was held in the Foreign Trade Complex in Istanbul.
The exhibition was accompanied on 8 December 2010 by an international conference with
invited speakers, entitled ‘Responsible Design’. Design Turkey 2010 Industrial Design Awards
received endorsement from the International Council of Societies of Industrial Design (ICSID).

ÖDÜL SÜRECİ
İki yılda bir düzenlenen Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri 2010’da başvuru, ön
eleme, ödüllendirme ve tanıtımdan oluşan dört aşamalı bir süreç izlenerek yürütüldü.
Başvuru koşulları ve tarihleri organizasyonun www.designturkey.org.tr adresindeki
Internet sitesinden duyuruldu. İnternet üzerinden alınan başvuruları ürün sınıfları bazında
oluşturulan jüriler yine Internet üzerinden inceledi ve ödül kapsamına ve başvuru koşullarına
uygunluk ve özgünlük ölçütlerini gözeterek oylama yöntemiyle ön eleme yaptı. Ön elemeyi
geçen başvuru sahipleri, ödül sekreteryası tarafından sergiye davet edildi. Ödüller serginin
açılışından önce sergilenen ürünler üzerinde değerlendirme yapılarak verildi. Ödül
kazananlar, jüri değerlendirmesinin ertesi günü, sergi açılışıyla birlikte yapılan ödül töreniyle
medyaya ve kamuya duyuruldu. Halka açılan sergiye, medya kuruluşlarının, kamu kurum ve
kuruluşlarının, üretici şirketlerin ve iş dünyasının üst düzey temsilcilerinin yanı sıra, tasarım
dünyasının tüm paydaşları davet edildi.

BAŞVURU

ÖN ELEME

ÖDÜLLENDİRME

TANITIM

Şekil 1. Ödül Süreci

ÖDÜLLER
Design Turkey 2010 Endüstriyel Tasarım Ödülleri iki ana kategoriden oluşuyordu:
1. Ürün Tasarımı Ödülleri: Üretilmiş ve piyasaya sürülmüş ürünlerin ödüllendirilmesi.
2.Kavramsal Tasarım Ödülleri: Üretim için programa alınmamış tasarım projelerinin
ödüllendirilmesi.
Ürün Tasarımı Ödülleri: Design Turkey 2010 Ürün Tasarımı Ödüllerine başvuran toplam
297 üründen 222’si ön elemeyi geçerek sergilendi. Dünyaca ünlü 28 uzmandan oluşan jüri,
sergilenen ürünleri ürün sınıfları bazında değerlendirerek, eleyicilik düzeyi giderek artan iki
aşama sonucunda iki çeşit ürün tasarımı ödülü verdi:

AWARDING PROCESS
The process of Design Turkey Industrial Design Awards, which is planned as a biannual event,
was coordinated in four stages in 2010, comprising: application, pre–evaluation, rewarding
and presentation. Application requirements and dates for the award were published through
the Internet site of the organization at www.designturkey.org.tr. Entries were received
through the Internet. The juries were formed based on the various product sectors that
were used for the awards system. They made the pre–evaluation on the Internet, by voting
according to suitability to the scope of the awards, application requirements, and originality
criteria. The owners of award entries that passed the pre–evaluation were invited by the
award secretariat to submit their products to the award evaluation and exhibition. One day
prior to the opening of the exhibition, the juries evaluated the exhibited items and decided
on the awards. Awarded designs were announced to the press and public through the award
ceremony on the opening day of the exhibition, one day after the jury evaluation day. The
exhibition was open to the public, press establishments, public institutions, manufacturing
companies, high level representatives of business life, together with all professionals
connected to the world of design.

APPLICATION

PRE–EVALUATION

REWARDING

PRESENTATION

Figure 1. Awarding Process

AWARDS
Design Turkey Industrial Design Awards was divided into two main categories:
1. Product Design Awards: For manufactured products launched in the marketplace.
2. Conceptual Design Awards: For design projects that have not been scheduled for
manufacture.
Product Design Awards: Out of 297 entries, 222 products passed the pre–evaluation phase
and were exhibited. The award jury, formed of 28 world–known experts, evaluated the
exhibited products on a sectorial basis and identified award–winning designs according to the
definitions of two categories:

1. İyi Tasarım Ödülleri: İyi tasarım rakiplerinden farklıdır. İşlevsel, kullanılabilir ve dürüsttür.
Kullanıcının ihtiyaçlarına cevap verir, estetiktir. İnsan sağlığına, güvenliğine ve çevreye zarar
vermez. Faydası ve maliyeti orantılıdır. Kaliteli bir üretim için detaylandırılmıştır. Bunlar
iyi tasarımın mutlaka karşılaması gereken ölçütlerdir. Bu ölçütlerle sektörel bazda yapılan
değerlendirmenin sonucunda 66 ürün “iyi tasarım” olarak belirlendi.
2. Üstün Tasarım Ödülleri: İyi bir tasarım aynı zamanda, yenilikçiyse, işlevsel veya
estetik açıdan üstünse, kullanıcıya yepyeni olanaklar sunuyorsa, iş ortamına, markaya
veya endüstrinin gelişimine katkıda bulunuyorsa, topluma, kültüre veya çevreye katkıda
bulunuyorsa diğerlerinden üstündür. Üstünlük değerlendirmesi bu ölçütler çerçevesinde
sektörel bazda yapıldı. Üstün Tasarım Ödülleri, “iyi tasarım” olarak belirlenen ürünler
arasından, üstünlük ölçütlerinden en az birini karşılayan 19 tasarıma verildi.
Sonuç olarak 47 ürün İyi Tasarım Ödülü, 19 ürün Üstün Tasarım Ödülü ile onurlandırıldı.
Ödüllü tasarımlara ödül işaretini ürünün üzerinde veya reklamında kullanma izni verildi.
Kavramsal Tasarım Ödülleri: Endüstriye gelecek için yön gösterecek yaratıcı fikirleri
teşvik etmek amacıyla üretim için programa alınmamış tasarım projelerini değerlendiren
kavramsal tasarım ödülleri, 2010 yılı için belirlenen “İnsani Tasarım” teması çerçevesinde
düzenlendi. Kavramsal Tasarım Ödüllerine toplam 15 başvuru alındı. Bunlardan sekizi ön
değerlendirmeyi geçerek sergilendi. Dünyaca ünlü yedi uzmandan oluşan jüri, sergide yaptığı
değerlendirme sonucunda, kavramsal tasarım ölçütlerini karşılayan üç tasarıma Kavramsal
Tasarım Ödülü verdi.

ÜSTÜN TASARIM
ÖDÜLÜ

İYİ TASARIM ÖDÜLÜ

ödüller

bir tasarımı
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değerlendirme ölçütleri

Şekil 2. Ürün Tasarımı Değerlendirme Modeli

1. Good Design Awards: Good design is different from its rivals. It is functional, usable
and honest. It responds to users’ needs. It does not harm human health, safety or the
environment. Its benefit and cost is proportional. It is detailed for good quality production.
These were the criteria that a ‘good design’ must fulfil. Of the exhibited products, the jurors
determined 66 as “good designs”.
2. Superior Design Awards: If a good design is at the same time innovative or superior in
its functionality or aesthetic qualities, offers new possibilities to its users, contributes to
the development of its associated work environment, brand or industry development, or
contributes positively to society, culture or the environment, it is superior in comparison to
other designs. These were the criteria that a ‘superior design’ must fulfil. Among the entries
which were determined as “good designs”, the jurors decided that 19 products fulfill at least
one superiority criterion.
The result of the jury process was the awarding of 47 Good Design Awards and 19 Superior
Design Awards. Owners of award–winning designs received permission to use the Design
Turkey award mark on their product and in related advertisements.
Conceptual Design Awards: Aiming to encourage innovative ideas that would guide industry
for the future, the Design Turkey Conceptual Design Awards, which evaluated design projects
that had not been scheduled for manufacture, were organized within the framework of the
specific theme determined for 2010: “Humanitarian Design”. From the 15 entries that were
received, 8 passed the pre–evaluation phase and were exhibited. On the basis of criteria for
judging conceptual designs, the jury – formed of 7 world–known experts – awarded 3 projects
with a Conceptual Design Award.

criteria which
renders a
design superior
than others

SUPERIOR DESIGN
AWARD

criteria which a
good design
must meet

GOOD DESIGN AWARD

awards

evaluation criteria

Figure 2. Product Design Evaluation Model

KATILIM KOŞULLARI
Ürün tasarımı ödülleri, üretici veya marka sahibi firma yetkilisi veya tasarımcının başvurusuna açıktı.
Aday ürünlerin en fazla üç yıl önce (en erken 1 Ocak 2007) piyasaya sürülmüş olması gerekmekteydi.
El yapımı ürünler veya prototipler ödüle aday olamıyordu. Gıda ve kimya ürünleri, tekstil tasarımı,
moda tasarımı ve grafik tasarımı kapsam dışıydı. Grafik tasarımı, ürünün vazgeçilmez parçası ise
ürünle beraber değerlendiriliyordu.
Bu çerçevede Design Turkey Ürün Tasarımı Ödüllerine:
• T.C. vatandaşı tasarımcılar tarafından tasarlanan ürünler
• Türkiye’de ikamet eden tasarımcılar veya Türkiye’de ticaret odasına kayıtlı tasarım 				
şirketleri tarafından tasarlanan ürünler
• Türk Ticaret Kanununa veya Borçlar Kanununa göre kurulmuş şirketler tarafından üretilen 			
ürünler
• Markası Türk Ticaret Kanununa veya Borçlar Kanununa göre kurulmuş şirketler tarafından 			
tescil ettirilmiş ürünler aday olabiliyordu.
Design Turkey Kavramsal Tasarım Ödüllerine ise, Türkiye’de ikamet eden veya T.C. vatandaşı olan
katılımcıların üretim için programa alınmamış projeleri aday olabiliyordu.

BAŞVURU KATEGORİLERİ VE SINIFLAR
Ürün tasarımı için başvuru ve değerlendirme aşağıdaki ürün sınıfları üzerinden yapıldı:
1. Ambalaj: Malların taşınması, korunması ve tüketiciye sunumu ile ilgili kullanılan her türlü
ambalajın kendisi ve grafiği. Sadece etiket tasarımından ibaret olan ambalajlar değerlendirmeye
alınmaz. Ambalaj üzerindeki grafik tasarımı, ürünün vazgeçilmez parçası ise ürünle beraber
değerlendirilir. Bu durumda grafik tasarımcı ve ürün tasarımcısı ödüle beraber aday olabilirler.
2. Aydınlatma: İç ve dış mekan aydınlatmaları, el lambaları
3. Elektronik ürünler: Elektronik tüketici ürünleri: görsel işitsel cihazlar, bilgisayarlar ve yardımcı
donanımlar, iletişim cihazları
4. Ev cihazları: Evde pişirme, yiyecek soğutma ve temizlik amaçlı kullanılan elektrikli alet ve
cihazlar: Beyaz eşya ve elektrikli ev aletleri
5. Ev ve ofis gereçleri ve aksesuarları: Temizleme pişirme, ve sofra gereçleri ile kırtasiye ve ofis
gereçleri
6. Kamusal ve ticari ürünler: Kentsel donatı öğeleri (aydınlatma hariç): teşhir ve satış donanımı

APPLICATION RULES
Application to the Product Design Awards was open to representatives of manufacturers, brand
owners, or designers. The Design Turkey Industrial Design Awards 2010 invited submissions of
product designs with certain functions targeting end users, and which were manufactured by
industrial methods. Candidate products needed to be launched in the marketplace at most three
years ago (i.e. no earlier than 1 January 2007). Handmade products or prototypes were not eligible
for awards. Food and chemistry products, textile designs, fashion designs and graphic designs were
out of the scope of the awards. Graphics were evaluated only when they formed an inseparable part
of a manufactured product.
Within this framework, the below products could be put forward as candidates for the Product
Design Awards scheme:
• Products designed by Turkish citizens
• Products designed by other citizens residing in Turkey or design companies registered to a 			
chamber of trade in Turkey
• Products manufactured by companies established according to Turkish Trade Law or Code of 		
Obligations
• Products whose trade mark is registered by companies established according to Turkish Trade 		
Law or Code of Obligations.
Application to the Conceptual Design Awards was open to Turkish citizens or other citizens residing
in Turkey, submitting projects that had not been scheduled for manufacture.

APPLICATION CATEGORIES AND CLASSES
The application and evaluation for the Product Design Awards scheme was made with reference to
the below listed product sectors:
1. Packaging: All types of packaging of goods used for the purposes of transportation, protection
and presentation to consumers and the graphics related with the packaging; if the packaging design
covers only labelling, it will not be evaluated; graphic designs applied to a product will be evaluated
only if they are an inseparable part of that product (in such cases the graphic designer and the
product designer can apply to the award scheme together)
2. Lighting: Indoor and outdoor lighting equipment, pocket lamps
3. Electronic equipment: Electronic consumer goods, audio–visual devices, computers and related
equipment, communication devices
4. Electrical household devices: electrical tools and devices for cooking and cooling food and

7. Ev Mobilyası: Ev mobilyaları, mobilya aksesuarları
8. Ofis Mobilyası: Ofis mobilyaları, mobilya aksesuarları
9. Spor, hobi, oyun ve kişisel ürünler: Spor, hobi, oyun veya kişisel bakım amaçlı etkinliklerde
kullanılan gereçler ve kişisel ürünler: spor alet ve gereçleri, kişisel bakım ürünleri, müzik aletleri,
oyunlar, oyuncaklar, bebek ürünleri, fonksiyonel ayakkabı, inovatif mücevher ve moda aksesuarları
10. Ulaşım ve taşıma araçları: Kara, demiryolu ve deniz araçlarının iç ve dış tasarımı ve aksesuarları
11. Yapı gereçleri: Yapıların iç ve dış donatımında kullanılan gereçler: sıhhi seramik, sıhhi armatür,
ısıtıcı ve soğutucular, elektrik donanımları ve ilgili hırdavat
12. Yatırım ürünleri: Profesyonel amaçlı kullanılan cihazlar: endüstriyel makineler, tarım
makineleri, inşaat araçları, el aletleri
13. Tıbbi cihazlar ve gereçler: Hastane ve laboratuvar gereçleri, rehabilitasyon, hasta bakımı ve tıbbi
müdahale gereçleri, protezler
Teması “insani tasarım” olan Kavramsal Tasarım kategorisi, fiziksel veya sosyal olarak dezavantajlı
olan kişi ve toplulukların yaşam kalitelerini yükseltecek ürün ve sistemler geliştirmeyi hedefledi.
İnsani Tasarım aşağıdaki konulara odaklanabildiği gibi yarışmacının saptayacağı her türlü toplumsal
ve insani sorunu da ele alabiliyordu:
1. Engelliler: Bedensel ve zihinsel engellilerin yaşamlarını kolaylaştıracak tasarım çözümleri
2. Yoksulluk: Sınırlı maddi olanaklarla yaşayan kişi ve toplulukların yaşam kalitelerini yükseltecek
çözümler: ısınma, temizlik, beslenme gibi temel ihtiyaçlara yönelik çözümler, çocuklar için oyun ve
eğitim aktivitelerine yönelik çözümler
3. Susuzluk: Su kaynaklarının azalması ve kirlenmesi sonucu ortaya çıkan ve insan yaşamını
olumsuz etkileyen sorunlara yönelik çözümler
4. Acil yardım: Deprem, sel, çığ gibi afetlerden etkilenen toplulukların karşılaştıkları sorunlara
yönelik çözümler; afet veya kazalar sırasında kullanılacak acil sağlık yardımı çözümleri
5. Güvenlik: Riskli bölgelerde yaşayan insanların güvenlik sorunların ve şiddete maruz kalmış
insanlara yönelik tasarım çözümleri

JÜRİ
Ürün tasarımı değerlendirmesi için, toplam 28 kişiden oluşan, 13 sektöre yönelik altı jüri heyeti
kuruldu. Jüri heyetleri, üretim, Pazar, kullanıcı ve mevcut ürünler hakkında sektörel bilgiye
sahip ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası alanda profesyonel ve akademik yapıtları olan
uzmanlardan oluşuyordu.

washing and cleaning purposes at home: white goods and electrical household equipment.
5. Home and office devices and accessories: Devices and tools for cleaning, cooking utensils,
tableware, office accessories and stationery
6. Public and commercial products: Urban furniture (excluding lighting), display and point of sale
products and systems
7. Home furniture: Home furniture and furniture accessories
8. Office furniture: Office furniture and furniture accessories
9. Sports, hobby, game, and personal products: Devices used for sports, hobby, game, leisure or
personal care activities: sports goods and devices, personal care products, musical instruments,
games, toys, baby care products, functional shoes, innovative jewellery and fashion accessories
10. Transportation: Interiors and exteriors of land, rail and water vehicles and aviation products and
their accessories
11. Building components: Components and devices used for the interior and exterior of buildings:
sanitary ware, sanitary fixtures, heating devices, air conditioners, electrical fittings and related
hardware
12. Capital goods: Devices for professional purposes: industrial machinery, agricultural machinery,
construction machines and tools, hand tools
13. Medical equipment and devices: Hospital and laboratory devices, rehabilitation, patient care and
medical operation appliances, prostheses
The theme for the 2010 Conceptual Design Awards, ‘Humanitarian Design’, aimed at developing
products and systems that would upgrade the living conditions of people and societies affected
by physical or social disadvantages. Humanitarian Design suggested applicants to consider the
following issues within design solutions:
1. Disability: Solutions that can ease the lives of those with physical or mental disability
2. Poverty: Solutions that may increase life qualities of people and societies who live with limited
financial resources; solutions towards basic needs such as heating, cleaning and eating; solutions
towards play and education activities for children
3. Waterlessness: Solutions towards problems arising from decreases in water resources and
increases in pollution, having a negative effect on human life
4. Emergency assistance: Solutions towards people affected by disasters including earthquakes,
floods and avalanches; emergency assistance solutions to be used during disasters or accidents
5. Safety and security: Solutions towards security problems experienced by people living in risky
districts or who have been exposed to violence

Kavramsal tasarım değerlendirmesi için jüri, İnsani asarım hakkında bilgiye sahip, konusunda ulusal
ve uluslar arası alanda profesyonel ve akademik yapıtları olan yedi uzmandan oluşuyordu.

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Ürün Tasarımı Ölçütleri
İyi Tasarım Ölçütleri
1. Yenilik ve farklılık: Tasarımıyla rakiplerinden farklılaşma özellikleri: Tasarımın öncelikle özgün
olması, ayrıca rakiplerinden farklılaşmasını sağlayan tasarım özellikleri içermesi
2. İşlevsellik ve kullanım kolaylığı: Tasarımın temel işlevini sorunsuz ve doğru bir biçimde yerine
getirmesi, karşılamayı hedeflediği ihtiyaca uygunluğu ve ne ölçüde cevap verebildiği, işlevsel
özelliklerin açıkça anlaşılması ve kolay kullanılabilmesi, fiziksel ve psikolojik olarak konforlu olması
3. Dürüstlük ve içtenlik: Vaadettiği işlevi ve performansı gerçekleştirmesi; görsel dil ve formun,
ürünün işlevini ve niteliklerini kullanıcıyı yanıltmadan doğru şekilde yansıtması
4. Estetik katkı: Estetik özelliklerin ürünü ne derece desteklediği ve geliştirdiği: Görsel bütünlük
taşıması, estetik niteliklerini farklı durumlarda (açık–kapalı, arkadan–yandan, statik–dinamik)
koruyabilmesi, çekici ve cazip bir görsel etki yaratması
5. Sağlık ve güvenlik: Kullanıcının sağlığına zarar vermemesi, kazalara karşı önlemli olması, sağlık
ve güvenlikle ilgili standartlara uyması
6. Ekonomi: Kullanıcısına sağladığı fayda ve değer bazında fiyatının ve kullanım ömrünün uygun
olması; ekonomik ve verimli kullanım sağlaması, az enerji tüketmesi.
7. Üretim için tasarım kalitesi: Kaliteli bir üretim için uygun tasarım detaylarının geliştirilmiş olması
8. Sürdürülebilirlik: Kullanım ömrü, harcadığı enerji, doğal kaynakları dengeli kullanma, üretim–
kullanım–yokolma süreçlerinde yarattığı atık ve yeniden kullanılabilirlik gibi faktörlerin duyarlılıkla
ele alınmış olması. Ürünün çevreye olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi için gerekli önlemlerin
alınmış olması.
Üstün Tasarım Ölçütleri
Yenilikçilik (inovasyon)
• Yeni teknoloji, malzeme veya buluşları üstün tasarım becerisiyle kullanması.
• Kullanıcısının yaşamına radikal ve olumlu bir yenilik getirmesi
• Yeni bir problem tesbiti yaparak bu probleme iyi bir çözüm getirmesi
• Varolan bir probleme farklı bir çözüm getirmesi

JURY
Using a total of 28 jurors, 6 individual juries were formed to evaluate submissions across the 13
product sectors. Juries comprised four or five experts possessing design expertise and know–how
on production, marketing, consumer affairs and current products. Jurors were recognized in both
professional and academic fields by their national and international works.
For the Conceptual Design Awards, an additional jury was formed of seven experts with knowledge
on humanitarian design, each of whom had professional or academic works in the area.

EVALUATION CRITERIA
Criteria for Product Design Awards
‘Good Design’ Criteria
1. Novelty and distinctiveness: The qualities that differentiate a design from its rivals: originality and
distinctiveness
2. Functionality and ease of use: To perform the basic product function correctly without introducing
problems; appropriateness of the design to meeting a targeted need and the degree to which the 		
need is answered; functional specifications that are easily understood and usable, offering physical
and psychological comfort
3. Honesty and sincerity: To realize the promised function and performance; to reflect correctly the 		
function and qualifications of the product to the user through visual language and form
4. Aesthetics: The extent to which aesthetic qualities support and enhance the product: to sustain a 		
visual unity, to achieve aesthetic qualities in different situations (e.g. on–off, front–view/side–view,
static/dynamic), and to create an attractive and appealing effect
5. Health and safety: Not to harm the user’s health, to be precautious towards accidents, and to 		
comply with relevant standards regarding health and safety
6. Economy: The appropriateness of product life span and price in comparison with the value and 		
benefit provided to the user; to provide economical and efficient use
7. Design quality for manufacture: Well–executed design details to obtain high–quality manufacture
8. Sustainability: To sensitively consider factors including recycling, life span, energy consumption,
economic use of natural resources and waste creation during product manufacture, use and
disposal; to take necessary precautions to minimize negative effects to the environment attributable
to the product

• Yeni kullanım biçimleri, yeni malzeme veya yeni formlarla geleceğe dönük yeni bir yön göstermesi.
• Yeni üretim biçimleri önermesi
• Yeni satış ve dağıtım biçimleri önermesi
• Daha önce keşfedilmemiş bir alana yönelik tasarım yapılması
İşlevsel üstünlük
• Pratik ve kolay anlaşılır bir şekilde üst düzeyde işlevsellik sunması
Estetik üstünlük
• Toplumun beğenisini yükseltecek estetik özellikler içermesi: görselliği ile hem topluma hitap 		
edebilmesi, hem de beğeni yükseltecek bir estetiğe sahip olması
• İlginç ve dikkat çekici olması: Merak uyandıran sürpriz çizgiler taşıması
• Tasarımcının çağın ilerisinde bir anlatım tarzı yakalamış olması
Kullanıcıya duyarlılık
• Kullanıcıya duygusal bağ kurma ortamını sağlayabilmesi, kullanmaktan keyif duyulması, sağladığı
etkileşimle işlevselliği ve kullanışlılığı zenginleştirmesi
• Kullanıcının karşılaştığı problemlere üst düzeyde çözüm bulması
• Kullanım sırasında bakım, iyileştirme ve geliştirme (yeni işlevler ekleme) konularında yeni ve 		
üstün özellikler getirmesi
• Kullanıcıyı özgür, etkin, üretken ve güçlü kılması, kullanıcıyı yaratıcılığa teşvik etmesi
• Evrensel tasarım ilkelerine uyması; yaşlı, engelli gibi kullanma açısından dezavantajlı kullanıcı 		
grupları tarafından da erişilebilir olması ve kullanılabilmesi, bu amaçla tasarlanmış yeni özellikler
içermesi
Endüstrinin gelişimine katkı
• Yöresel sanayinin gelişmesinde öncü rol oynaması
• Yeni endüstrilerin veya iş kollarının yaratılmasına olanak sağlaması; yeni bir endüstrinin/sektörün
doğuşuna yol açması
Markaya ve iş ortamına katkı
• Markanın imajını güçlendirmesi: Ürün kimliğine sahip olması ve bu kimliği firma kimliği ile 			
bütünleştirmesi
• Marka kimliği oluşturabilmesi: bir markaya veya marka ile ürünün entegrasyonuna ilişkin bütünsel
bir tasarım dili sunması

‘Superior Design’ Criteria
Innovation
• Using new technologies, materials or innovations with ingenuity and exceptional design skills
• Bringing a radical and positive reform to intended users’ lives
• Identifying a new problem and bringing a good solution to that problem
• Finding an alternative solution for a well–known problem
• Showing directions for the future through use of new methods, materials or forms
• Proposing new manufacturing methods
• Proposing new sales and distribution methods
• Making designs for undiscovered fields
Functional superiority
• Offering high–level functionality that is practical and easily understood by users
Aesthetic superiority
• Possessing aesthetic qualities capable of upgrading society’s taste: addressing society through 		
visual qualities and possessing aesthetic characteristics for upgrading the taste
• Being interesting and remarkable: carrying sensational or positively surprising attributes
• Catching a product expression beyond the current era
Sensitivity to users
• Providing a medium to have an emotional tie with the user: functionality and interactions that are 		
delightful, enriching and which demonstrate high levels of usability
• Finding high–level solutions to problems faced by users
• Bringing new and superior qualities in maintenance, improvement and development (such as 		
adding new functions) during usage
• Rendering the user free, effective, productive and powerful, and encouraging the user to be 			
creative
• Adopting universal design principles: accessibility and usability by disadvantaged user groups 		
including the aged or people with disabilities; realization of new features designed for this purpose
Contribution to the development of industry
• Playing a pioneering role in the development of local industry

• İhracat potansiyeli yaratması: Tasarımda getirdiği yenilikle yeni dış pazarlar yaratması
• Kolay depolanabilir ve nakledilebilir olması, bu amaçla geliştirilmiş yeni ve üstün tasarım 			
özellikleri içermesi
• Trend belirleyici özellikler içermesi
Topluma ve kültüre katkı
• Kültürel içerik sunması: Türkiye’ye özgü tasarım kimliğinin oluşmasına katkıda bulunması, bu 		
kimliğe değer katması
• Hedef kitlenin kültürel alışkanlıklarına duyarlı olması; ihraç ürünlerinde yabancı kültürlerin 		
alışkanlıklarının doğru analiz edilip, bu doğrultuda tasarım yapılması
• Düşük gelir gruplarına yeni ve ekonomik olanaklar sunması
Çevreye katkı
• Doğal ve ekonomik kaynakları iyi değerlendirmesi
• Sürdürülebilir tasarım ilkelerini hayata geçirmesi
Kavramsal Tasarım Ölçütleri
1. Yenilikçilik (inovasyon): Tasarımın yepyeni bir ürün konsepti yaratması veya mevcut bir ürüne yeni
bir yaklaşım getirmesi
2. Öngörülen ihtiyaca cevap verme: Tasarımın belirlediği hedef kitleye ve öngördüğü ihtiyaca cevap 		
verebilme potansiyeli
3. Gerçekleştirilebilirlik: Tasarımın mevcut teknoloji ile gerçekleştirilebilirliği veya üretim için 		
öngördüğü teknoloji ve olanaklarının gerçekçi olup olmadığı
4. Estetik katkı: Tasarımın görsel çekiciliği
5. Geliştirme ve detaylandırma düzeyi: Projenin kullanım senaryosu ve teknik detayları ile ne derece
derinlemesine kurgulandığı

• Providing opportunities for new industries and employment; giving rise to the birth of new industry
or industrial sectors
Contribution to the work environment and brand
• Strengthening a brand image: possessing a product identity and integrating this identity with a 		
corporate identity
• Forming brand identity: using holistic design language to convey a brand, or integrate a brand 		
within a product
• Creating potential for export: creating new foreign markets through design and innovation
• Being easily stored and transported, or possessing new and superior design features developed for
this purpose
• Possessing trendsetting qualities
Adding significant value to a community’s culture and identity
• Offering cultural content: contributing to the formation of design identities, particularly for Turkey,
and adding value to this identity
• Being sensitive to the cultural habits of target users; analysing habits of foreign cultures and 		
designing products with this respect
• Offering new and economical opportunities to low income groups
Notable environmental merit
• Making good use of natural and economical resources
• Implementing sustainable design principles
Criteria for Conceptual Design Awards
1. Innovation: To create a totally new product concept or to bring a new approach to an existing
product
2. Responding to a foreseen need: The potential of the design to respond to a foreseen need and
target user group
3. Feasibility: The degree to which the design concept can be realised with current technologies, or
whether proposed technologies and opportunities for manufacture are reasonable or realistic
4. Aesthetic contribution: To offer a visually attractive design
5. Level of development and detailing: The depth of configuration of the project with regard to user/
usage scenarios and technical details

“Türk endüstrisine tasarım ödüllerini ve yüksek tasarım kalitesini yerleştirmek için iyi bir yol olduğunu düşünüyorum.”
“I think Design Turkey is on a good way to establish the design award and high design quality in the Turkish industry.”
Olaf Barski, Jüri Üyesi, Konferans konuşmacısı, Barski Design GmbH / Juror, Conference Speaker, Barski Design GmbH
“Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri mükemmel bir organizasyon. Değerlendirdiğimiz ürünler dünya klasmanında tasarımlar. Çok etkilendim ve diğer
jüri üyeleri de benim düşüncelerimi paylaştı. Amerika, Avustralya, Hollanda, Tayvan, Brezilya ve Çin’deki jüri deneyimlerimin ötesine geçti. Benim için çok özel
ve önemli bir deneyim oldu. Beni davet ettiğiniz ve bu deneyime ortak olmamı sağladığınız için çok teşekkür ederim.”
“The Design Turkey Industrial Design Awards were extremely well organized and the design work that we juried was world class. I was very impressed and my
fellow jurors echoed my feelings on the matter. I’ve participated in juries in the US, Australia, the Netherlands, Taiwan, Brasil and China and this experience
compares favorably or exceeds my experience everywhere else. I really can’t say enough. It was just such a great experience for me. So, all in all, this was
just a top notch experience! Thank you very much for inviting me and allowing me to participate.”
Michelle Berryman, Jüri Üyesi, Konferans Konuşmacısı, Echo Visualization, LLC / Juror, Conference Speaker, Echo Visualization, LLC
“Türkiye’deki ve yurt dışındaki tasarım çevrelerine sağladığınız başarılı katkı, eğitim ve tanınırlık için size ve tüm organizasyona teşekkür ederim. Design
Turkey’in ve global tasarım topluluğunun bir parçası olmak çok ilginç bir fırsat ve zenginleştirici bir deneyimdi.”
“Thank you and your entire organization on the very successful contribution, education, and recognition you give to design community in Turkey and abroad.
Being part of Design Turkey and the global design community in practice was such an amazing opportunity and enriching experience.”
Richard Davia, Jüri Üyesi, Continuum / Juror, Continuum

“Genel süreç ve ödüllerin organize ediliş biçiminden gurur duydum. Ayrıca yapılan işin yoğunluğu ve görev alanların titizliklerinden çok etkilendim. Üst kalitede
bir etkinlik.”
“I was very proud with the way the awards were organised and the process overall. I was also impressed with the amount of work involved and the dedication
of the people involved. Top quality event!”
Oya Demirbilek, Jüri Üyesi, Konferans Konuşmacısı, UNSW Endüstriyel Tasarım Bölümü / Juror, Conference Speaker, UNSW Deaprtment of Industrial Design

“Herşey kusursuz bir şekilde yürütüldü ve sergi seçkindi! Bildiğim en iyi ödül sistemlerinden biri. Sunuşumda da belirttiğim gibi Design Turkey 2010 içinde yer
aldığım organizasyonlardan en iyi ödül sistemlerinden biri olduğunu söyleyebilirim. Bundan sonra her yıl daha farklı ve daha iyi olması için çalışmak gerekli.”
“Everything was impeccably run and the exhibition was outstanding! The best I have seen for a design awards. As I said in my presentation, Design Turkey 2010
was one of the best awards schemes I have been associated with! Now the challenge will be doing it different and better each year”
							 Stephanie Pemberton, Jüri Üyesi, Konferans Konuşmacısı, Avustralya Uluslararası Tasarım Ödülleri /
Pemberton, Juror, Conference Speaker, Australian International Design Awards
“Design Turkey’i dünyanın en profesyonel ödülleri yapmayı misyon edinebilirsiniz. Çünkü bu irade sizde var.”
“You could make it your mission to be the most professional Awards in the world because I believe you have the will to do it.”
Michael Rodber, Jüri Üyesi, Konferans Konuşmacısı, Jones Garrard Move Ltd. / Juror, Conference Speaker, Jones Garrard Move Ltd.

“Amacı iyi Tasarımı ödüllendirmek olan bu değerlendirme sisteminin, Endüstriyel Tasarımcı istihdamına da katkısının olacağı tartışılmaz.”
“The evaluation system aiming at assessing good design will no doubt help increasing the amount of recruitment of Industrial Designers.”
Arslan Özbiçer, Jüri Üyesi, Marmara Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü / Juror, Marmara University, Department of Industrial Design

2010 Üstün Tasarım Ödülü
2010 Superior Design Award

10–U–1293

AMBALAJ / PACKAGING

AMBA

Marka / Brand: DURU Şampuan Ailesi Şampuan Ambalajı / Duru Shampoo Family Packaging Bottle
Marka Sahibi / Brand Owner: EVYAP Sabun Yağ Gliserin San. ve Tic. A.Ş.
Üretici / Producer: EVYAP Sabun Yağ Gliserin San. ve Tic. A.Ş.

2010 ÜSTÜN TASARIM ÖDÜLÜ / SUPERIOR DESIGN AWARD

Tasarımcılar / Designers: Erkan Şahin, Serhan Güzelderen (Endüstriyel Tasarım / Industrial Design designVENA), Orhan Irmak (Ambalaj Grafik Tasarımı / Packaging Graphic
Design - ORHAN IRMAK TASARIM)

DESIGN TURKEY
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ALAJ / PACKAGING

Jüri Değerlendirmesi
Yenilikçilik, estetik üstünlük ve marka kimliği: kapak tasarımında işlevsel üstünlük.
Tasarım öğelerinde güçlü bir entegrasyon; bütünsel cazibe, aile içinde birbirine bağlı
kimlik, güçlü marka imajı, sağlam marka kimliği, ihracat potansiyeli, akım belirleyici.

DURU Shampoo Series is designed by targeting the needs and expectations of
women of different social groups and ages. A compact and elite look is achieved
through the design of the bottle and cap possessing a plain design language as if they
are one single piece. The nacreous white colour used on the entire packaging refers
to purity and cleanliness. The consumer is enticed by creating a feminine perception
with soft and curvaceous forms used in every part of the packaging. With the shape,
colour and texture, a sense of trust is sought and reinforced. With the use of a different
colour, the stopper section of the openable cap is visually emphasied. The finger–
groove required for the opening of the stopper is provided by a curl shape, starting
with a circular surface motion at the cap and continuing so as to allow use of a wide
label on the bottle. The main purpose of this curl shape is to emphasize the product
identity (shampoo) and to ensure quick recognition within supermarkets displays by
the consumer.
Jury Evaluation
Innovation, aesthetic superiority and brand identity: functional superiority in lid design;
great integration of design elements; holistic appeal, cohesive identity across family,
brand image strengthened, strong brand identity, export potential, trend setter.
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DURU Şampuan Serisi, farklı kültür ve yaştaki kadın tüketici grubunun ihtiyaç ve
beklentileri hedef alınarak tasarlandı. Yalın bir tasarım dili kullanılan ambalajın şişe ve
kapağı tek bir parçaymışcasına tasarlanarak kompakt ve elit bir görünüm elde edilirken,
ambalajın bütününde kullanılan sedefli beyaz renk ile saflık ve temizliğe gönderme
yapıldı. Ürünün genelinde kullanılan yumuşak ve kıvrımlı formlar ile feminen bir algı
yaratılıp tüketiciye ulaşarak, formu, rengi ve dokusuyla güven duygusu pekiştirilmeye
çalışıldı. Farklı renk kullanımıyla kapağın açılan tıpa bölgesi görsel olarak vurgulandı.
Tıpanın açılması için gerekli olan parmak boşluğu, dairesel bir yüzey hareketiyle
kapakta başlayıp şişede geniş etiket kullanımına izin verecek şekilde devam eden
saç kıvrımı formu ile sağlandı. Bu saç kıvrımı formunun asıl amacı ise ürün kimliğini
(şampuan) vurgulayarak, marketlerde tüketici tarafından çok kısa sürede farkedilmesini
sağlamaktır.

2010 ÜSTÜN TASARIM ÖDÜLÜ / SUPERIOR DESIGN AWARD

DURU ŞAMPUAN AİLESİ ŞAMPUAN AMBALAJI /
DURU SHAMPOO FAMILY PACKAGING BOTTLE

10–U–1434

AMBALAJ / PACKAGING

AMBA

Marka / Brand: Taç
Marka Sahibi / Brand Owner: Taç Freemood
Üretici / Producer: Gampaş Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

2010 ÜSTÜN TASARIM ÖDÜLÜ / SUPERIOR DESIGN AWARD

Tasarımcılar / Designers: Orhan Irmak, Bürkan Çiftçigüzeli

DESIGN TURKEY
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ALAJ / PACKAGING

Jüri Değerlendirmesi
Yenilikçilik, kullanıcıya duyarlılık ve marka kimliği: yeni paketleme yöntemi, gelecekte
kullanmak üzere yönlendirme, yeniden kullanım yoluyla uzun ömürlü zevkli kullanım,
duygusal bağ, kullanıcıyı yaratıcılığa özendirme, akım belirleme nitelikleri, ürün
yararlılığını özendirme.

Taç Freemood, a sub-brand of textile brand Taç, targets young consumers and covers
mainly modern collections. The aim of the Taç Freemood quilt cover set packaging
design is to achieve a different packaging alternative with its form and materials, suited
to the lifestyle of its target consumers. Aluminium is used as a new material for the quilt
cover set. The rising environmental consciousness among young generations is the
main motivation behind the packaging design having a secondary use. The form of
the packages is decided upon based on secondary usage scenarios. Starting from a
cubical storage box, the dimensions and details are set so that the package provides
a possibility to be re-used once the quilt cover is removed. The aluminium surface is
left uncoloured so that an environmentally friendly approach can be emphasized. For
the same purpose, the illustrations featured all over the packages, which reflect the
brand identity, are produced in white. In this manner the package looks very simple
and ‘unbranded’ for its secondary use. For the same reason, the label showing the
textile pattern can be easily removed. The packages are produced in two sizes. Due to
the long lifespan of the material, the packages may be used as multifunctional storage
boxes at home or as flowerpots in the garden. Photographs from the secondary use
alternatives are used in the communication materials of the brand, such as brochures
and catalogues.
Jury Evaluation
Innovation, sensibility to the users and brand identity: new packaging method, direction
for future, longlife through re-use, delightful to use, emotional tie, encouraging the user
to be creative, trend determining qualities, encouraging product usefulness.
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Ev tekstili markası Taç’ın gençlere yönelik olarak oluşturduğu ve modern tarzdaki
koleksiyonları barındıran bir alt markası Taç Freemood için tasarlanan nevresim
ambalajlarının amacı, farklı ve yenilikçi bir çözüm ortaya koymaktır. Ambalaj
tasarımında, daha önce nevresim ambalajlarında kullanılmayan bir malzeme olarak
alüminyum tercih edildi. Yenilikçilikle birlikte genç tüketiciler arasında yaygınlaşan
çevreye duyarlılık, ambalajın ikincil kullanıma izin verecek şekilde tasarlanmasında
etkili oldu. Ambalaj ölçülerine kare bir saklama kabından yola çıkılarak karar verildi ve
böylece içinden nevresim çıktıktan sonra şık bir saklama kabı olarak ambalajın yaşamını
devam ettirmesi düşünüldü. Ambalajda metal malzeme, çevreye duyarlı yaklaşımın
bir göstergesi olarak, olduğu gibi kullanıldı. Benzer bir vurgu için markanın kimliğini
yansıtan illüstratif çizimler, ambalajı çevreleyecek şekilde beyaz renk ile kullanıldı
ve böylece ambalajın ikincil kullanımı esnasında, son derece sade ve markasız gibi
duran bir kullanım kabı elde edilmesi hedeflendi. Yine bu amaçla nevresim desenini
gösteren etiket rahatça sökülebilir şekilde uygulandı. İki farklı ölçüde üretilmiş olan
ambalajlar, malzemenin uzun ömründen dolayı evlerde çok amaçlı saklama kapları
veya bahçelerde saksılar için kullanılabilinir. Ambalajın ikincil kullanımını örnekleyen
fotoğraflara, markanın iletişimi için tanıtım broşürlerinde ve kataloglarda yer verildi.

2010 ÜSTÜN TASARIM ÖDÜLÜ / SUPERIOR DESIGN AWARD

TAÇ FREEMOOD NEVRESİM AMBALAJI / TAÇ FREEMOOD PACKAGING DESIGN

10–U–1452

AMBALAJ / PACKAGING

AMBA

Marka / Brand: Binbirçiçek
Marka Sahibi / Brand Owner: Altıparmak Gıda San. ve Tic. Koll. Şti. Özen-Özgür Altıparmak
Üretici / Producer: Anadolu Cam Sanayii A.Ş.

2010 ÜSTÜN TASARIM ÖDÜLÜ / SUPERIOR DESIGN AWARD

Tasarımcı / Designer: Oya Akman

DESIGN TURKEY
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ALAJ / PACKAGING

Jüri Değerlendirmesi
Yenilikçilik, estetik üstünlük, kullanıcıya duyarlılık ve markaya katkı: yeni üretim yöntemi,
yeni bir form, güzel görünümlü bir tasarıma sahip, çarpıcı grafik, görsel kalite; kullanıcı
ile duygusal bağ, zevkli kullanım, kullanımı zenginleştirme, marka, marka kimliği,
ihracat potansiyeli, akım belirleyici nitelikler.

The Binbirçiçek brand packaging change has been planned for the honey category,
with a positioning of “being the specialist at perpetuating and presenting nature
with the flavours of thousands of flowers”. It was found that packaging should be
healthy, ergonomic, easy to use afterwards as a storage container, and also should
have figures of nature, e.g. comb, bees. Another insight is that consumers tend to
pour honey from a jar into a bowl when serving. By means of a glass jar of 32cl,
consumers can easily serve honey within the same jar that they buy from the market.
Binbirçiçek, as a remarkable brand that has established its own identity and having a
design language within the honey category, will have a pioneering position in the sweet
breakfast goods sector through this design. A rectangle design at this size is produced
in IS machines with for the first time a two-drop technique, different to the usual onedrop technique. Using this method, 50% energy economy, 50% time economy, money
economy and material (glass) economy were provided. With the two-drop technique,
all these factors were considered at the very beginning and a new dimension was
brought to production.
Jury Evaluation
Innovation, aesthetic superiority, sensibility to users and contribution to the brand: new
manufacturing method, new form beautiful looking design, stunning graphics, visual
quality; emotional tie with user, delightful to use, enriches usability, strengthens brand,
brand identity, export potential, trend determining qualities.
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Binbirçiçek’in bal kategorisinde “doğayı binbirçiçekten gelen lezzetlerle sunan, doğayı
yaşatan uzman” konumlandırmasıyla ambalaj değişimi planlandı. Ambalajın sağlıklı
ve pratik olması ve sonradan saklama kabı olarak da kullanılabilmesi ve kavanozda
doğallığı çağrıştıracak öğelerin (arı, çiçek, petek vb.) olması gerektiği saptandı.
Araştırma sonucunda tüketiciler tarafından da bu özelliklerle bağdaştırılan bu tasarımın
bir başka özelliği de 32. cl boyuyla tüketicilerin ürünü raftan aldığı gibi kahvaltı
sofralarına taşıyabilecek olması. Binbirçiçek, bu tasarımla tatlı kahvaltılık ürünler
kategorisinde öncü ve ufuk açıçı bir konuma sahip olacak. Bu boyutlarda dikdörtgen
geometrideki bir tasarım tek damla tekniği ile üretilirken, bu tasarım IS makinelerinde
ilk kez press blow, çift damla tekniği ile üretildi. % 50 enerji ekonomisi, % 50 süreç
ekonomisi, maliyet ekonomisi ve malzeme ekonomisi (cam) sağlandı. Çift damla kalıp
sistemi ile tüm bunlar başından düşünülerek üretime de yeni bir boyut getirildi.

2010 ÜSTÜN TASARIM ÖDÜLÜ / SUPERIOR DESIGN AWARD

BİNBİRÇİÇEK SÜZME ÇİÇEK BALI & BİNBİRÇİÇEK SÜZME ÇAM BALI CAM BAL KAVANOZU /
“BİNBİRÇİÇEK SÜZME ÇİÇEK BALI” & “BİNBİRÇİÇEK SÜZME ÇAM BALI” JAR

10–U–1048

ELEKTRİKLİ EV CİHAZLARI / ELEC
ELEKTRİKLİ EV CİHAZLARI / ELECTRICAL HOUSEHOLD DEVICES
Marka / Brand: Vestel
Marka Sahibi / Brand Owner: Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Üretici / Producer: Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.

2010 ÜSTÜN TASARIM ÖDÜLÜ / SUPERIOR DESIGN AWARD

Tasarımcılar / Designers: Murat Hondu, Burçin Özkır, Halil Göksal, Vestel Beyaz ID TEAM
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CTRICAL HOUSEHOLD DEVICES

Adding an aesthetical dimension to innovative and technological design, the Vestel UH
590 no-frost refrigerator is especially designed for those who spend plenty of time in
the kitchen, looking for multifunctional products as well as beauty and quality. With its
585 litre gross capacity, UH 590 is one of the largest refrigerators in its class in respect
to its volume. Besides being environmentally friendly with its A+ energy class, it
provides long time freshness for food with 3D cooling technology. Designed with pure
lines, UH 590 offers both aesthetic pleasure and quality with its aluminium doorframe
and handles and black glass doors, which work as a touch sensitive screen. It brings
joy to kitchens with its mp3 playback feature. Moreover, the user can record voice
messages with one touch and it helps him/her to organize housework via timer and
reminder features that keep kitchen needs and notes in its memory. UH 590 offers its
users an experience more than would be expected from a refrigerator with its superior
features in its class.

Jüri Değerlendirmesi
Markaya ve iş ortamına katkı ve estetik üstünlük: marka imajını kuvvetlendiriyor. İlginç
ve dikkat çekici olmasıyla heyecan verici, beklenmedik çizgiler taşıyor.

Jury Evaluation
Contribution to the work environment and brand and aesthetic superiority: strengthening
the brand image. Being interesting and remarkable, carrying sensational surprise lines.
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Yenilikçi ve teknolojik tasarıma estetik bir boyut kazandıran Vestel UH 590 no-frost
buzdolabı mutfakta bol miktarda vakit geçiren, tek bir üründe birden fazla özellik
arayan ve bütün bunların yanında güzellikten ve kaliteden ödün vermeyen kullanıcılar
için tasarlandı. 585 lt brüt hacmiyle sınıfının en büyük hacimlilerinden biri ve A+ enerji
sınıfyla çevre dostu olan bu ürün 3D soğutma teknolojisiyle de yiyeceklerin uzun süre
taze kalmasını sağlıyor. Sade çizgilerin hakim olduğu buzdolabında dokunmatik ekran
görevi gören siyah cam kaplı kapı yüzeyi, aluminyum kapı çerçeveleri ve kolları, estetik
güzelliğin yanında kaliteyi de kullanıcılarına sunuyor. MP3 formatlı müzik dosyalarını
çalma özelliği ile mutfaklara ahenk katan, tek tuşla sesli mesaj kayıt özelliği ile mutfak
ihtiyaçlarını ve notlarını hafızasında saklayan, zamanlayıcı ve anımsatıcı özellikleri ile
mutfaktaki yoğun işleri düzenlemeye yardımcı olan ve sınıfının en üstün özelliklerini
barındıran Vestel UH590 kullanıcılarına bir buzdolabından beklemedikleri deneyimleri
yaşatıyor.

2010 ÜSTÜN TASARIM ÖDÜLÜ / SUPERIOR DESIGN AWARD

UH 590 NO-FROST BUZDOLABI / UH 590 NO-FROST REFRIGERATOR

10–U–1184

ELEKTRİKLİ EV CİHAZLARI / ELEC
ELEKTRİKLİ EV CİHAZLARI / ELECTRICAL HOUSEHOLD DEVICES
Marka / Brand: Arnica
Marka Sahibi / Brand Owner: Senur Elektrik Motorları San. ve Tic. A.Ş.
Üretici / Producer: Senur Elektrik Motorları San. ve Tic. A.Ş.

2010 ÜSTÜN TASARIM ÖDÜLÜ / SUPERIOR DESIGN AWARD

Tasarımcı / Designer: Yasemin Ulukan

DESIGN TURKEY
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CTRICAL HOUSEHOLD DEVICES

Jüri Değerlendirmesi
İşlevsel üstünlük ve toplumun kültür ve kimliğine önemli düzeyde değer katmak:
düşük gelir düzeyli kesimlere yeni ve ekonomik olanaklar sunmakta; üst düzeyde
fonksiyonellik sunmakta ve bu da ürünü pratik ve anlaşılabilir kılmakta.

Bora is an authentic product, bringing innovations to the market with its functional and
unique design concept, patented water filtering system, vacuum lock, double suction
feature, washable Hepa filter and recyclable parts. To start cleaning, all the user has to
do is fill the tank with water and place it into the body. No other action (such as locking)
is required. The tank and lid are locked with a vacuum. After vacuuming, removing the
tank from the body and pouring away the discarded water is sufficient for cleaning the
product. With a bucket shaped tank and completely removable attachments, the user
can clean each portion of the water tank. The hose is connected to the main body
instead of the water tank, so that the water tank can be removed without removing
the hose. All product parts are designed to maintain that they can be assembled
quickly with a minimum error rate. Therefore, the production cost has been decreased.
Bora is a very economical product, if its benefits, price and product life are taken into
consideration. It brings practicality and joy to cleaning, allowing customers to save
time for themselves.
Jury Evaluation
Functional superiority and adding significant value to society’s culture and identity:
offering new and economical opportunities to low income groups; offering high level
functionality which is practical and can be easily understood.
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Su filtreli süpürge anlayışına hem fonksiyonları hem de tasarımıyla yenilikler getiren Bora;
patentli su filtre sistemi, tozun suya tamamen hapsolmasını sağlayan çift yönlü emiş
özelliği, yıkanabilir Hepa Filtresi, görsel bütünlük açısından birbiriyle uyumlu tasarımı,
geri dönüşümlü malzemeleriyle sahip olduğu çevre bilinci, piyasadaki hiçbir su filtreli
süpürgede olmayan vakum kilidiyle tamamen özgün bir üründür. Ürünü çalıştırmak için
hazneye su koymaktan başka bir işlem yapılmaz, herhangi bir kilitleme gerekmez.
Hazne, vakum ile yerine kilitlenir. Temizleme işlemi tamamlandıktan sonra hazneyi
sapından tutarak kaldırmak ve boşaltmak yeterlidir. Bora’nın su haznesinin kova şeklinde
olması ve içerisindeki her bir aparatın çıkabilir olması temizliğini kolaylaştırmaktadır.
Kullanıcı, su haznesinin her yerine kolayca ulaşabilmekte, %100 hijyen sağlanmaktadır.
Hortum hazneye değil, ana gövdeye bağlanır. Haznenin doldurulması ve boşaltılması
için hortumun çıkarılması gerekmez. Ürünün tüm parçaları, montajı daha kısa sürede ve
minimum hatayla yapılacak şekilde tasarlanmıştır. Bu tasarruflar neticesinde daha çok
ürün üretilmiş, dolayısıyla maliyetler azalmış ve üretime de katkı sağlanmıştır. Bora’nın
sağladığı fayda ile fiyatı ve kullanım ömrü karşılaştırıldığında, tüketiciler açısından
oldukça ekonomik bir üründür. Tüketiciye sunduğu mükemmel ve pratik temizlik ile
onların temizliğe ayırdığı zamanı azaltıp, kendilerine zaman yaratmalarını sağlar.

2010 ÜSTÜN TASARIM ÖDÜLÜ / SUPERIOR DESIGN AWARD

BORA ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE / BORA VACUUM CLEANER

10–U–1206

ELEKTRİKLİ EV CİHAZLARI / ELEC
ELEKTRİKLİ EV CİHAZLARI / ELECTRICAL HOUSEHOLD DEVICES
Marka / Brand: Arçelik
Marka Sahibi / Brand Owner: Arçelik A.Ş.
Üretici / Producer: Eksen A.Ş.

2010 ÜSTÜN TASARIM ÖDÜLÜ / SUPERIOR DESIGN AWARD

Tasarımcılar / Designers: Ümit Altun, DesignUM Tasarım Ekibi

DESIGN TURKEY
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CTRICAL HOUSEHOLD DEVICES

Jüri Değerlendirmesi
İşlevsel üstünlük ve estetik üstünlük: üst düzeyde fonksiyonellik sunmakta, bu özellik
ürünü pratik ve anlaşılabilir kılmakta. Toplumun beğeni düzeyini yükseltmeye neden
olabilecek estetik niteliklere sahip.

Within the vision of emphasizing technology and quality, the panini maker fits into the
modern kitchen trends, under the Arcelik and Beko labels. The ability to make changes
to the upper surface material during the production phase opens the way to use
different materials and thus change the product model. The bolted locking mechanism
on the right side of the product handle gives the possibility to grill foods at different
heights without crushing them. The arm used both for pressing and carrying the panini
maker, that moves together with the upper part of the grill, can be opened in two levels.
Developed and patented by DesignUM, the mechanical hinge system lets the upper
cover that stays open 90 degrees to become a 180-degree grill with just a simple push.
Cleaning of the panini maker can be easily performed, with the help of smooth grilling
surfaces that can be disassembled from the main body.
Jury Evaluation
Functional superiority and aesthetic superiority: offering high level functionality which
is practical and can be easily understood; possessing aesthetic qualities that will
upgrade society’s taste.
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Mutfak trendlerine uyumlu olabilecek, teknoloji ve kalite algılarını ön plana çıkarabilecek
bir bakış açısı ile tasarlanan tost makinesi Arçelik ve Beko markaları ile satılmaktadır.
Üst yüzeyde kullanılan plaka malzemesinin üretim aşamasında değiştirilebilmesi,
farklı malzeme kullanımlarına ve model farklılaştırmasına olanak tanımaktadır. Ürünü
çevreleyen sapın yan tarafında bulunan sürgülü kilitleme detayı aynı zamanda
tost makinesinin içerisine koyulacak değişik yüksekliklerde yiyeceklerin ezilmeden
pişirilmesini sağlamaktadır. Tost makinesinin üst parçası ile birlikte hareket eden bastırma
ve taşıma kolu, iki kademeli olacak şekilde açılabilmektedir. DesignUM tarafından
geliştirilen patentli menteşe mekanizması sayesinde 90 derecede dik durabilen üst
grup, sadece itme kuvveti ile 180 derecelik gril konumuna getirilebilmektedir. Pişirme
plakalarının yerlerinden kolaylıkla çıkartılabilmeleri ve derin olmayan estetik yüzey
dokusu sayesinde temizlik ve yıkama kolaylığı sağlanmıştır.

2010 ÜSTÜN TASARIM ÖDÜLÜ / SUPERIOR DESIGN AWARD

K 2369 TOST GRIL ELEKTRİKLİ TOST MAKİNESİ / K 2369 TOST GRIL PANINI MAKER

10–U–1491

ELEKTRONİK ÜRÜNLER / E
ELEKTRONİK ÜRÜNLER / ELECTRONIC EQUIPMENT
Marka / Brand: Vestel
Marka Sahibi / Brand Owner: Vestel Elektronik A.Ş.
Üretici / Producer: Vestel Elektronik A.Ş.

2010 ÜSTÜN TASARIM ÖDÜLÜ / SUPERIOR DESIGN AWARD

Tasarımcılar / Designers: Burak Emre Altınordu, Ayça Kınık, VESTEL ID TEAM

DESIGN TURKEY
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ELECTRONIC EQUIPMENT

Jüri Değerlendirmesi
Kullanıcıya duyarlılık ve estetik üstünlük: kullanıcı ile duygusal bağlantı kurmaya olanak
sağlayacak ortam oluşturuyor, kullanmaktan zevk almayı sağlıyor. Toplumun beğeni
düzeyini yükseltmeye neden olabilecek estetik niteliklere sahip.

RC 5110 is designed according to the needs of an aged population, especially in
Europe. The control buttons and serigraphy of the remote control are designed as
large as possible and easy to use. Matte colour options are used on the top surface
of the remote control and on the buttons. The menu button group is emphasized with
its square form and silver colour paint, since it is frequently used. The feedback of the
button press is improved with added components. The bottom cover is designed in a
form, and with soft-touch material, to fit the hand and to support a slim look. During the
design process, ergonomic analyses and research on perceived quality were carried
out on the model.
Jury Evaluation
Sensibility to the users and aesthetic superiority: providing a medium to have an
emotional tie with the user, delighted to use. Possessing aesthetic qualities that will
upgrade society’s taste.
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RC 5110, TV uzaktan kumandası Avrupa’da yaşlanan nüfusun ihtiyaçlarını da gözeterek
tuşları ve ikonları mümkün olduğunca büyük ve kullanım kolaylığı sağlayacak şekilde
tasarlandı. Kumandanın üst yüzeyi ve tuşlarda mat renk seçenekleri kullanıldı. Menü
tuş grubu sık kullanıldığı için kare bir formla ve gümüş renk boyayla vurgulandı. Tuşlara
basıldığında alınan geribildirim, eklenen ekstra komponentle güçlendirildi. Alt kapak
ele rahat oturmayı sağlayacak bir formda, kaymayı önleyen bir malzemeyle ve incelik
hissini destekleyecek şekilde şekilde tasarlandı. Tasarım sürecinde ergonomik analizler
ve algıda kaliteyle ilgili araştırmalar yürütüldü.

2010 ÜSTÜN TASARIM ÖDÜLÜ / SUPERIOR DESIGN AWARD

RC 5110 UZAKTAN KUMANDA / RC 5110 REMOTE CONTROL

10–U–1410

EV MOBİLYASI

EV MOBİLYASI / HOME FURNITURE

Marka / Brand: Çebi
Marka Sahibi / Brand Owner: Çebi A.Ş.
Üretici / Producer: Çebi A.Ş.

2010 ÜSTÜN TASARIM ÖDÜLÜ / SUPERIOR DESIGN AWARD

Tasarımcılar / Designers: Sevin Coşkun, Mustafa Emre Olur

DESIGN TURKEY
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/ HOME FURNITURE

Jüri Değerlendirmesi
Kullanıcıya duyarlılık: neşeli ve esprili olan bu koleksiyon, ev mobilyalarına mizahi bir
yaklaşım getiriyor. Oyun oynama duygusu yaratarak hem yetişkinler hem de çocukları
memnun eden tasarımlar. Uygun fiyatlı, iyi detaylandırılmış ve küçük tasarımların büyük
farklar yaratabileceğini göstermektedir.

JOY Collection is a group of products consisting of 21 furniture handles and 4
clothes hangers. The goal of the design is to give an enjoyable holding, pulling and
hanging experience for children and people feeling ‘the kid’ inside of them. Embracing
humorous forms, the collection is beyond the two-dimensional and unoriginal forms
that characterize today’s furniture accessories for children. Its unique and enjoyable
forms enable new and different holding, pulling and hanging experiences: holding a
ghost under its cape, pulling a tooth of a sweet child, hanging clothes to an elephant
trunk, holding a penguin beak, hanging clothes to a bear tail... JOY Collection is
designed to take into consideration children’s health and safety through its forms and
materials. It was developed by Turkish designers and produced with local materials
and production techniques.
Jury Evaluation
Sensibility to the users: this collection is joyful and witty, bringing a humorous addition
to home furniture. The designs delight both adults and children, creating a sense of
playfulness. They are affordable, well detailed and show that small designs can make
a big difference.
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JOY Collection, 21 adet mobilya kulpundan ve 4 adet askıdan oluşan bir ürün
grubudur. Koleksiyonun amacı çocuklara ve içindeki çocuğu yaşatanlara eğlenceli bir
tutma, çekme ve asma deneyimi yaşatmaktır. Espirili formlarla oluşturulan koleksiyon,
halihazırda kullanılan, çocuklara yönelik mobilya aksesuarlarının iki boyutlu ve özgün
olmayan formlarının ötesindedir. Koleksiyonu oluşturan ürünlerin kendine özgü
formlara sahip karakterleri, çocuklara yeni ve değişik çekme, asma ve tutma deneyimi
yaşatmaktadır. Bu deneyimleri, bir hayaletin pelerininin altına elini sokarak, sevimli
bir çocuğun dişiden çekerek, bir filin hortumuna asarak, bir penguenin gagasından
tutarak, bir ayının kuyruğuna giysisini asarak... yaşamaktadırlar. Koleksiyonu oluşturan
parçaların formları ve malzemesi çocuk sağlığı ve güvenliği düşünülerek tasarlanmıştır.
Türk tasarımcılar tarafından tasarlanan koleksiyon, yerli malzeme ve üretim teknikleri
ile üretilmektedir.

2010 ÜSTÜN TASARIM ÖDÜLÜ / SUPERIOR DESIGN AWARD

ÇEBİ JOY COLLECTION MOBİLYA AKSESUARLARI /
ÇEBİ JOY COLLECTION FURNITURE ACCESSORIES

10–U–1448

EV MOBİLYASI

EV MOBİLYASI / HOME FURNITURE

Marka / Brand: Birim Mobilya
Marka Sahibi / Brand Owner: Birim Mobilya Tur. Tic. Ltd. Şti.
Üretici / Producer: Birim Mobilya Tur. Tic. Ltd. Şti.

2010 ÜSTÜN TASARIM ÖDÜLÜ / SUPERIOR DESIGN AWARD

Tasarımcılar / Designers: Tanju Özelgin, Ayça Çakanışık

DESIGN TURKEY
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/ HOME FURNITURE

Jüri Değerlendirmesi
Estetik üstünlük: sandalyenin performans ve estetik duygusunu kolay ve fonksiyonel bir
şekilde değiştiriyor. Kılıfının değiştirilebiliyor olması hem şaşırtıcı hem de keyifli. Özellikle
bu ürün için tasarlanan kumaş kılıflar mevsimlere veya ruh haline göre değişebilir. Moda
dünyası ile iletişim kurabilen iyi yapılandırılmış bir mobilya parçası.

To Berjer sitting unit brings a modern solution for the classical bergere. The main theme
of To Berjer is to choose alternative types of upholstery for the body. Various fabric
alternatives are specially weaved for To Berjer, providing a unique character to each
model. At the moment there are nine clothes specially designed for To Berjer. New
clothing designs are added to the collection periodically. In designing for To Berjer,
textile technology has been used effectively in an innovative, functional and flexible
perspective to generate alternative solutions. The aim is to dress To Berjer with different
scenarios by considering it as a human being. In the design of To Berjer clothings, the
fabrics are used as a functional element to differentiate the products and satisfy the
expectations of users with different lifestyles. Rich clothing alternatives are offered for
To Berjer, from casual to classic. Thus, the user is able to choose one to create an
intended atmosphere in different spaces. Each change of clothing renews the product.
Constantly developed clothings ensure that To Berjer can remain contemporary. The
clothes are designed for both residential and office spaces. Furthermore, it is very easy
to change the washable clothes.
Jury Evaluation
Aesthetic superiority: it alters both the performance and the aesthetic feeling of
the chair in an easy and functional manner. The ability to change the cover is both
surprising and delightful. It can change with the mood or the seasons, and the fabric
covers are purposefully designed for this product. It is a well-constructed piece of
furniture that communicates with the world of fashion.
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To Berjer oturma birimi, klasik berjerin çağdaş bir stille yeniden yorumlanmasıdır.
To Berjerin tasarımında ana tema, müşterinin ana gövdeye giydirebileceği döşeme
alternatiflerinden dilediği sayıda seçim yapabilmesidir. Tamamen mobilyaya özel
dokunan çok çeşitli döşeme alternatiflerinin her biri, ürünün ayrı bir giysisi olmakta ve
ürüne ayrı bir karakter kazandırmaktadır. To Berjerin tasarımında tekstil teknolojisi etkili bir
şekilde kullanılarak yenilikçi, işlevsel ve esnek bir çerçevede alternatif çözümler üretildi.
To Berjeri adeta bir insan gibi düşünüp, onun farklı senaryolarla giydirilmesi amaçlandı.
Kullanıcılara To Berjerin giysi alternatifleri arasından çok salaş bir görünümden, ciddi ve
eğlenceliye kadar uzanan çeşitli tarzlarda mekanda yaratmak istediği atmosfere uygun
olan bir alternatifi seçme imkanı verilmektedir. Her giysiyle bir kez daha yenilenen
berjer, sürekli geliştirilen farklı döşeme alternatifleri ile kendisini zaman içerisinde
güncelleyebilmektedir. Hem konut, hem ofis kullanımı için geliştirilen bu yıkanabilir
giyisiler, bir kişinin kıyafetini değiştirmesi kadar rahat bir şekilde değiştirilebilmektedir.

2010 ÜSTÜN TASARIM ÖDÜLÜ / SUPERIOR DESIGN AWARD

BİRİM MOBİLYA TO BERJER OTURMA ELEMANI / BİRİM MOBİLYA TO BERJER SITTING UNIT

10–U– 1481

EV MOBİLYASI

EV MOBİLYASI / HOME FURNITURE

Marka / Brand: Autoban
Marka Sahibi / Brand Owner: Autoban Mimarlık İnş. Tah. Tic. Ltd. Şti.
Üretici / Producer: Autoban Mimarlık İnş. Tah. Tic. Ltd. Şti.

2010 ÜSTÜN TASARIM ÖDÜLÜ / SUPERIOR DESIGN AWARD

Tasarımcılar / Designers: Seyhan Özdemir, Sefer Çağlar

DESIGN TURKEY
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/ HOME FURNITURE

Nest chair, while creating a genuine home atmosphere with is shell–like structure,
ironically both protects the user from the harsh reality of life and at the same time
prepares the user to be open for communication with the outside world without total
alienation. Nest, which has been shaped by a wooden structure resembling a cage,
along with the extraordinary adaptation of leather upholstery, presents a comfortable
seating experience. The distinguishing aspect of the product from any other seating
units is its innovative form. Due to the chair’s back extending to cover the user’s head,
the chair creates an illusion that even when placed outdoors the user feels as if s/he is
indoors. Each piece of Nest is produced as separate laths, which are fastened to each
other with wooden nails and are joined at the top of the chair. The ideal approach for
the user to sitting in Nest in the most comforting and secure way is just to lean back
and stretch his/her legs. Nest, coming in various choices such as American walnut,
American oak or lacquered, whether placed in a vast desert or in the middle of a
crowded lobby of a hotel, is an exceptional seating agent that will bring the user to his/
her warmest memories.

Jüri Değerlendirmesi
Estetik üstünlük: bilinen bir tipolojiyi yeniden yorumluyor ve güzel bir şekilde
gerçekleşmiş ve bitmiş ürünü oluşturmak için yüksek bir üretim düzeyi kullanıyor.
Ürünün görünüşü, malzeme kullanımı ve bir araya getirilme şekliyle zenginleştirilmiş.

Jury Evaluation
Aesthetic superiority: it reinterprets a known typology and uses a high level of
manufacturing to create a beautifully realized and finished product. The look of the
piece is enhanced by the materials and the way they are put together.
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Nest koltuk; kullanıcının etrafını saran kabuksal yapısıyla samimi bir yuva ortamı
yaratırken; kullanıcıyı ironik anlamda hayatın katı gerçekliğinden koruyup, onu yalnızlığa
itmeyerek dış dünya ile iletişime açık bir konuma getirir. Bir kafesi andıran ahşap strüktür
ve deri döşemenin mükemmel uyumuyla biçim kazanmış Nest, korunaklı tasarımının
yanında geniş, ferah bir oturma tecrübesi sunar. Nest’in farkı, yenilikçi formudur.
Sırtının küresel bir formla baş üstünü kapatacak şekilde olması ürün dış mekanda
kullanıldığında da, kullanıcıya iç mekanda olduğu hissini yaşatır. Eş aralıklardan oluşan
çizgisel yapısıyla görsel olarak geçişkenlik sağlar; bu anlamda basit ve sade formuyla
bulunduğu ortama hareketlilik getirmektedir. Nest’in her bir parçası ayrı ayrı çıtalar
halinde üretilerek ahşap çivilerle birbirlerine tutturulur ve büküm tekniğiyle şekil verilerek
birleştirilir. Nest ile konforu ve güveni hissetmek için; kullanıcının ona geleneksel şekilde
oturup bacaklarını uzatması yeterli olacaktır. Amerikan ceviz, amerikan meşe ve lake
gibi farklı seçenekler sunan Nest; ister uçsuz bucaksız bir çölün ortasında, ister
kalabalık bir otel lobisinde bulunsun; kullanıcıyı en sıcak anılarına götüren benzersiz
bir oturma elemanıdır.

2010 ÜSTÜN TASARIM ÖDÜLÜ / SUPERIOR DESIGN AWARD

AUTOBAN NEST KOLTUK / AUTOBAN NEST LOUNGE CHAIR

10–U–1517

EV MOBİLYASI

EV MOBİLYASI / HOME FURNITURE
Marka / Brand: Step

Marka Sahibi / Brand Owner: Step Halıcılık ve Mağazacılık San. Tic. A.Ş.
Üretici / Producer: Step Halıcılık ve Mağazacılık San. Tic. A.Ş.

2010 ÜSTÜN TASARIM ÖDÜLÜ / SUPERIOR DESIGN AWARD

Tasarımcılar / Designers: Can Yalman, Korkut Tuzcu

DESIGN TURKEY
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/ HOME FURNITURE

Jüri Değerlendirmesi
Yenilikçilik ve estetik üstünlük: varolan ve tanıdık bir tür tasarımı ele alıp yeni bir fikir
haline dönüştürmüş. Malzeme kullanımı teknik açıdan yenilikçi, sade bir halının dokulu
katmanlara dönüşümü sağlanmış. Yenilikçi bir değişim sergileyerek, yeni deneyler için
bir kapı açılmış. Doğanın kalitesini duygusal ve şiirsel bir biçimde eve getiriyor.

The sophisticated new floor dressing textiles, named ‘Mienterra’, employ a highly
technical process that creates a unique multi–dimensional rug. Mienterra interacts
with the surrounding space using depth, light and shadow, thus creating a unique
visual experience. Each beautifully designed rug is cut, textured and woven to create
a sensual deep surface treatment in exclusive unique designs. The surfaces of the
collection have been constructed to create a deep multi–layered aesthetic. Use of
natural fibres such as wool and linen add to the traditional quality craftsmanship at the
heart of the brand whilst marrying with the most up-to-date technical developments.
‘Variable Surface Technology’ leaves a mysterious, emotional layered effect on the
surface of the rug, taking the user on a journey between the dimensions. This new
range reinvents the rug by combining sophisticated design ideals with the latest
technology.
Jury Evaluation
Innovation and aesthetic superiority: it takes an existing and familiar type of design and
turns it into a new idea. The use of material is technically innovative, turning a simple
carpet into something with textured layers. It opens a new door for experimentation,
showing step change innovation. It brings the quality of nature into the home in a
sensual and poetic way.
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Doğadan ve duygulardan ilham alarak yaratılan ve ödüllü Variable Surface (Değişken
yüzey) teknolojisi ile üretilen yeni Deep Mienterra, büyüleyici bir koleksiyon sunuyor.
Bu koleksiyonun devrim niteliğindeki yeni kreasyonları, heykelsi ve boyutlar arasında
duygusal bir yolculuk önerdiği yüksek teknolojili sürecin birer ürünü olarak sunuluyor.
Deep Mientera halı, bulunduğu çevreyle ilişki kurarak ortaya eşsiz ve sürekli değişen bir
görsel deneyim çıkarıyor. Renklerin ve yumuşak dokuların parlak alegorisi gün ilerleyip
hava karardıkça koyu ve içe dönük uzun gölgelere dönüşüyor. Her açıdan yeni bir
halı, yeni bir duygu; her mevsim için yeni bir atmosfer yaratan Mienterra halı, doğanın
güçlerini ve formlarını yansıtarak derin duygulara sahip yüzeylerde ortaya çıkıyor ve
mekanlara yepyeni bir hava katıyor.

2010 ÜSTÜN TASARIM ÖDÜLÜ / SUPERIOR DESIGN AWARD

STEP MIENTERRA HALI / STEP MIENTERRA CARPET

10–U–1083

EV VE OFİS GEREÇLERİ VE AKSESUARLARI / HO
EV VE OFİS GEREÇLERİ VE AKSESUARLARI / HOME AND OFFICE DEVICES AND ACCESSORIES

Marka / Brand: Zula
Marka Sahibi / Brand Owner: Kilit Taşı Tasarım
Üretici / Producer: Porterra Porselen

2010 ÜSTÜN TASARIM ÖDÜLÜ / SUPERIOR DESIGN AWARD

Tasarımcı / Designer: Kunter Şekercioğlu

DESIGN TURKEY
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OME AND OFFICE DEVICES AND ACCESSORIES

Jüri Değerlendirmesi
Yenilikçilik ve kullanıcıya duyarlılık: mevcut bir probleme yeni bir çözüm bulunulmuş.
Kulba gereksinim yok. Kendi kendinin yalıtımını sağlıyor. Kavraması kolay, ince zarif
bitişi ile içimi rahat. Fincanı ve tabağı ile dengeli bir kombinasyon oluşturuyor. Kullanıcı
ile duygusal bağlantı kurmaya olanak sağlayacak ortam oluşturuyor, zevkli bir kullanım
sağlıyor, etkileşimi ile fonksiyonelliği ve kullanımı zenginleştiriyor.

The coffee tree originally came from the high plateaus of southern Ethiopia, and Sufi
dervishes in Yemen prepared the first drinkable coffee. This still widely-used method
is the oldest known way of brewing any type of coffee. In time, as public interest grew
towards Sufism, coffee spread along pilgrimage routes and became an integral part
of socio–cultural and daily life. Concepts such as ‘tolerance’, ‘hospitality’, ‘chatting’
and ‘friendship’ became synonymous with coffee and they are all included in the
cup’s design in certain doses. There is a Turkish saying that ‘one cup of coffee is
worth 40 years of appreciation’. The distinctive, fluent form of the Dervish Coffee Cup,
inspired by the historical narrative of coffee, also contributes to its functionality. The
double–walled porcelain cup ensures a safe grip, making a handle unnecessary. Once
together, the two parts transform into a single, fluent form, which prevents any risk of
spilling. Moreover, thanks to the curvilinear form of the plate, it is very easy to hold
and carry. “Neither coffee nor coffee shop is the ultimate goal, coffee leads to friendly
conversation – the true desire of the soul…” – anonymous.
Jury Evaluation
Innovation and sensibility to users: finding a different solution for an existing problem.
It does not need a handle. It is self-insulating. Easy to hold, comfortable to drink with a
nice thin finish. The saucer and cup make a stable combination. Providing a medium
to have an emotional tie with the user, being delightful to use, enriches the functionality
and usability with its interaction.
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Kahvenin ana vatanı Etiyopya’dır. Kahveyi ilk kez içilebilir şekilde pişirenler ise Yemen’deki
Sufi dervişleridir. Dervişlerin bu pişirme yöntemleri, aynı zamanda ‘’Türk Kahvesi’’ olarak
bilinen halen kullandığımız yöntemdir. Zaman içinde Sufizm kültürünün tanınması ile
kahve kültürü de geniş bir coğrafyada benimsenip değişik ritüeller ile gündelik yaşamın
ayrılmaz bir parçası haline gelmiş durumdadır. Kahve ile beraber anılan ‘’hoşgörü’’,
‘’misafirperverlik’’, ‘’sohbet’’, ‘’dostluk’’ gibi kavramlar tasarım aşamasında beslenilen
ve tasarımın içine birer doz aktarılan önemli temalardır. Hepimiz biliriz ki, ‘’Bir fincan
kahvenin 40 yıl hatırı vardır.’’ Kahvenin tarihsel sürecinden beslenilerek tasarlanan
Dervish Kahve Fincanı’nın formu aynı zamanda fonksiyonelliğine katkıda bulunuyor.
Çift cidarlı yapısı sayesinde kulba ihtiyaç duymadan kullanım imkanı sunuyor. Fincanın
tabaktaki yuvaya yerleşerek akıcı ve devam eden bir form oluşturması dökülme riskini
azaltıyor. Tabağındaki dalgalı form ise taşıma kolaylığı sağlıyor. ‘’Gönül ne kahve ister
ne kahvehane, gönül sohbet ister kahve bahane…’’

2010 ÜSTÜN TASARIM ÖDÜLÜ / SUPERIOR DESIGN AWARD

ZULA DERVISH KAHVE FİNCANI / ZULA DERVISH COFFEE CUP

10–U–1406

EV VE OFİS GEREÇLERİ VE AKSESUARLARI / HO
EV VE OFİS GEREÇLERİ VE AKSESUARLARI / HOME AND OFFICE DEVICES AND ACCESSORIES

Marka / Brand: ilio
Marka Sahibi / Brand Owner: Demirden Design
Üretici / Producer: Demirden Design

2010 ÜSTÜN TASARIM ÖDÜLÜ / SUPERIOR DESIGN AWARD

Tasarımcı / Designer: Sema Obuz

DESIGN TURKEY
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OME AND OFFICE DEVICES AND ACCESSORIES

Jüri Değerlendirmesi
Yenilikçilik ve estetik üstünlük: yeni bir sorun belirlenmiş ve bu soruna iyi bir çözüm
getirmiş. İkram hizmetleri için taşıma, kullanma, depolama ve temizlik kolaylığı. Zarif
biçim faktörü, doğal malzemelerden şiirsel temsil.

Cube dish set, takes its inspiration from the natural world, comprises twelve serving
dishes of two different depths stacked on top of one another to create a distinctive
sculptural form. This form resembles a rocky landscape. It is very easy to stack the
dishes and to obtain a compact form. It brings convenience to the user’s everyday life.
Cube comes in two different materials: stoneware and melamine. Stoneware which
turns into a sculpture when not in use, is for elegant homes and classy tables. On
the other hand melamine is suitable for yachts due to its practicality and non-slippery
surface. It is suitable for catering firms, due to its multiple course usage with many
amounts. Cube is a multi layered design. The user can use it as a dish plate, as well
as a desert plate or a sushi and cheese platter. It adds richness and creativity to the
user’s presentations.
Jury Evaluation
Innovation aesthetic superiority: identifying a new problem and bringing a good
solution to that problem. Ease of transport, use, storage and cleaning for caterers.
Elegant form factor, poetic representation of natural materials.
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Cube, iki farklı derinliğe sahip oniki tabağın ve bir kapağın üst üste yerleştirilmesi
ile heykel-obje çağrışımı yüksek, yenilikçi bir tabak setidir. Kayalık yüzey dokusu ile
doğadan yaptığı alıntı, masa üstü setlere doğal sanatsal bir dokunuş katarken, masif,
soyut bir kütle olarak setin birarada duruşu ile merak uyandırır. Bu bileşke heykel-obje
ruhunu öne çıkaran özellikleridir. Üstüste konularak tek bir hacim oluşturması ile yer
kaplamadan ve içerisine toz almadan, depolama konusunda hayatımıza kolaylık ve
kullanımda pratik çözümler getirir. Cube tabak setinin stoneware ve melamin olarak
üretimi yapılmaktadır. Stoneware evlerde ve şık sofralarda kullanılırken, servis sonrası
da evlerde bir heykele dönüşür. Melamin ise kaymazlık ve üst üste konduğunda küçük
alanlarda bile saklanabilme özellikleri ile yatlar/tekneler için bir çözüm oluşturur. Birçok
tabağın üst üste gelişi ise çoklu servislerde yeni bir görsellik ve çözüm oluşturur. Bu
anlamda catering firmaları için de çok uygundur. Cube tabak seti kare formu ve incederinlikli yapısı ile çok katmanlı bir servis ürünüdür. Yemek veya tatlı tabağı olarak
kullanılabilirken aynı zamanda sushi veya peynir servisi, şık bir kahve ikramı gibi birçok
alanda sunumu son derece yaratıcı kılar ve zenginleştirir.

2010 ÜSTÜN TASARIM ÖDÜLÜ / SUPERIOR DESIGN AWARD

ILIO CUBE MASAÜSTÜ TABAK SETİ / ILIO CUBE TABLEWARE

10–U–1115

OFİS MOBİLYASI / OF
OFİS MOBİLYASI / OFFICE FURNITURE
Marka / Brand: Derin
Marka Sahibi / Brand Owner: Atelye Derin Mobilya Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.
Üretici / Producer: Atelye Derin Mobilya Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

2010 ÜSTÜN TASARIM ÖDÜLÜ / SUPERIOR DESIGN AWARD

Tasarımcı / Designer: Derin Sarıyer

DESIGN TURKEY
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FFICE FURNITURE

Jüri Değerlendirmesi
İşlevsel üstünlük ve yenilikçilik: geleneksel ofis mobilyaları tipolojisini ileriye götürmesi
nedeniyle yenilikçi, yoğun ofis ortamında insanların sakin bir alana duydukları ihtiyacı
gözetiyor. Yeni bir şekilde düşünce başlatıyor. Yeni bir biçime sahip olmasına rağmen,
işlev, ilk bakışta hemen anlaşılabiliyor.

Consisting of a sofa with two seats and an armchair, Tun series offers its user a
comfortable, free relaxation and working area. Differing from conventional seating
units, the series provides its user with a private space owing to its 140 cm high backrest
and unusual platform design. By embracing the user, the product serves as a visual
and acoustic isolator. Achieving this in a proportional form makes Tun different. Being
designed in two different colours inside and outside, and with its metal legs, Tun offers
suitable solutions for households and offices seeking a modern concept. Designed for
individual seating and concentration, Tun’s ergonomic angle, which continues all over
the backrest, results in visual continuity. Another feature making Tun preferable is its
optional swivel mechanism.
Jury Evaluation
Functional superiority and innovation: innovative in a way that pushes the traditional
typology of office furniture, recognizing people’s need for a quiet space in busy offices.
It starts to think in a new way. Although it has novel form, the function is immediately
recognizable from just looking at it.
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İkili kanepe ve koltuktan oluşan Tun serisi, kullanıcısına rahat ve özgür bir dinlenme
ve çalışma ortamı sağlıyor. Geleneksel oturma birimi formundan sıyrılan seri, 140
cm yüksekliğindeki boyu ve alışılmışın dışındaki kendine özgü düzlem kullanımı ile
kullanıcısına ait özel yaşam alanları yaratıyor. Tun, kişiyi sarmalayarak, hem görsel hem
de akustik bir soyutlanma görevi görüyor. Bunu oranlı bir formda yapıyor olması Tun’u
farklılaştırıyor. İç ve dış yüzeyleri iki farklı renk olarak tasarlanan Tun, metal ayakları ile
günümüz ofislerinin ve evlerinin modern anlayışına uygun çözümler sunuyor. Bireysel
oturumu ve konsantrasyonu sağlayabilmek adına tasarlanmış Tun’un sırt ergonomisinin
gerektirdiği eğimin, arka kabuğunda devam etmesi ürüne biçimsel açıdan devamlılığı
sağlıyor. İsteğe bağlı olarak eklenen dönebilen mekanizması Tun’un tercih edilme
sebeplerine bir yenisini daha ekliyor.

2010 ÜSTÜN TASARIM ÖDÜLÜ / SUPERIOR DESIGN AWARD

DERİN TUN MOBİLYA / DERİN TUN FURNITURE

10–U–1126

OFİS MOBİLYASI / OF
OFİS MOBİLYASI / OFFICE FURNITURE
Marka / Brand: Derin
Marka Sahibi / Brand Owner: Atelye Derin Mobilya Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.
Üretici / Producer: Atelye Derin Mobilya Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

2010 ÜSTÜN TASARIM ÖDÜLÜ / SUPERIOR DESIGN AWARD

Tasarımcı / Designer: Arif Özden

DESIGN TURKEY
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FFICE FURNITURE

Jüri Değerlendirmesi
İşlevsel üstünlük ve estetik üstünlük: bekleme alanları tasarımı sorununa akıllı bir çözüm.
İyi hazırlanmış bir tasarım ürününde form ve fonksiyonu bir araya getiriyor. Modül olarak
işlevini yerine getiriyor, bir ya da potansiyel olarak birçok kişi için oturma alanı sağlıyor.
Basit ve iyi üretilmiş olduğunu gösteren güçlü bir ifadeye sahip. Doğrudan bir görsel
kaliteye sahip ve pek çok resepsiyon alanlarına uyum sağlayabilir.

Being designed as a solution for waiting areas, Kolt is also suitable for households,
offices and public spaces, with its flexible design. The gap between the backrest and
seating part lightens the organic form of the product. The basic elements of the seating
unit in the Kolt series form a smooth unity. Armrests are the elements that also connect
the other elements of the product to each other. As a result, Kolt brings a solution for
long areas that require one type of seating unit. Owing to its modular structure, Kolt
makes the design endless.
Jury Evaluation
Functional superiority and aesthetic superiority: an intelligent solution to the problem of
designing for waiting areas. It brings together form and function in a well-crafted piece
of design. It functions as a module, seating one person or potentially seating many. It
is a strong statement that is simple and well produced. It has a direct visual quality and
can fit most reception areas.
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Bekleme alanlarına çözüm üretmek amacıyla tasarlanan Kolt, tasarımının yarattığı
esneklik sayesinde evlerin yanı sıra ofisler ve sosyal mekanlarda da kullanılabiliyor.
Organik bir forma sahip olan Kolt, sırt ile font arasındaki yırtık/boşluk sayesinde
hafifleyen bir görüntüye kavuşuyor. Kolt serisinde oturma birimlerinin temel öğeleri
akıcı bir formla bir araya geliyor. Kolçakları oluşturan parçalar aynı zamanda ürünün
çoğalması için ara eklem parçaları görevini de görüyor. Oturma ünitesi bu sayede
uzun alanlara tek bir ürünle çözüm getirebiliyor. Modüler bir yapıya sahip olan Kolt,
kullanıcının isteğine bağlı olarak sonsuza dek uzayan bir yapıya bürünüyor.

2010 ÜSTÜN TASARIM ÖDÜLÜ / SUPERIOR DESIGN AWARD

DERİN KOLT MOBİLYA / DERİN KOLT FURNITURE

10–U–1276

OFİS MOBİLYASI / OF
OFİS MOBİLYASI / OFFICE FURNITURE
Marka / Brand: ERSA
Marka Sahibi / Brand Owner: Ersa Ofis Mobilyaları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Üretici / Producer: Ersa Ofis Mobilyaları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

2010 ÜSTÜN TASARIM ÖDÜLÜ / SUPERIOR DESIGN AWARD

Tasarımcılar / Designers: Ece Selamoğlu Yalım, M. Oğuz Yalım, Feride Toprak, Ece Yalım Design Studio

DESIGN TURKEY
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FFICE FURNITURE

Jüri Değerlendirmesi
İşlevsel üstünlük, kullanıcıya duyarlılık ve yenilikçilik: basit ve etkili bir tasarım kullanarak
yönetici imajını güçlendiriyor. İşçilik kalitesi yüksek ve tasarım güzel bir şekilde
gerçekleştirilmiş. Tasarım, idari ofis için gerekli olan tüm farklı unsurları bir araya
getirerek, çağdaş değerleri vurguluyor.

The Frame series consists of a worktable, its additional archive units, and accessories
for high profile executive officers that demand a modern workplace environment.
Leaving the impression of being hand crafted, Frame offers optional pieces and various
colour combinations to let the user create personalized working spaces. Blending the
coldness of metal with the warmth of wood, Frame’s functional units stand out with
their graphically ‘framed’ design. The table normally comes with a massive wood lamp
as an extension of its upper surface and additional units such as pencil holders or
flowerpots that can be integrated. Or, it can be produced without any accessories. It
has special units designed to hide telephone and electronic device cables. With the
addition of illuminated glass sections, the chest of drawers that come with the table
offers extra storage solutions for the showcase of personal or corporate items such as
collections, awards and plates.
Jury Evaluation
Functional superiority, sensibility to the users and innovation: it strengthens the image
of executives using simple and effective design. Finishing quality is high and the
design is beautifully realized. The design emphasizes contemporary values, bringing
them together in all the different elements needed for the executive office.
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Frame serisi, çağdaş bir çalışma ortamı talep eden üst düzey yöneticiler için tasarlanan
çalışma masası takımı ve aksesuarlarından oluşuyor. El yapımı hissi veren Frame,
kişiselleştirilmiş mekanlar yaratılmasına olanak tanıyan opsiyonel parçalara ve renk
kombinasyonlarına sahip. Metalin soğukluğunu, ahşabın sıcaklığıyla birleştiren Frame’in
fonksiyonel üniteleri, grafik açıdan çerçevelenmiş hissi veren tasarımıyla dikkat çekiyor.
Standart olarak, üst yüzeyinin uzantısı olan masif ahşap lambayla birlikte sunulan
masaya, istenildiğinde kalemlik ya da çiçeklik gibi ek üniteler entegre edilebiliyor;
talebe göre aksesuarsız olarak da üretilebiliyor. Masanın özel parçaları, elektronik cihaz
ve telefon kablolarının gizlenmesini mümkün kılıyor. Depolama çözümü olarak masayla
birlikte sunulan konsollar, ışıklı cam bölmelerin eklenmesiyle, koleksiyonlar, ödüller,
plaketler gibi kişiye ya da kuruma özel malzemelerin teşhiri için de kullanılabiliyor.

2010 ÜSTÜN TASARIM ÖDÜLÜ / SUPERIOR DESIGN AWARD

ERSA FRAME YÖNETİCİ MASASI TAKIMI / ERSA FRAME EXECUTIVE WORK TABLE SERIES

10–U–1241

YAPI GEREÇLERİ / B

YAPI GEREÇLERİ / BUILDING COMPONENTS
Marka / Brand: VitrA

Marka Sahibi / Brand Owner: Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.
Üretici / Producer: Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.

2010 ÜSTÜN TASARIM ÖDÜLÜ / SUPERIOR DESIGN AWARD

Tasarımcı / Designer: Ross Lovegrove

DESIGN TURKEY
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BUILDING COMPONENTS

Freedom Collection’s faucets, with contours as seemingly liquid as the life-enhancing
water they channel, are available in white and equipped with a lighting mechanism
that changes colour from blue to red to indicate water temperature. Light fades in
and out depending on water flow. Temperature and water flow preferences can be
set for three different users. “Cleaning Mode” ceases water flow automatically and
saves precious water. The drawer finishing with 3D texture creates a striking effect.
Large or small drawer options in a glossy white and black are available according to
different requirements. For premium functionality and simplicity, drawers are equipped
with an easy push-to-open mechanism. The circular lined WC pan, characterising the
asymmetrical ceramic design, is available in wall-hung and floor standing versions with
soft-closing WC seats. Easy cleaning as well as a clean form is achieved with hidden
wall-mounted assembly technology.

Jüri Değerlendirmesi
Estetik ve teknolojik yenilikçilik: estetik ve formu yeni bir düzeye getiriyor. Tasarım dili
tüm alanda tutarlılığını koruyor. Işık ısıya ve akıştaki aydınlığa göre renk değiştiriyor.

Jury Evaluation
Aesthetics and technological innovation: takes aesthetics and form to a new level.
The design language is consistent across the whole range. Light changes colour with
temperature and brightness with flow.
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Suyun akışkanlığından esinlenmiş yaşam dolu çizgilere sahip olan Freedom serisinin
beyaz renkli armatürleri, akan suyun sıcaklığını belirtmek üzere maviden kırmızıya renk
değiştiren ışıklı mekanizmaya sahip. Suyun debi oranına göre değişen ışık yoğunluğu
ile debi arttıkça ışık parlaklaşıyor. Isı ve debi ayarları 3 farklı kullanıcı için kaydedilebiliyor.
Ayrıca özel “temizlik modu” sayesinde temizlik sırasında suyun akışı kesiliyor ve su
tasarrufu sağlanıyor. Tasarımın fark yaratan unsurlarından biri çekmece kaplamasının
üç boyutlu dokusu. Kullanım alanı ihtiyacına göre geniş ya da dar çekmece seçenekleri
sunan bu koleksiyonda parlak siyah ve parlak beyaz olmak üzere 2 farklı renk seçeneği
bulunuyor. Maksimum işlevsellik sunan ve yalın kullanımlı çekmeceler yavaş kapanma
özelliğine sahip. Yumuşak kapanışlı klozet kapağı ile asma ve yerden versiyonları
bulunan dairesel biçimli klozet, koleksiyonun asimetrik çizgisi ile uyumlu. Gizli, duvara
gömme montaj teknolojisi sayesinde temiz ve yalın bir forma sahip.

2010 ÜSTÜN TASARIM ÖDÜLÜ / SUPERIOR DESIGN AWARD

VİTRA FREEDOM BANYO SERİSİ / VİTRA FREEDOM BATHROOM SERIES

10–U–1125

YATIRIM ÜRÜNLE

YATIRIM ÜRÜNLERİ / CAPITAL GOODS
Marka / Brand: Sola

Marka Sahibi / Brand Owner: Sola–Messwerkzeuge GmbH
Üretici / Producer: Sola–Messwerkzeuge GmbH

2010 ÜSTÜN TASARIM ÖDÜLÜ / SUPERIOR DESIGN AWARD

Tasarımcılar / Designers: Seyman Çay, Melih Gürleyik, MG Design

DESIGN TURKEY
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ERİ / CAPITAL GOODS

Trigon is a rotating laser measuring device for vertical, horizontal and inclined aligning
in an interior and exterior setting. In order to withstand hard conditions on construction
sites, it was designed in a combination of impact resistant plastic, shock absorbing
elastomer protectors and robust aluminium. The clear form language of Trigon
combines sturdiness and accuracy. The characteristic triangular design reduces the
four ‘blind’ laser sectors to only three. Together with an ergonomic keypad on top of
the device, it can also conveniently be operated by means of remote control. A unique
configuration of the protective glass avoids unwanted laser cross–reflections. In order
to guarantee uninterrupted workflow, the laser is equipped with rechargeable battery
packs.

Jüri Değerlendirmesi
Jüri Lazerli Ölçme Aletine üstün tasarım ödülünü oy birliği ile vermiştir. Ürün çok iyi
bir şekilde çözülmüştür ve kayda değer miktarda gelişmiştik sergilemektedir, detaya,
üretim kalitesine ve malzeme seçeneklerine verilen özen dünya seviyesindedir. Ürün
ayrıca kullanıcıların ihtiyaçları ve gereksinimlerine iyi bir yaklaşım ile kullanım açısından
önemli inovasyona yönelik gelişmeler elde etmiştir. Bu ürün inovasyon kanalıyla ülkede
yeni iş geliştirme potansiyeline sahiptir.

Jury Evaluation
The jury was unanimous in recommending the award of superior design to the Laser
Measuring Device. The product was very well resolved and demonstrated considerable
sophistication, attention to detail, manufacturing quality and materials choice
comparable on a world stage. The product also developed significant innovation in
use with a good understanding for user needs and requirements. This product has
great potential to create new business development for the country through innovation.
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Trigon iç ve dış mekanlarda yatay, dikey ve açılı hizalamada kullanılan rotasyon laserli
ölçme aletidir. Yana yatırarak ve üç ayaklı sehpada kullanıma uygun olan gövdesi,
zor şartlarda ve yapı alanında kullanıldığından, darbe dayanımlı plastik, şok emici
elastomer koruyucular ve dayanıklı alüminyumdan üretilmiştir. Sade form dili sağlamlık
ve hatasızlığı birleştirir. Karakteristik üçgen gövde yapısı laser kaynağının dört ‘kör’
noktasını üçe indirerek hassaslığı artırır. Üst kısımda bulunan ve kolay kullanım sağlayan
kontrol bölgesi istenildiğinde uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir. Laser kaynağını dış
etkenlerden koruyan cam prizma, özel olarak geliştirilmiş, böylece istenmeyen laser
yansımaları ortadan kaldırılmış, tam ve doğru ölçme için kullanıcıya temiz bir laser hattı
sağlanmıştır. Kesintisiz kullanım için cihaz şarj edilebilir akü ile donatılmıştır.

2010 ÜSTÜN TASARIM ÖDÜLÜ / SUPERIOR DESIGN AWARD

SOLA TRIGON LAZERLİ ÖLÇME ALETİ / SOLA TRIGON LASER MEASURING DEVICE

10–U–1322

YATIRIM ÜRÜNLE

YATIRIM ÜRÜNLERİ / CAPITAL GOODS

Marka / Brand: Elkon
Marka Sahibi / Brand Owner: Elkon Elevatör Konveyör ve Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Üretici / Producer: Elkon Elevatör Konveyör ve Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

2010 ÜSTÜN TASARIM ÖDÜLÜ / SUPERIOR DESIGN AWARD

Tasarımcı / Designer: Mustafa Alpagut

DESIGN TURKEY
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ERİ / CAPITAL GOODS

Jüri Değerlendirmesi
Jüri Beton Santraline üstün tasarım ödülünü oy birliği ile vermiştir. Tasarım, genelinde
özgün düşünce ve problem çözme ile birlikte bütüncül sistematik bir yaklaşım
sergilemektedir. Bu sektörde gerçekten yenilikçilik içeren ürünler görmek ender
rastlanan bir durumdur. Jüri sadece ürünün amacı değil, yeni pazar gelişimi ile birlikte
yerel sanayiye öncülük etmesi ve Türk ekonomisine yeni ihracat olanakları geliştirmesi
dahil daha geniş çapta ele alınışına beğeni ile yaklaşmıştır.

Providing additional advantages compared to present systems with its compact
structure, aesthetical appearance and economic investment costs, Elkomix–35
QuickMaster Fully Automatic Concrete Batching Plant also offers the advantages
of low–cost transportation all over the world, installation in only one day, low–cost
concrete foundation and small space coverage due to its innovative design. Owing
to its compact design, it can fit into even very small job sites (approximately 13m x
18m), whereas its equivalents cannot be installed. Its main unit can be transported
to overseas countries using only one 40’ OT container. Fitting into a container gives
major opportunities in transportation. It finds usage even in previously unconsidered
countries because of high transport costs. It has been used in many different countries
from South Africa to Canada, from Morocco to Kazakhistan. It can be installed on
a durable flat concrete surface. It does not require any special concrete foundation.
Therefore, it saves at least 30% costs from concrete foundations. Its production
capacity is much higher (35 m³/hour) and it has a 20% lower price compared with its
equivalents.
Jury Evaluation
The jury was unanimous in recommending the award of superior design to the
Concrete Mixer System. The overall design demonstrated a complete systematic
approach with original thinking and problem solving. The jury was pleased to have a
full understanding not only of the product’s intent but also the broader considerations,
including new market developments, pioneering the development of local industry, and
bringing new export opportunities to the Turkish economy. It is unusual in this sector
to see genuine innovation on this scale and we are very pleased to recommend the
award.
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Kompakt yapısı, estetik görünümü, ekonomik yatırım maliyeti ile mevcut sistemlere
göre ilave avantajlar sağlayan Elkomix–35 QuickMaster tam otomatik beton santrali
yenilikçi tasarımı ile tüm dünyaya uygun maliyetlerle sevk edilebilme, az yer kaplama,
1 günde kurulum ve düşük temel beton maliyeti avantaları sunmaktadır. Kompakt
tasarımı sayesinde daha küçük bir alanda (yaklaşık 13m x 18m) kurulum imkanı sağlar.
Bu sayede muadillerinin kurulamayacağı yer sıkıntısı olan şantiyelerde dahi kurulabilir
ve ana ünitesi deniz aşırı ülkelere sadece 1 adet 40’ OT konteynır ile nakledilebilir.
Böylece muadillerine göre çok daha düşük maliyetler ile kolayca nakledilebilir. Daha
önce yüksek nakliye maliyetleri nedeniyle hayal bile edilemeyen bir çok ülkede kullanım
imkanı bulmuştur. G. Afrika’dan Kanada’ya , Fas’tan Kazakistan’a kadar pek çok ülkede
kullanılmaktadır. Sağlam düz bir beton zemin üzerine kurulabilmektedir. Muadillerinin
ihtiyacı olan özel beton temel gerektirmez. Böylece temel maliyetlerinde en az %30
tasarruf sağlar. Muadil modellere göre daha fazla beton üretme kapasitesi (35 m³/saat)
sağlarken yatırım maliyeti olarak % 20 fiyat avantajı sağlamaktadır.

2010 ÜSTÜN TASARIM ÖDÜLÜ / SUPERIOR DESIGN AWARD

						
ELKON ELKOMIX–35 QUICKMASTER BETON SANTRALİ /
ELKON ELKOMIX–35 QUICKMASTER CONCRETE BATCHING PLANT

2010 İyi Tasarım Ödülü
2010 Good Design Award

10–U–1380

AMBALAJ / PACKAGING

AMBA

Marka / Brand: Funnababy
Marka Sahibi / Brand Owner: Neta Nakış ve Mak. San. Tic. Ltd.
Üretici / Producer: Neta Nakış ve Mak. San. Tic. Ltd.

2010 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcılar / Designers: Mehmet Turgut Çırpanlı, Gabriele Haag Çırpanlı

DESIGN TURKEY

72

ALAJ / PACKAGING

Jüri Değerlendirmesi
En güçlü yönleri: yenilik ve farklılık; estetik katkı; üretim için tasarım kalitesi; ve işlevsellik
ve kullanım kolaylığı.

Determining the basic specifications of the new packaging was the first step of
the design process. The first objective was to elevate the perceived quality of the
packaging, in order to match with the design and production quality level of the
products contained within. It was aimed to augment the baby room textile products
in-store presentation level and to let them stand out from the crowd on the shelf.
Other primary design objectives were: to include the newly developed brand identity
element into the design, in order to integrate the appearance of the products with the
advertisements and catalogues; an easily opening and closing rigid box to deliver
better customer experience; and the selection of environmentally friendly materials.
In this perspective, non-laminated recycled corrugated cardboard was selected for
its multi-colour high quality printing capabilities, environmentally friendly character
and reasonable cost. The design solution was centred on this decision. The wide,
cloud-shaped opening on the cover of the packaging serves for a clear insight into the
product, whereas the positive cloud shape coming out of the die has been used for
zero-cost promotional elements for the company. The cloud shape has an additional
function: besides reducing waste, it can at times be a POP display for shops or a
picture frame dedicated for the parents’ child.
Jury Evaluation
Strongest points: novelty and distinctiveness; aesthetics; design quality for
manufacture; and functionality and ease of use.
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Tasarım süreci başlangıcında öncelikle yeni geliştirilen ambalajın sahip olması gereken
temel özellikler belirlendi. Ambalajların kalite algısının firma ürünlerinin tasarım ve
üretim kalitesinin seviyesine yükseltilmesi belirlenen ilk hedef oldu. Ambalaj tasarımında
bebek odası tekstil ürünlerinin mağaza içi sunum kalitesinin artırılması, kutuların rafta
yer alırken görselliğiyle rakiplerinden öne çıkması, yeni tasarlanan kurumsal kimlik
öğesinin ambalajlara da taşınarak katalog ve reklam kampanyalarıyla birliktelik
sağlaması kararlaştırılıp, ayrıca daha kolay açılan bir kutu sayesinde mağaza içi
tüketici deneyiminin iyileştirilmesi, ambalaj malzemesi maliyetlerinin ve çevre etkisinin
düşürülmesi bu tasarımın temel hedefleriydi. Bu çerçevede malzeme olarak, yüksek
geri dönüşüm kapasitesi, çok renkli yüksek kaliteli baskı imkanı ve maliyet kriterlerinden
dolayı lamine edilmemiş oluklu mukavva seçildi. Ambalajların kapaklarında yer alan
bulut biçimli pencereler geniş bir açıklık sağlayarak tekstil ürünlerin daha iyi görülmesini
sağladı. Açıklığın içinden çıkan bulut biçimli parçalar ise atık olmayıp, tavandan
asılabilecek dön-kart, ya da doğrudan son kullanıcıya yönelik ve ücretsiz olarak kutu
içerisinden çıkan, çocuk odalarında kullanılabilecek resim çerçevesi gibi çeşitli sıfır
maliyetli promosyon malzemesi olacak çözümlerle tasarıma dahil edildi.

2010 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

FUNNABABY KUTU TAKIMI BEBEK ODASI TEKSTİL ÜRÜNLERİ AMBALAJI /
FUNNABABY PACKAGING FOR TEXTILE PRODUCTS

10–U–1384

AMBALAJ / PACKAGING

AMBA

Marka / Brand: ARKO
Marka Sahibi / Brand Owner: EVYAP Sabun Yağ Gliserin Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Üretici / Producer: EVYAP Sabun Yağ Gliserin Sanayi ve Ticaret A.Ş.

2010 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcılar / Designers: Serhan Güzelderen, Erkan Şahin (Endüstriyel Tasarım / Industrial Design - designVENA)

DESIGN TURKEY
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ALAJ / PACKAGING

The design language of ARKO After Shave Lotion packaging is developed with an aim to
offer today’s metropolitan male a practical usage, by focusing on a masculine, fast and
dynamic lifestyle. In order to symbolize the influence of urban life on masculine culture,
instead of using angled and flat surfaces in the design of the packaging, elliptical
surfaces are used to define the silhouette. Although softened at the overlapping sections
of the elliptical shapes, by using sharp lines to a certain extent an overall dynamic and
masculine effect is created. The cap of the bottle, which is ensured to have an elite and
modern look by the use of glass material, has an asymmetrical form. Thanks to this
asymmetrical cap, which can be placed by the consumer in both directions as front
or rear, the silhouette of the packaging can be altered. To maintain an ergonomic use,
an unslippery surface was obtained by using asymmetrical, horizontally-angled and
embossed linear shapes on the sides of the product. With these shapes referring to
speed, a fast and dynamic impression is generated and a product that can meet the
need for perfume and aftershave care is created.

Jüri Değerlendirmesi
En güçlü yönleri: yenilik ve farklılık; ve estetik katkı.

Jury Evaluation
Strongest points: novelty and distinctiveness; and aesthetics.
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ARKO Traş Sonrası Losyon Ambalajının tasarım dili geliştirilirken, günümüz metropol
erkeğinin kullanımına sunulması amacıyla , erkeksi, hızlı ve dinamik yaşam tarzına
odaklanıldı ve pratik bir kullanım hedeflendi. Kentsel yaşamın, erkek kültürüne etkisini
simgelemek adına ambalaj tasarımında, köşeli ve düz yüzeyler yerine silüeti belirleyen
formların eliptik yapılı yüzeylerden oluşmasına özen gösterildi. Eliptik formların kesişen
bölgelerinde yumuşatılmış olsa da belirli oranda keskin hatlar kullanılarak bütünde
dinamik ve erkeksi bir etki yaratıldı. Cam malzemenin kullanımıyla elit ve modern bir
görünüm sağlanan şişenin kapağı ise asimetrik bir yapıya sahip. Kullanıcı tarafından
ön/arka ters olarak da takılabilen kapağın asimetrik yapısı sayesinde ambalajın
silüetinin değiştirilmesi sağlandı. Ergonomik kullanım için ürünün yanlarında simetrik
olmayan, yatayda açılı ve çizgisel kabartmalar kullanılarak elden kayması önlendi.
Aynı zamanda hızı çağrıştıran bu formlar ile dinamik bir etki yaratıp erkek dünyasına
gönderme yaparak parfüm ve tıraş sonrası bakım ihtiyacını karşılayabilecek bir ürün
yaratıldı.

2010 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

ARKO AFTER SHAVE LOTION TRAŞ SONRASI LOSYON AMBALAJI /
ARKO AFTER SHAVE LOTION PACKAGING

10–U–1387

AMBALAJ / PACKAGING

AMBA

Marka / Brand: Fixegoiste
Marka Sahibi / Brand Owner: DNG Cosmetics
Üretici / Producer: DNG Cosmetics

2010 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcılar / Designers: Serhan Güzelderen, Erkan Şahin (Endüstriyel Tasarım / Industrial Design - designVENA), 			
Erol Dinneden (Ambalaj Grafik Tasarımı / Packaging Graphic Design - Adammarka Tasarım)

DESIGN TURKEY
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ALAJ / PACKAGING

Jüri Değerlendirmesi
En güçlü yönleri: yenilik ve farklılık; estetik katkı; ve üretim için tasarım kalitesi.

Fixegoist is designed by taking inspiration from the ritual of the natural stones used in
SPA (health through water) therapy. The design language of the packaging is defined
by the motto “Fixegoist Liquid Soap Series invites you to wash your hands for blowing
off the steam growing out of the intenseness and chaos of our daily city life”. Whereas
the organic shapes are used to emphasize the naturalness, different touches are
avoided in order to maintain the sense of plainness and virginity. Through the use of
organic and asymmetrical form, the design is assured to be plain yet not monotonous,
since it offers different impressions when the product is viewed from different angles.
It is aimed that the product creates its own channel in the spaces where it is used,
sends out the sense of peace and gives joy to the consumer through its organic and
plain design, its colour, and its shiny texture. The product’s diversity is generated by
the slogan “purifies, refreshes and moisturizes” and by graphical design expressions
emphasizing the naturalness of the product, such as flowers, olive branches and
flowing water images covering the snow white and pure body of the packaging.
Jury Evaluation
Strongest points: novelty and distinctiveness; aesthetics; and design quality for
manufacture.
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Ambalaj, SPA (sudan gelen sağlık) terapisi ritüelinden ve kullanılan doğal taşların
formlarından ilham alınarak tasarlandı. Ambalajın tasarım dili “Fixegoist Sıvı
Sabun Serisi, gündelik yaşamımızda şehir hayatının yoğunluğu ve karmaşasından
kaynaklanan stresi üzerimizden atmak için ellerinizi yıkamaya davet eder” mottosu ile
belirlendi. Doğallığın vurgulanması için organik formlar kullanılırken, tasarımın sade
ve el değmemiş hissinin korunması için başka dokunuşlardan kaçınıldı. Organik ve
asimetrik temel biçimlendirmelerle ürüne farklı açılardan bakıldığında farklı etkiler
verilmesiyle tasarımın yalın ama tekdüze olmaması sağlandı. Ürünün, organik ve sade
tasarımı, rengi ve parlak dokusuyla, kullanıldığı mekanlarda kendi mecrasını yaratıp
huzur duygusunu çevresine yayarak tüketiciye mutluluk vermesi amaçlandı. “Arındırır,
besler, canlandırır, ferahlatır ve nemlendirir” sloganları ile ürün çeşitliliği yaratılırken
ambalajın bembeyaz ve saf gövdesini kaplayan çiçekler, zeytin dalları ve akışkan su
görselleri ile ürünün doğallığını vurgulayan grafik tasarım anlatımları kullanıldı.

2010 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

FIXEGOISTE ENCORE SIVI SABUN AMBALAJI / FIXEGOISTE ENCORE PACKAGING

10–U–1393

AMBALAJ / PACKAGING

AMBA

Marka / Brand: Yeni Rakı
Marka Sahibi / Brand Owner: Mey İçki San ve Tic. A.Ş.
Üretici / Producer: Mey İçki San ve Tic. A.Ş., Anadolu Cam A.Ş. (Cam Şişe Tedarikcisi / Glass Bottle Supplier), 		
Cem Sanat Ltd. Şti. (Altın Transfer Baskı Tedarikcisi / Golden Transfer Print)

2010 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcılar / Designers: Gamze Güven (Şişe Strüktürel Tasarımı ve Beykoz İşi Konsept Tasarımı / Bottle 			
Structural Design and Beykoz Style Concept Design), Fahriye Özbey (Beykoz İşi 			
Dekor Tasarımı / Beykoz Style Ornamentation Design)

DESIGN TURKEY
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ALAJ / PACKAGING

Jüri Değerlendirmesi
En güçlü yönleri: yenilik ve farklılık; estetik katkı; ve dürüstlük ve içtenlik.
In honour of Istanbul being 2010 European Capital of Culture, the Yeni Raki marketing team demanded a new series of
specially designed raki with new packages, in limited amounts. Since the filling procedure had been carried out in the
Beykoz–Çubuklu Tekel facilities for years, an idea was generated to bring the Yeni Raki bottle together with Beykoz glass
decoration style. It was aimed to create the special collection design with “Beykoz style” golden handmade ornaments. The
bottles were decorated with three different golden ornaments, gaining much attention, news coverage and achieving greater
market share than targeted. The traditional artist who skilfully interpreted the “Beykoz style” painted the three different types
of Beykoz ornaments on the Yeni Raki bottle. Then the ornaments were prepared in a vector graphics programme from which
their transfer prints were prepared. With the aim of bringing culture and trade together, this project has mediated our culture
to be introduced more efficiently via original designs.
Jury Evaluation
Strongest points: novelty and distinctiveness; aesthetics; and honesty and sincerity.
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İstanbul’un 2010 Avrupa Kültür başkenti olması şerefine Yeni Rakı markası pazarlama ekibi özel koleksiyon bir ambalaj
tasarımı istedi. Bu proje ile bu coğrafyaya ait kült bir içki olan rakı, içindeki içkinin ruhuna uygun bir el sanatı olarak da
Beykoz işi ile buluşturuldu. Yeni Rakı’nın cam şişelerde satılıyor olması ve yıllarca Beykoz–Çubuklu fabrikasında dolumunun
yapılıyor olması, Beykoz işi cam dekorları ile Yeni Rakı şişesini buluşturma fikrinin oluşmasına neden oldu. Osmanlı’da cam
sanatının geliştiği ve şişe imalatının da yapıldığı Beykoz, güzel suyu olan bir sanayi bölgesi olmasından dolayı, rakı imalatını
da kendisine çekmişti. Beykoz meşhur mesire yerleri ile de rakı içme kültürünün geliştiği bir bölge idi. Beykoz işini ustalıkla
yorumlayarak özgün desenler olarak uygulayan geleneksel el sanatçısı üç farklı tip Beykoz işini Yeni Rakı şişelerine ekibiyle
sınırlı sayıda el boyaması olarak işledi ve Yeni Rakı özel koleksiyon tasarımı ortaya çıkarıldı. Gerçek altın dekorun 50.000
adet transfer baskı olarak elle uygulandığı Beykoz işi Yeni Rakı ambalajları ile, sınırlı sayıda özel amaçlı üretilen bu proje ile,
kaybolmaya yüz tutan el sanatlarımızın endüstriyel olarak üretilen ürünlerle yeniden yorumlayarak, bu konudaki farkındalığın
arttırılmasına ve yaşatılmasına çalışıldı.

2010 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

YENİ RAKI BEYKOZ RAKI ŞİŞESİ / YENİ RAKI BEYKOZ RAKI BOTTLE

10–U–1394

AMBALAJ / PACKAGING

AMBA

Marka / Brand: Altınbaş Rakı
Marka Sahibi / Brand Owner: Mey İçki San. ve Tic. A.Ş.
Üretici / Producer: Mey İçki San. ve Tic. A.Ş., Anadolu Cam A.Ş. (Cam Ambalaj Tedarikcisi / Glass Bottle Supplier), 		
Karadeniz Tez A.Ş. (Organik Boyama ve Serigrafi Baskı Tedarikcisi / Organic Painting and Screen 		
Printing Supplier)

2010 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcılar / Designers: Gamze Güven (Stratejik Tasarım, Yeniden Kimliklendirme ve Grafik Tasarım / Strategic 		
Design, Identity Re-design and Graphic Design), Kayhan Erdeğirmenci 			
(Şişe Tasarımı / Bottle Design)

DESIGN TURKEY
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ALAJ / PACKAGING

Jüri Değerlendirmesi
En güçlü yönleri: yenilik ve farklılık; estetik katkı; ve üretim için tasarım kalitesi.
The design requirement was, by preserving the old bottle, to create a new package that gave emphasis on the qualities of
the product such as being a strong, hard and qualified pot raki, which the opinion leader and gourmet consumer can identify
himself with. In this way, the intention was to transform the brand with a brand–new modern and powerful identity. These
specific characteristics of the product are emphasised by designing a black bottle with the golden logo on it. Therefore,
a black package, which is not popular in the food and beverage sector, first entered the raki market. Starting transparent
from the bottom, the bottle is coloured with organic black paint with a gradient effect. The aim of leaving the bottom part
transparent is to show that the beverage is colourless and free from residue. The groundless solely scriptural golden logo
was actually the original logo written in a calligraphic style, specially created by Arif Tuna in 1967, which won the prize in the
competition. As this logo design is found extremely valuable it is preserved. The project has proved that the outworn face of
an old brand can reveal its real quality and features and have its identity modernized, without losing its essence. This can be
achieved by re–designing and strategically reconstructing the brand without huge investments.
Jury Evaluation
Strongest points: novelty and distinctiveness; aesthetics; and design quality for manufacture.
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Altınbaş rakının eski şişesinin kullanılarak markanın yepyeni, modern ve güçlü bir kimliğe dönüşmesi için kanaat önderi ve
gurme tüketicinin özdeşleşebileceği, kaliteli, güçlü ve sert bir göbek rakısı olduğunu vurgulayan bir ambalaj isteniyordu.
Üzerinde altın renkli logosuyla siyah bir şişe yaparak, damıtma sürecinde göbekteki 50 derece alkolden yapılmış olmasından
dolayı sert ve lezzetli, özel bir rakı olduğu mesajı verilmeye çalışıldı. Genelde gıda ile içecek sektöründe cesaret edilemeyen
siyah ambalajın ilk defa rakı pazarına girmesi bu tasarımla gerçekleşti. Tabandan şeffaf başlayarak tüm şişe siyah organik
boya ile degrade bir şekilde boyandı. Tabanın şeffaf olması içindeki içeceğin tortusuz ve renksiz olduğunu göstermek için
düşünüldü. Altın rengindeki, zeminsiz salt yazı olarak basılan logo, özel tasarlanmış kaligrafik bir yazı stilinde Arif Tuna
tarafından 1967 yılında tasarlanmış, açılan yarışmada kazanan orijinal logoydu. Bu nitelikli logo tasarımı Altınbaş markasının
geçmişten gelen gücü açısından da çok değerli olduğu için yeni ambalaj tasarımında logo öne çıkarılarak korundu. Eski
etiketindeki tüm detaylardan arındırılmış orijinal logosu ile oluşturulan yeni Altınbaş Rakı ambalajı böylece sahip olduğu kaliteli
rakı imajını yansıtarak satışlarını katlayan bir markaya dönüşebildi.

2010 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

ALTINBAŞ RAKI, RAKI ŞİŞESİ AMBALAJI / ALTINBAŞ RAKI, RAKI BOTTLE PACKAGING

10–U–1157

AYDINLATMA / LIGHTING

AYDINL

Marka / Brand: İkizler Aydınlatma
Marka Sahibi / Brand Owner: İkizler Aydınlatma Armatürleri San. Tic. A.Ş.
Üretici / Producer: İkizler Aydınlatma Armatürleri San. Tic. A.Ş.

2010 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcılar / Designers: Omlet İstanbul Design Office, Meltem Maralcan, Aysun Altındağ

DESIGN TURKEY
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LATMA / LIGHTING

Jüri Değerlendirmesi
En güçlü yönleri: estetik katkı; sağlık ve güvenlik; ve üretim için tasarım kalitesi.

VELA pendant, a unique combination of LED lighting with technical lighting, is made
of a modular system which offers different combinations for business offices, centres
and shopping malls. Using a power LED combined with an optical lens and reflector,
VELA brings a unique touch to the user’s environment. It allows architects to integrate
lighting into the architecture, and gives flexibility to design different combinations
based on taste. Made from an aluminium extrusion profile, VELA uses power LEDs,
which also allow the end user to benefit from low–cost, high-efficiency, and most
importantly, future–safe, and environmentally-safe lighting sources. VELA is offered in
different colours including grey, black, or white, and can be as long as required.
Jury Evaluation
Strongest points: novelty and distinctiveness; honesty and sincerity; and design quality
for manufacture.
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LED aydınlatma teknolojisi ve teknik aydınlatmayı modüler tasarım ile birleştiren Vela
serisi; ofisler, iş ve alışveriş merkezleri gibi kullanım alanları için farklı uygulamalar
yaratmaktadır. Power LED ışık kaynağını optik lens ve reflektör yardımıyla yayan VELA,
kullanıldığı alanlara özgün bir hava katmaktadır. Mimarlara zevke göre farklı tasarım
uygulamaları imkanı vererek aydınlatmayı kullanılan alanın mimari dokusu ile kolayca
bütünleştirmelerini sağlar. Aluminyum profil gövdeye sahip Vela Serisi’nde çevre dostu
Power LED’lerin ışık kaynağı olarak kullanılması son kullanıcılara enerji tasarrufu;
düşük kullanım maliyeti gibi çeşitli avantajlar sağlamakta ve geleceğin teknolojisi olma
özelliği ile uzun yıllar kullanım vaadi sunmaktadır. Vela, gri, siyah veya beyaz gibi genel
renklerin yanında istenen renkte üretilebilmektedir.

2010 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

İKİZLER AYDINLATMA, VELA AYDINLATMA ARMATÜRÜ /
İKİZLER AYDINLATMA VELA LIGHTING FIXTURE

10–U–1244

AYDINLATMA / LIGHTING

AYDINL

Marka / Brand: Arlight
Marka Sahibi / Brand Owner: Arlight Genel Hizmet Tasarım Elektromekanik İm.Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Üretici / Producer: Arlight Genel Hizmet Tasarım Elektromekanik İm. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.

2010 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcılar / Designers: Ece Selamoğlu Yalım, M. Oğuz Yalım, Feride Toprak (Ece Yalım Design Studio)

DESIGN TURKEY
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LATMA / LIGHTING

Martin, mağaza aydınlatması amaçlı ray üstü spot ışık olarak tasarlanmıştır, ray aydınlatma ürünlerinden oluşan Bird Serisi’ne
aittir. Tasarım sürecinde önem verilen detaylardan bir tanesi ray aydınlatmaların, doğaları gereği ortamda çok sayıda
kullanılacakları düşünülerek, aydınlattıkları ürünün önüne geçmeyecek şekilde, sadeliğin ve temel geometrik formların ön
planda tutulmasıdır. Bu sadeliğe ulaşmak için, maksimum hareket kapasitesi sunan minimum parçadan oluşacak şekilde
tasarlanmıştır ki bunlar; gövde, yüzük, bağlantı bacağı, kablo taşıyıcı ve ampulün kendisidir. Tüm birimlerin ayrık yapısı
kolay okunurluğu sağlayarak kullanıcı dostu bir ürün yaratır. Mekana entegre olması açısından siyah, beyaz ve metalik gri
önerilen renklerdir. Parçalara bölünmüş formu sayesinde ‘yüzük’ kısmını ‘gövde’den ayrı renkte tanımlamak mümkündür,
bu da iç mimarlara projeleri ile uyumlu renk kombinasyonları yaratma imkanı tanır. Dinamik formu ile hedeflenen, modern
iç mimari tarzlara uyumlu, minimal mekanlarda zarif bir tezat oluşturacak bir ürün ortaya koymaktır. Mağazacılıkta kullanılan
farklı ampullerin takılmasına izin veren özel tasarım soketi, ısıyı aktarmayan güvenli hareket kolu ve geniş hareket kapasitesi,
ürünün genel özelliklerini oluşturur.
Jüri Değerlendirmesi
En güçlü yönleri: sağlık ve güvenlik; ve işlevsellik ve kullanım kolaylığı.
Martin is designed mainly as a spotlight for shop lighting. It belongs to a series of other track lights called Bird. Concerning
its multi-use, the aim was to reach a simple, elegant look with basic geometry that would not supress the objects they will
illuminate. To reach this simplicity, Martin is designed with a minimum number of components: the ring, the leg, the body,
and the cable dispenser with maximum moving capacity. They are all exposed and easily readable, to create a user-friendly
product. Concerning space integration, the product comes with black, white and silver grey finishes. It is also possible to
change the colour of the rings compared with the body, in order to give a chance for interior designers to play with more
colour combinations. The aim is to make the product harmonious in contemporary interior designs with its dynamic form
creating an elegant contrast with modern minimal spaces. The main features of the product are: a specially designed socket
that allows the use of different sized bulbs, demanded in store use; a heat safe handle, which may come in different colors;
and a wide rotational capacity.
Jury Evaluation
Strongest points: health and safety; and functionality and ease of use.

2010 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

ARLIGHT BIRD SERİSİ – MARTIN AYDINLATMA ELEMANI /
ARLIGHT BIRD SERIES – MARTIN LIGHTING UNIT
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10–U–1327

AYDINLATMA / LIGHTING

AYDINL

Marka / Brand: Heper+Moonlight
Marka Sahibi / Brand Owner: Moonlight Aydınlatma San. Tic. Ltd. Şti.
Üretici / Producer: Moonlight Aydınlatma San. Tic. Ltd. Şti.

2010 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcılar / Designers: Sevin Coşkun, Mustafa Emre Olur

DESIGN TURKEY
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LATMA / LIGHTING

Jüri Değerlendirmesi
En güçlü yönleri: yenilik ve farklılık; dürüstlük ve içtenlik; sağlık ve güvenlik; sürdürülebilirlik; üretim için tasarım kalitesi; ve
ekonomi.
With Wings LED Road Lighting, it is aimed to produce a product that is environmentally friendly and which saves energy by
using appropriate materials and production methods and by reducing the number of lighting units currently used on roads.
Wings is an environmentally friendly product produced by durable, high heat and corrosion-resistant materials. Today, due
to the low degree protection of current road lighting units, their reflectors become dirty within a short time of use and loose
their reflectivity. Wings’ internal electronic parts are protected against dust, fluid, and moisture due to appropriate production
methods. With the help of the technology used, the current number of lighting units are reduced and also the product can
be dimmed when required, resulting in a 130 lm/w energy saving. Wings, developed by Turkish designers and engineers,
creates a futuristic image for cities of the future with its silhouette like a statue and creation of a sense of infinity with its linear
form.
Jury Evaluation
Strongest points: novelty and distinctiveness; honesty and sincerity; health and safety; sustainability; design quality for
manufacture; and economy.
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Wings LED’li yol aydınlatma ürünü ile enerji tasarrufu sağlayarak mevcut kullanımdaki fazla armatür sayısının azaltılması ve
kullanılan malzeme ve üretim yöntemiyle çevreye duyarlı bir ürün geliştirilmesi amaçlanmıştır. Uzun ömürlü, yüksek ısıya ve
korozyona dayanıklı malzemelerden üretilen Wings çevre dostu bir üründür. Günümüzde halihazırda kullanılan yol aydınlatma
armatürlerinin düşük koruma sınıfı nedeniyle, reflektörleri kısa sürede kirlenmekte ve yansıtma özelliklerini yitirmektedir. Üretim
yöntemi sayesinde Wings’in içerisindeki elektronik aksam toza, akışkana ve neme karşı tam korunmaktadır. Kullanılan teknoloji
sayesinde hem mevcut kullanımdaki fazla armatür sayısı azaltılmakta hem de ürün, istenilen zamanlarda dim edilebilmekte
ve böylece 130 lm/w’luk ışık verimine sahip bir enerji tasarrufu elde edilmektedir. Ülkemizde Türk tasarımcılar ve mühendisler
tarafından geliştirilip üretilen Wings, heykeli andıran duruşu ile geleceğin şehirleri için tasarlanmış futuristik bir imaj yaratırken,
lineer formu sayesinde sonsuzluk algısı uyandırmaktadır.

2010 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

HEPER+MOONLIGHT WINGS YOL AYDINLATMASI /
HEPER+MOONLIGHT WINGS LED STREET LIGHTING

10–U–1028

ELEKTRİKLİ EV CİHAZLARI / ELEC
ELEKTRİKLİ EV CİHAZLARI / ELECTRICAL HOUSEHOLD DEVICES

Marka / Brand: VESTEL
Marka Sahibi / Brand Owner: Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Üretici / Producer: Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.

2010 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcılar / Designers: Seyman Çay, Melih Gürleyik, MG Design
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CTRICAL HOUSEHOLD DEVICES

Aramides önden yüklemeli çamaşır makinası, ergonomik ve konforlu bir kullanım
sunuyor. İki parçadan oluşan kontrol paneli, yüzeyleri fonksiyonel olarak gruplarken
panele ince bir görünüm kazandırıyor. Bu şekilde Vestel için yeni bir ürün dili geliştirilmiş
oluyor. Antrasit gövde ve siyah parlak yüzeyler, çamaşırların rahatça yüklenmesine ve
boşaltılmasına imkan sağlayan 33 cm’lik geniş kapıda devam ederek ürünün görsel
bütünlüğünü tamamlıyor. Arkadan aydınlatmalı LCD bilgi ekranı kolay bir kullanım
sağlarken yıkama aşamalarını ve kalan süreyi eşzamanlı olarak gösteriyor. Aramides,
ekranda kullanılan tipografilerden, grafik uygulamalara kadar her ayrıntıda gösterilen
özen, tasarım dili, üretim kalitesi ve çevreci özelliklerinin yanında, 12 dakikalık hızlı ve
tasarruflu yıkama programı ile iyi bir performans sunuyor.
Jüri Değerlendirmesi
En güçlü yönü: estetik katkı.

Aramides front–loading washing machine, with its integrated control panel, offers
ergonomic and comfortable use. The add-on part on the control panel divides the
product surfaces by function and also gives a slim appearance. This creates a new
product language for Vestel. The backlit LCD screen shows additional functions and
wash cycles. The glass covered XL 33cm door provides comfortable loading and
unloading. The icons and seven segment digits, which are used in the LCD display, are
designed to present a clear and user-friendly appearance. It shows additional functions
and wash cycles. An additional twelve-minute high-speed wash cycle makes it one of
the fastest washing machines. With its graphical applications, typography used on the
screen, design language and environmentally friendly approach, Aramides offers a
good performance.
Jury Evaluation
Strongest point: aesthetics.

2010 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

VESTEL ARAMIDES OTOMATİK ÇAMAŞIR MAKİNESİ /
VESTEL ARAMIDES AUTOMATIC WASHING MACHINE
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10–U–1264

ELEKTRİKLİ EV CİHAZLARI / ELEC
ELEKTRİKLİ EV CİHAZLARI / ELECTRICAL HOUSEHOLD DEVICES
Marka / Brand: Arçelik
Marka Sahibi / Brand Owner: Arçelik A.Ş.
Üretici / Producer: Arçelik A.Ş.

2010 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcılar / Designers: Soner Ilgın, Onur Onrat, Savaş Onur Eroğlu
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90

CTRICAL HOUSEHOLD DEVICES

Jüri Değerlendirmesi
En güçlü yönleri: yenilik ve farklılık; estetik katkı; dürüstlük ve içtenlik; ve işlevsellik ve
kullanım kolaylığı.

The Arçelik four door refrigerator is the world’s first four-door refrigerator with Joker
compartment, aiming to meet the changing needs of families and their desires for
greater volume, modularity and functionality inside. With a touch of a button, the
77-litre Joker compartment can be adjusted as a fresh food or freezer compartment.
A large water dispenser with tap water connection allows users to take water even into
very large containers. With the soft opening, minibar drinks can be reached without
having to open the doors. The water dispenser and minibar parts are provided not only
for easy access to drinks, but they also help to save energy. Hygiene and freshness
features prevent the accumulation of harmful microorganisms, bacteria and unwanted
smells and help to maintain the freshness of foods for longer.
Jury Evaluation
Strongest points: novelty and distinctiveness; aesthetics; honesty and sincerity; and
functionality and ease of use.

91
DESIGN TURKEY

Arçelik 4 kapılı Buzdolabı; değişen kullanıcı ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak üzere
tasarımı ve üretimi tamamen Arçelik tarafından yapılan; Joker bölmeli dünyanın ilk
dört kapılı buzdolabı olarak, giderek genişleyen, geniş hacimli ürün pazarında yerini
almıştır. 77 lt hacmindeki istenirse soğutucu, istenirse dondurucu olarak kullanılabilen
Joker bölmesi ile; farklı zamanlarda değişebilen kullanıcı ihtiyaçlarına göre, dolabın
hacminin istenildiği şekilde değiştirilmesi müşteriye kullanım kolaylığı sağlamaktadır.
Su pınarında bulunan geniş hacim sayesinde sürahi boyutundaki kaplara bile
rahatca su alınabilmektedir. “Soft opening minibar” sayesinde kapıyı açmadan
içeceklere erişilebilmekte ve böylece kullanım kolaylığının yanısıra enerji tasarrufu
da sağlamaktadır. Beşli koruma sistemi ile besinlerin uzun süre tazeliğini korumasını
sağlayarak, bakteri ve kötü kokuların oluşumunu önlemektedir.

2010 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

ARÇELİK 4 KAPILI GARDROP TİPİ BUZDOLABI / ARÇELİK SIDE BY SIDE REFRIGERATOR

10–U–1266

ELEKTRİKLİ EV CİHAZLARI / ELEC
ELEKTRİKLİ EV CİHAZLARI / ELECTRICAL HOUSEHOLD DEVICES
Marka / Brand: Arçelik
Marka Sahibi / Brand Owner: Arçelik A.Ş.
Üretici / Producer: Arçelik A.Ş.

2010 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı / Designer: Ali İhsan İnçukur

DESIGN TURKEY
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CTRICAL HOUSEHOLD DEVICES

Jüri Değerlendirmesi
En güçlü yönleri: yenilik ve farklılık; estetik katkı; dürüstlük ve içtenlik; sağlık ve güvenlik;
ve ekonomi.

Arçelik New Domino Series is a modular cooktop system that provides various cooking
experience combinations with its different versions from gas cooktops to touch–control
induction hobs.
The new set is characterized by its stainless steel bevelled edges. These bevelled
edges are the main design elements that make the product appear thinner. An angular
shaped cast iron pan which supports the body has a continuous usage surface that
provides easy cleaning and ease of use when mounted side-by-side. The framed
version of the set has circular cast iron pan supports fastened to the main body by
invisible pins. This feature gives the product a simple and high quality appearance.
Jury Evaluation
Strongest points: novelty and distinctiveness; aesthetics; honesty and sincerity; health
and safety; and economy.
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Arçelik Yeni Domino Ocak Serisi, gazlı ocaklardan dokunmatik kontrollü vitroseramik
ocaklara kadar genişleyen ürün gamı ile kullanıcılara farklı pişirme deneyimlerini ve
kombinasyonlarını sunan modüler bir ocak serisidir. Yeni seride, paslanmaz çelik
pahlı yüzeyler kullanılarak tasarıma kendine has bir karakter kazandırılmıştır. Bu pahlı
yüzeyler ürünün daha ince görünmesini sağlayan önemli tasarım özelliklerinden biridir.
Aynı şekilde ızgara gövdelerinde açılı yüzeyler kullanılarak temizlik kolaylığı sunulurken,
ürünün genel karakterinin tüm seriye yayılması öngörülmüştür. Izgaralar, ürünler yan
yana monte edildiğinde sürekli bir hareket yüzeyi oluşturarak kullanım kolaylığı sağlar.
Serinin cam tablalı modellerinde kullanılan dairesel ızgaralar, altlarına gizlenmiş pimler
ile tablaya sabitlenir. Bu kullanım ürünün görünümünü sadeleştirir ve detaylardaki kalite
anlayışını ön plana çıkartır.

2010 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

ARÇELİK YENİ DOMİNO OCAK SERİSİ / ARÇELİK DOMİNO HOB SERIES

10–U–1450

ELEKTRONİK ÜRÜNLER / E
ELEKTRONİK ÜRÜNLER / ELECTRONIC EQUIPMENT
Marka / Brand: KAREL
Marka Sahibi / Brand Owner: Karel Elektronik San. Tic. A.Ş.
Üretici / Producer: Karel Elektronik San. Tic. A.Ş.

2010 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcılar / Designers: Tahsin Çetinoğlu, Nurtan Meral
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ELECTRONIC EQUIPMENT

KAREL NT62I are IP-based videophones for mid and high-end users who prefer to
use the benefits of visual communication. High-resolution colour TFT displays improve
efficiency by making it easier to perceive detailed information, and a touchscreen
interface further makes it easier to act appropriately. Even not so frequent users can
understand and control the rich content and functions of the phone and PBX system.
With the display, users can transfer their existing experiences and habits with personal
communication devices to their office communication. When not in use, the display
functions as a picture frame. Any digital image can be easily uploaded. The user can
adjust both the telephone angle and display angle for optimal comfort. The user can
adjust the angle of the camera, and with use of the slider cover can be sure that the
camera is turned off. By eliminating the hook switch activated by the handset, reliability
of the phone is improved. Guiding light passing through the handset, a simple
mechanism for display adjustment, and a lock mechanism that simplifies handset
assembly, are the novelties of this phone, pending for patents. NT62I is designed to be
mechanically and visually compatible with DSS (Direct Subscriber Selection) modules.

Jüri Değerlendirmesi
En güçlü yönleri: estetik katkı; üretim için tasarım kalitesi; ve işlevsellik ve kullanım
kolaylığı.

Jury Evaluation
Strongest points: aesthetics; design quality for manufacture; and functionality and
ease of use.
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NT62I, görüntülü haberleşmenin avantajlarından yararlanmak isteyen üst ve orta düzey
kullanıcılar için tasarlanmış IP tabanlı videofondur. Dokunmatik renkli ekran, telefonunu
çok sık kullanmayanlar için bile santralın sunduğu özellikleri anlaşılır ve etkileşimli olarak
ilettiğinden, kullanımı kolaylaştırmaktadır. Ekran arayüzü sayesinde, kullanıcılara alışkın
oldukları kişisel iletişim cihazlarındaki deneyimlerini ofis telefonlarında da yaşatır. Telefon
kullanımda değilken, renkli ekran dijital resim çerçevesi olarak kullanılabilir, istenilen
görseller web arayüzü ile kolayca yüklenir ve değiştirilir. Hem genel açısının hem de
ekran açısının ayarlanabilir olması ile kullanıcının tercih edeceği konuma kolaylıkla
ayarlanabilir. Video kameranın görüş açısı ayarlanabilir ve önündeki sürgülü kapak
ile istenmediğinde görüntü alınmadığı güvencesi mekanik olarak da kullanıcıya verilir.
Ahize altındaki mekanik açma kapama düğmesi kaldırılarak kullanım ömrü uzatılmıştır.
Ahize içinden geçen ışıklı uyarı, üretimi basitleştiren tek parça ile sağlanan ekran kilit
mekanizması ve ahize montajını kolaylaştıran, vidalamayaya gerek bırakmayan kilit
mekanizması konusundaki yenilikler için patent başvuruları yapılmıştır. DSS (Doğrudan
aboneye erişim birimi) ile tam mekanik ve görsel uyum sağlamak üzere tasarlanmıştır.

2010 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

KAREL NT62I GÖRÜNTÜLÜ TELEFON / KAREL NT62I VIDEOPHONE

10–U–1451

ELEKTRONİK ÜRÜNLER / E
ELEKTRONİK ÜRÜNLER / ELECTRONIC EQUIPMENT
Marka / Brand: KAREL
Marka Sahibi / Brand Owner: Karel Elektronik San. Tic. A.Ş.
Üretici / Producer: Karel Elektronik San. Tic. A.Ş.

2010 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcılar / Designers: Nurtan Meral, Tahsin Çetinoğlu
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ELECTRONIC EQUIPMENT

Jüri Değerlendirmesi
En güçlü yönleri: dürüstlük ve içtenlik; ve işlevsellik ve kullanım kolaylığı.
NT10D is a digital telephone for the general user of office PBX. It is the basic member of the KAREL NT telephone range. Many
parts and assembly procedures are simplified compared to previous KAREL telephones. The display improves efficiency and
guides the user by informing about the call and options. The menus can be used easily with the interactive display keys.
The display interface guides the user by informing about the available choices. Memory keys are for speed dialling: user
efficiency is improved with memory keys. A message warning function encourages the use of the voice mail function, whilst
a ring indicator warns the user when the telephone is on silent mode.
On the top of the bold and strong base, a second thin and overhung mass is used to incorporate the user interface. By the
balance of these two masses, the size of the telephone is perceived to be lighter. Of the most important visual elements of
telephone, both the handset and the keypad have unique characteristics leading to the visual identity of the NT series.
Jury Evaluation
Strongest points: honesty and sincerity; and functionality and ease of use.
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NT10D telefon santrallarının yaygın kullanıcısı olan, genel ofis çalışanları için özelleştirilmiş bir sayısal telefon setidir. NT telefon
ailesinin en sade ve giriş seviyesi modelidir. Parça ve montaj işlemi sayısı önceki modellere göre azaltılmış, basitleştirilmiştir.
Ekranı, aramalarda verimliliği arttırır, görüşme ve seçeneklerle ilgili bilgi vererek kullanıcıyı yönlendirir. Etkileşimli ekran tuşları
kullanımı kolaylaştırır. Ekran, görüşme ve seçeneklerle ilgili bilgi vererek kullanıcıyı yönlendirir. Sık kullanılan numaraların
programlandığı hızlı arama tuşları, iletişimi hızlandırır. Işıklı mesaj tuşu ile bırakılan sesli mesajların dinlenmesi kolaylaşmıştır.
Zil uyarı ışığı, sessiz konumda çalışan kullanıcıları çağrılardan haberdar eder. Telefon ana gövdesi sağlam ve tok görünüşlü
alt kütlenin üzerinde yer alan yaygın ve ince arayüz kütlesinden oluşmuştur. Bu kütleler arasındaki denge ile ürünün fiziksel
büyüklüğünden daha hafif algılanması amaçlanmıştır. Telefonların en önemli görsel öğeleri olan ahize ve tuş takımı tasarımında
da özgün çizgiler kullanılarak NT serisinin görsel kimliği oluşturulmuştur.

2010 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

KAREL NT10D SAYISAL OFİS TELEFONU / KAREL NT10D TELEPHONE

10–U–1462

ELEKTRONİK ÜRÜNLER / E
ELEKTRONİK ÜRÜNLER / ELECTRONIC EQUIPMENT
Marka / Brand: VESTEL
Marka Sahibi / Brand Owner: Vestel Elektronik A.Ş.
Üretici / Producer: Vestel Elektronik A.Ş.

2010 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcılar / Designers: Burak Emre Altınordu, Adem Cengiz Öztürk, VESTEL ID TEAM
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ELECTRONIC EQUIPMENT

With this project the aim was to carry on the market success of the previous product
range (TV, DVD recorder, set top box, remote controller and sound system) with the
concept of ‘Arise’, and follow the design identity of the previous concept by applying
new design decisions with the concept name of ‘Ariser’. Concept Arise has a design
line on each product of its group that symbolizes the rise of the sun, and its name
originates from this concept. During the design process of the new generation of
Concept Arise, the aim was to travel not too far away from the previous concept, and to
develop new cosmetic features by applying new technological achievements. The new
gradient folio cover on the cosmetic lens part is one such example. An elegant and
slim appearance is achieved by the general surface finishing in clear black. The Vestel
LED TV, with its slim and elegant design, provides up to 50% energy savings, making
it more sensitive to the environment than LCD TVs. During the development process
of the product, research was made on LED TVs. Various studies have been carried
out on energy consumption reduction, user interface improvement, image processing
algorithms, and the results are reflected in the end product. The TV menu has been
designed to ease navigation and to increase functionality. The TV has a USB input and
4 HDMI outputs.

Jüri Değerlendirmesi
En güçlü yönleri: sürdürülebilirlik ve ekonomi.

Jury Evaluation
Strongest points: sustainability and economy.
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Konsept Arise adı altında bir tasarım çizgisi yaratmak üzere üretilmiş olan ürün serisinin
(TV, DVD recorder, settopbox, uzaktan kumanda ve ses sistemi) devamı ve yeniden
tasarımı niteliğindeki “Ariser” önceki üründe yakalanan satış başarısını devam ettirilmesi
için önceki “Arise” kavramını takip etmeyi hedefledi. Ürün grubundaki ürünlerin
üzerinde güneşin yükselişini sembolize eden bir görsel çizgi vardır. Arise isminin çıkış
noktası budur. Önceki “Arise” kavramının yeni jenerasyonu niteliğindeki bu yeni ürün
tasarlanırken hem önceki kavramdan uzaklaşılmamış hem de gelişen yeni teknolojik
malzemeler sayesinde ürün albenisi bir adım ileriye taşınmıştır. Kozmetik lens parçada
kullanılan yeni degrade folyo kaplama bunun bir örneğidir. Genel parlak siyah yüzey
bitişleri ürüne zerafet kazandırmaya devam etmektedir. Ürünün genel tasarım çizgisiyle
sade, ağırbaşlı, dengeli, zarif algısı hissettirilmeye çalışılmıştır. İnce ve şık tasarımlı
Vestel LED TV, sağladığı % 50’ye varan enerji tasarrufuyla çevreye karşı LCD TV’lere
oranla çok daha duyarlıdır. Ürünün geliştirilmesi aşamasında LED TV ürün araştırmaları
yürütülmüştür. Enerji tüketiminin azaltılması, kullanıcı arayüzünün geliştirilmesi,
görüntü iyileştirme algoritmalarıyla ilgili çeşitli araştırmalar yürütülmüş, sonuçları ürüne
yansıtılmıştır. Menü, navigasyonu kolaylaştıracak ve fonksiyonelliği artıracak şekilde
tasarlanmıştır. Üründe USB girişi ve 4 adet HDMI çıkışı bulunmaktadır.

2010 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

VESTEL 32905 ARISER LED TELEVİZYON / VESTEL 32905 ARISER LED TELEVISION

10–U–1473

ELEKTRONİK ÜRÜNLER / E
ELEKTRONİK ÜRÜNLER / ELECTRONIC EQUIPMENT
Marka / Brand: VESTEL
Marka Sahibi / Brand Owner: Vestel Elektronik A.Ş.
Üretici / Producer: Vestel Elektronik A.Ş.

2010 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcılar / Designers: Burak Emre Altınordu, VESTEL ID TEAM

DESIGN TURKEY
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ELECTRONIC EQUIPMENT

Jüri Değerlendirmesi
En güçlü yönleri: yenilik ve farklılık; dürüstlük ve içtenlik; ve işlevsellik ve kullanım
kolaylığı.

The 40840 LED TV is planned to dominate the market by using new materials and a
new technological approach to manufacturing. Transparent PC material provides the
depth illusion on the front surface. With this approach, the graphical details on the
surface and the brand logo seem like they are in the air. The transparent parts on the
corners intensify the depth illusion. The pitched detail on lower part of the surface and
the slimming details enrich the slim look of the TV. Speakers are placed at the bottom
so that they may be hidden. The 40840 LED TV interrogates the manufacturing process
of flat screen TVs. The front surface is painted from the back to achieve the illusion of
depth. During the development process, product research has been made on LED
TVs. Various studies have been carried out on energy consumption reduction, user
interface improvement, image processing algorithms, and the results are reflected in
the end product. The TV menu has been designed to ease navigation and to increase
functionality. The TV has a USB input and 4 HDMI outputs.
Jury Evaluation
Strongest points: novelty and distinctiveness; honesty and sincerity; and functionality
and ease of use.
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40840 LED TV, kullanılan yeni malzeme ve üretim yöntemiyle farklı bir estetik çizgi
yakalamayı hedeflemiştir. Ürünün önyüzü, derinlik hissini sağlamak için şeffaf PC
malzemeden tasarlanmıştır. Şeffaflığın ve derinlik hissinin en çok vurgulandığı bölge,
kenarlardan taşan şeffaf bölümdür. Önyüz derinlik hissini yakalamak için arkadan
boyanmıştır. Üründe aynı zamanda çeşitli renk seçenekleri sunulmuştur. Hoparlör
bölgesi, alt yüzeye kaydırılmış ve tasarım çizgisini bozmamak adına bu şekilde
gizlenmiştir. Ürünün geliştirilmesi aşamasında LED TV ürün araştırmaları yürütülmüştür.
Enerji tüketiminin azaltılması, kullanıcı arayüzünün geliştirilmesi, görüntü iyileştirme
algoritmalarıyla ilgili çeşitli araştırmalar yürütülmüş, sonuçları ürüne yansıtılmıştır. Menü,
navigasyonu kolaylaştıracak ve fonksiyonelliği artıracak şekilde tasarlanmıştır. Üründe
USB girişi ve 4 adet HDMI çıkışı bulunmaktadır.

2010 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

VESTEL 40840 LED TELEVİZYON / VESTEL 40840 LED TELEVISION

10–U–1476

ELEKTRONİK ÜRÜNLER / E
ELEKTRONİK ÜRÜNLER / ELECTRONIC EQUIPMENT
Marka / Brand: VESTEL
Marka Sahibi / Brand Owner: Vestel Elektronik A.Ş.
Üretici / Producer: Vestel Elektronik A.Ş.

2010 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcılar / Designers: Burak Emre Altınordu, VESTEL ID TEAM

DESIGN TURKEY
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ELECTRONIC EQUIPMENT

The 40842 LED TV is aimed to dominate the market by applying new materials and
manufacturing techniques. The front surface of the product is transparent PC to create
an illusion of depth. This illusion effect makes all graphical details on the surface
appear to hover in the air. The front surface is painted from the backside to create a
feeling of depth. Different colour options are presented for the product. The speaker
area is located at the bottom part of the front surface, to maintatin the design identity.
Various research studies have been associated with the product, to decrease power
consumption, improve the user interface and develop image quality algorithms. The
results of these studies are reflected in the product. The TV menu is designed to
increase ease of navigation and to increase functionality. The TV has a USB input and
4 HDMI outputs.

Jüri Değerlendirmesi
En güçlü yönleri: sürdürülebilirlik ve ekonomi.

Jury Evaluation
Strongest points: sustainability and economy.
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40842 LED TV, kullanılan yeni malzeme ve üretim yöntemiyle farklı bir estetik çizgi
yakalamayı hedeflemiştir. Ürünün önyüzü derinlik hissini sağlamak için şeffaf PC
malzemeden tasarlanmıştır. Önyüz derinlik hissini yakalamak için arkadan boyanmıştır.
Üründe aynı zamanda çeşitli renk seçenekleri sunulmuştur. Alt bölümde yer alan
katman, üründeki incelik hissini desteklemeyi amaçlamaktadır. Hoparlör bölgesi alt
yüzeye kaydırılmış ve tasarım çizgisini bozmamak adına bu şekilde gizlenmiştir. Ürünün
geliştirilmesi aşamasında LED TV ürün araştırmaları yürütülmüştür. Enerji tüketiminin
azaltılması, kullanıcı arayüzünün geliştirilmesi, görüntü iyileştirme algoritmalarıyla
ilgili çeşitli araştırmalar yürütülmüş, sonuçları ürüne yansıtılmıştır. Menü, navigasyonu
kolaylaştıracak ve fonksiyonelliği artıracak şekilde tasarlanmıştır. Üründe USB girişi ve
4 adet HDMI çıkışı bulunmaktadır.

2010 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

VESTEL 40842 LED TELEVİZYON / VESTEL 40842 LED TV TELEVISION

10–U–1477

ELEKTRONİK ÜRÜNLER / E
ELEKTRONİK ÜRÜNLER / ELECTRONIC EQUIPMENT
Marka / Brand: VESTEL
Marka Sahibi / Brand Owner: Vestel Elektronik A.Ş.
Üretici / Producer: Vestel Elektronik A.Ş.

2010 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcılar / Designers: Burak Emre Altınordu, Itır Şenyüz Tümerdem, VESTEL ID TEAM

DESIGN TURKEY
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ELECTRONIC EQUIPMENT

Jüri Değerlendirmesi
En güçlü yönleri: estetik katkı ve sürdürülebilirlik.

The aim of the RC 3900 remote control is to achieve an ergonomic use. The concept
of the product is ‘bridge’, with the first aim of the concept to create an illusion that
the remote control hovers in the air; the second aim is to achieve an ergonomc hold;
another aim is to maintain a slim appearance. The top cover of the remote control has
a glossy unpainted surface. Despite the colour black being the mostly used in the LED
TV sector, RC 3900 has a white colour alternative in accordance with recent trends.
For these colour alternatives and high gloss finish, the full potential of plastic material
is used. The top surface of the remote control has an unpainted glossy finish, with the
colour of the surface coming from the material itself. This approach supports both an
environmental approach and cost reduction.
Jury Evaluation
Strongest points: aesthetics and sustainability.
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RC 3900 uzaktan kumanda ergonomik bir kullanımı hedefleyerek tasarlanmıştır. Bu
amaçla tasarım köprü konseptiyle yola çıkmıştır. Bu konseptin birinci amacı ürün için
havada uçuyor hissini yaratmaktır. İkincil amacı kolay ergonomik tutuşu sağlamak
bir diğer amacı ise ince görünümü yakalamaktır. RC 3900 uzaktan kumanda
gelenekselleşen siyah rengin yanı sıra beyaz renk alternatifine de sahiptir. Bu renk
alternatifi ve yüzey parlaklığı için plastik malzemenin kendisinden yararlanılmıştır.
Kumandanın üst yüzeyi parlak boyasız bir yüzeye sahiptir, bu yüzey ekstra boya
kullanmadan malzemenin kendi rengiyle renklendirilmiştir. Bu da hem çevreye hem de
maliyete katkı anlamında etkili olmuştur.

2010 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

VESTEL RC 3900 UZAKTAN KUMANDA / VESTEL RC 3900 REMOTE CONTROL

10–U–1071

EV MOBİLYASI

EV MOBİLYASI / HOME FURNITURE

Marka / Brand: 888 design
Marka Sahibi / Brand Owner: Fırat Metal San. Tic. Ltd. Şti.
Üretici / Producer: Fırat Metal San. Tic. Ltd. Şti.

2010 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı / Designer: Aziz Sarıyer

DESIGN TURKEY
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/ HOME FURNITURE

Jüri Değerlendirmesi
En güçlü yönleri: estetik katkı; üretim için tasarım kalitesi; ve işlevsellik ve kullanım
kolaylığı.

The designer named this design as ‘Jolly Joker’ and dedicated the sofa to the contrast
of jolly joker, symbolizing sorrow and joy together. With its unique form, it offers a
contemporary living standard to the place it resides at. Jolly Joker is a dynamic
and comfortable sofa, opposite of the impression of its exquisite form. Its industrial
manufacturing methods and the use of polyurethane make the product cost lower and
the manufacturing time shorter. It provides economy from space and gives unexpected
comfort and ergonomic satisfaction to the user.
Jury Evaluation
Strongest points: aesthetics; design quality for manufacture; and functionality and
ease of use.
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‘Jolly Joker’ kanepe, klasik kanepe anlayışına farklı bir yorum getirmektedir. Tasarımcı,
Jolly Joker ismi verdiği ürünü ile Jolly Joker’in hüznü ve mutluluğu birarada sembolize
edişine atıfta bulunurken kullanıcıyı şaşırtan, keskin hatlarına zıt bir konfor ve ergonomi
sağlamaktadır. Jolly Joker, farklı tasarım çizgisi ile bulunduğu mekanı çağdaş yaşam
standartlarına taşıyan bir tasarımdır. Endüstriyel üretim metodları ile üretilmiş olması,
üretimde poliüretan kullanılması, hem maliyeti hem de üretim süresini kısaltmaktadır.
Sonuçta ortaya kendine özgü formuyla farklı, mekandan tasarruf sağlayan, konforlu ve
ergonomik bir kanape çıkmaktadır.

2010 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

888 DESIGN JOLLY JOKER MOBİLYA / 888 DESIGN JOLLY JOKER FURNITURE

10–U–1072

EV MOBİLYASI

EV MOBİLYASI / HOME FURNITURE

Marka / Brand: 888 design
Marka Sahibi / Brand Owner: Fırat Metal San. Tic. Ltd. Şti.
Üretici / Producer: Fırat Metal San. Tic. Ltd. Şti.

2010 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı / Designer: Defne Koz

DESIGN TURKEY
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/ HOME FURNITURE

Jüri Değerlendirmesi
En güçlü yönleri: yenilik ve farklılık; estetik katkı; ve işlevsellik ve kullanım kolaylığı.

The designer’s personal design concept is reflected in this sofa, with its feminine lines
combining with ergonomics and comfort. The ‘wall sofa’ is a contemporary approach
to antique Ottoman sofas positioned against the wall, with enriched textiles and
use of pillows. Creating a platform underneath of the mattress is an alternative and
uncommon use of the sofa, which provides a place for the user to put his/her trays,
newspapers and books. The modular sofa system has an integrated coffee table that
can be used in two different ways. Wall sofa can be optional with or without tray. The
design presents a sophisticated version of modern living united with the past.
Jury Evaluation
Strongest points: novelty and distinctiveness; aesthetics and functionality and ease
of use.
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Tasarımcının kendine özgü tasarım çizgisi bu kanepenin feminen hatlarında,
ergonominin ve konforun birleşimi olarak ortaya çıkmıştır. ‘Wall’ Kanepe, duvarlara yaslı,
zengin kumaşlı, bol yastıklı Osmanlı sedirlerine, çağdaş bir yaklaşımdır. Minderlerinin alt
kısmında oluşturulan alışılagelmemiş platform, kullanıcının kitabını, gazetesini, tepsisini
koyabilmesi için ideal bir alternatif kullanım alanı oluşturmaktadır. Yumuşak hatları ve
kanepeyi bütünleyen renkli, farklı biçimlerdeki yastıklarıyla sofistike, ve gösterişli bir
tasarımdır. Modüler kanepe sisteminden oluşan ‘Wall’, ayrıca platformuna entegre
olabilecek, iki farklı şekilde kullanılabilen sehpa alternatifine de sahiptir. Tepsili ya da
tepsisiz seçenekleri ile satışa sunulan kanepe, kullanıcıya farklı kullanım seçenekleri
sunmaktadır. Kanepenin modüler olması, nakliye ve montaj kolaylığı da sağlamaktadır.
Tasarım, geçmişin günümüz modern yaşamına uyarlanmış sofistike bir versiyonudur.

2010 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

888 DESIGN WALL MOBİLYA / 888 DESIGN WALL FURNITURE

10–U–1091

EV MOBİLYASI

EV MOBİLYASI / HOME FURNITURE

Marka / Brand: 888 design
Marka Sahibi / Brand Owner: Fırat Metal San. Tic. Ltd. Şti.
Üretici / Producer: Fırat Metal San. Tic. Ltd. Şti.

2010 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı / Designer: Atilla Kuzu

DESIGN TURKEY

110

/ HOME FURNITURE

Jüri Değerlendirmesi
En güçlü yönleri: yenilik ve farklılık; estetik katkı; ve dürüstlük ve içtenlik.

The Angle table is a part of a collection, carrying the same style as other pieces in the
collection created by the designer. It serves as a dining table. With its unique angled
legs and different top options, the product gives alternatives for users’ various needs
and tastes. The legs can be finished satin, mirror shine or painted. The top can be
glass, marble, veneer or lacquered. A coffee table option is also made available in the
collection. The Angle table has simple and useful style and has many configuration
choices. With its portable legs it can be easily carried and installed. The Angle table is
a combination of form and aesthetics keeping a sophisticated and comfortable place
in our everyday life.
Jury Evaluation
Strongest points: novelty and distinctiveness; aesthetics; and honesty and sincerity.
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‘Angle’ masa, bir koleksiyonun parçasıdır; ait olduğu koleksiyonun tasarım çizgilerini
taşımaktadır; bir yemek masası olarak tasarlanmıştır. Masanın taşıyıcı ayakları
paslanmaz çelikten imal edilmiştir. İstek üzerine, ayaklar statik fırın boya kaplı olarak
üretildiği gibi parlak ya da mat paslanmaz çelik de olabilir. Üst tabla; lamine renkli
cam, mermer, lake ya da ahşap kaplama olabilir. Açılı ayakları ve değişik malzemeden
seçilebilen üst tablası ile farklı ihtiyaçlara ve zevklere cevap veren kullanışlı bir masadır.
Angle masa sade çizgisi ile kullanışlı ve alternatif sunan bir yemek masasıdır. Aynı
zamanda parçası olduğu koleksiyonda bir kahve sehpası da mevcuttur. Demonte
ayakları ile nakliye ve montaj kolaylığı sağlamaktadır. Form ve estetiğin uyumlu
birleşimiyle günlük hayatın içinde sofistike ve kullanışlı bir tasarım olarak yer almaktadır.

2010 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

888 DESIGN ANGLE MASA / 888 DESIGN ANGLE TABLE

10–U–1123

EV MOBİLYASI

EV MOBİLYASI / HOME FURNITURE

Marka / Brand: 888 design
Marka Sahibi / Brand Owner: Fırat Metal San. Tic. Ltd. Şti.
Üretici / Producer: Fırat Metal San. Tic. Ltd. Şti.

2010 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı / Designer: Mehmet Zeki Gürkan

DESIGN TURKEY
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/ HOME FURNITURE

Jüri Değerlendirmesi
En güçlü yönleri: yenilik ve farklılık; estetik katkı; dürüstlük ve içtenlik; üretim için tasarım
kalitesi; ve işlevsellik ve kullanım kolaylığı.

For years, furniture design has shown variety from modern to rustic styles. The designer
of this product has tried to get out of this monotony, finding a way by designing wicked
and joyful designs like Deer. Deer is a very good example of an object design inspired
by nature, which is at the centre of our source of living. Used as a coat hanger, dresuar
or newspaper rack, Deer offers different alternatives to the user with lacquered or
veneered options. It offers joy and dynamics to the place it resides at. It is placed in the
entrance hall of homes and makes people curious for the rest of the home.
Jury Evaluation
Strongest points: novelty and distinctiveness; aesthetics; honesty and sincerity; design
quality for manufacture; and functionality and ease of use.
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Tasarımcı; mobilya tasarımlarının yıllar yılı klasik, rustik ve modern tarzlar arasında kısır
döngü içinde tekrar etmesinden dolayı insanları bu tekdüzelikten kurtarmak adına muzip
arayışlar sonucu bu ürünü tasarlamıştır. Tasarımcıların alt benliklerinde yatan ana esin
kaynağının aslında doğanın ta kendisi olduğuna açık ve net bir gönderme yapan bu
ürün obje–mobilya sentezinin güzel bir örneğidir. MDF üzeri lake yada ahşap kaplama
olarak üretilen ürün hem mekandan tasarruf sağlıyor hemde farklı fonksiyonlara sahip
görsel bir cazibe alanı yaratıyor. Portmanto, dresuar ve gazetelik olarak düşünülmüş
geyik şeklindeki ‘Deer’, kullanıcının hayatına dinamizm katıyor. Evin giriş bölümünde
olması nedeniyle daha ilk girildiğinde evin bütünü hakkında merak uyandırıyor.

2010 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

888 DESIGN DEER MOBİLYA / 888 DESIGN DEER FURNITURE

10–U–1522

EV MOBİLYASI

EV MOBİLYASI / HOME FURNITURE

Marka / Brand: 888 design
Marka Sahibi / Brand Owner: Fırat Metal San. Tic. Ltd. Şti.
Üretici / Producer: Fırat Metal San. Tic. Ltd. Şti.

2010 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı / Designer: Aykut Erol

DESIGN TURKEY
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/ HOME FURNITURE

Jüri Değerlendirmesi
En güçlü yönleri: yenilik ve farklılık; estetik katkı; ve üretim için tasarım kalitesi.

‘Lit’ stands out with its different dimensions and unexpected form. The Lit armchair
is a light and thin product and can be manufactured in a short time. Lit offers certain
solutions for sitting during a short time period in hotels, lobbies, airports and other
public places. It can be used indoors as upholstered or outdoors as fibre reinforced
plastic. By using industrial production methods, its production cost is reduced and
production time is shorter. Also its transportation is easier. Lit is suitable for serial
production. The designer reflects his own young and dynamic style to the Lit armchair,
uniting it with contemporary living.
Jury Evaluation
Strongest points: novelty and distinctiveness; aesthetics; and design quality for
manufacture.
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‘Lit’ koltuk, farklı ölçüleri ve kendine özgü formuyla öne çıkmaktadır. İnce ve hafif bir
ürün olması ve hızlı üretilebilmesi, ürünün getirdiği yeniliklerdir. Lit özellikle kısa süreli
oturumlar için düşünülmüştür. Otel odaları, lobiler, dinlenme salonları, hava alanları
gibi kamusal mekânlarda, kısa oturumlar için modern hatlarda gerçekçi bir çözüm
sunmaktadır. İç mekanda döşemeli olarak kullanılabileceği gibi dış mekan için fiber
malzeme ile de üretilmektedir. Modern üretim yöntemleriyle üretilmesi nedeniyle üretim
maliyeti ve süresi daha azalmaktadır. Sıradan koltuklardan farklı olarak seri üretime
yatkın bir forma sahiptir. Klasik koltuk anlayışına yeni bir yorum getiren tasarımcı, kendi
genç ve dinamik çizgisini bu koltuğa yansıtmıştır.

2010 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

888 DESIGN LİT MOBİLYA / 888 DESIGN LİT FURNITURE

10–U–1198

EV VE OFİS GEREÇLERİ VE AKSESUARLARI / HO
EV VE OFİS GEREÇLERİ VE AKSESUARLARI / HOME AND OFFICE DEVICES AND ACCESSORIES

Marka / Brand: Korkmaz
Marka Sahibi / Brand Owner: Korkmaz Mutfak Eşyaları San. Tic. A.Ş.
Üretici / Producer: Korkmaz Mutfak Eşyaları San. Tic. A.Ş.

2010 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı / Designer: Kerim Korkmaz

DESIGN TURKEY
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OME AND OFFICE DEVICES AND ACCESSORIES

Tasarımın temel hedeflerinden biri, çay kullanımının çok yoğun olduğu ülkemizde hızlı ve dikkatsiz kullanımlara karşı ürün
güvenliğini ön planda tutarak yanmaların önüne geçmektir. Esta çaydanlık, sıklıkla karşılaşılan kaynar su dökülmesi sonucu oluşan
yanma olaylarının önüne geçmeyi sağlayan patentli tasarımı sayesinde kullanım rahatlığı sunar. Sistem, su kazanının kapağındaki
yaylı ve kilitli özel mekanizması ile ani dökülmeler sonucu oluşabilecek yanıklara engel olur. Çaydanlık kapağı üzerindeki valfli
kilit mekanizması ile çaydanlık üzerindeki üçgen işareti karşılıklı gelecek şekilde oturtularak kilitleme yapılır. Valfli kilit sistemi
sayesinde devrildiği esnada kendiliğinden açılmayarak kaynar su dökülmesi sonucu oluşan ani yanıklara engel olunur. Bu sistem
aynı zamanda demlik altında su damlacıklarının birikmesini de önleyen yenilikçi bir tasarımdır. Kullanıcının sıcakla temas etmesini
engelleyen silikon sap tasarımı kullanım konforu oluşturmaktadır. Bunun yanında süzgeç üzerindeki ölçeklerle daha lezzetli çay
demlenebilir.
Jüri Değerlendirmesi
En güçlü yönleri: yenilik ve farklılık; dürüstlük ve içtenlik; sağlık ve güvenlik; üretim için tasarım kalitesi; ve işlevsellik ve kullanım
kolaylığı.
Considering intense consumption of tea in our country, one of the main objectives of this design is to ensure a maximum rate
of product safety to avoid the most commonly encountered burning incidents of boiling water due to careless and inaccurate
use. The basic benefit provided for the user, thanks to the locking mechanism on the teapot, is that the teapot lids will not open
in the case of flipping. In order to open the lid, the user should bring the lock to the position of the triangle. This reduces the risk
of burns and scalds. It also prevents the accumulation of water under the teapot. An ergonomic silicone handle prevents users
from feeling the heat. The product’s capsule base is suitable for use with any type of special stove, and its tea leaf filter with level
indicator helps make delicious tea.
Jury Evaluation
Strongest points: novelty and distinctiveness; honesty and sincerity; health and safety; design quality for manufacture; and
functionality and ease of use.

2010 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

KORKMAZ ESTA ÇAYDANLIK / KORKMAZ ESTA KETTLE
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10–U–1303

EV VE OFİS GEREÇLERİ VE AKSESUARLARI / HO
EV VE OFİS GEREÇLERİ VE AKSESUARLARI / HOME AND OFFICE DEVICES AND ACCESSORIES

Marka / Brand: Hisar
Marka Sahibi / Brand Owner: Hisar Çatal Kaşık ve Paslanmaz Eşya San. ve Tic. A.Ş.
Üretici / Producer: Hisar Çatal Kaşık ve Paslanmaz Eşya San. ve Tic. A.Ş.

2010 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı / Designer: İsmail Erdoğan

DESIGN TURKEY
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Jüri Değerlendirmesi
En güçlü yönleri: estetik katkı; üretim için tasarım kalitesi; ve işlevsellik ve kullanım
kolaylığı.

The elegant design of the Hisar Monaco tray is conceived with the idea of consuming
tea and coffee in our daily lives by using its functional handles. The tray’s ergonomic
design and suitable handles are created for easy service. Hisar is the first company in
its sector to use leather for the purpose of preventing sliding and scratches on the base
of the tray. The leather covering the base has also brought a depth to the product that
has intensified the design. Moreover, it is one of the priorities to offer a decorative and
elegant object that can be exhibited in kitchens when not in use. The Hisar Monaco tray
is well matched to different tea sets, yet stands out with its own features. Its oval form
is created to induce integrity with an attractive, soft and elegant design.
Jury Evaluation
Strongest points: aesthetics; design quality for manufacture; and functionality and
ease of use.

119
DESIGN TURKEY

Monaco tepsi, günlük yaşantımızda oldukça sık tükettiğimiz çay ve kahveyi şık
görünümü ve servis sırasında ergonomik tutacakları sayesinde daha güvenli bir şekilde
sunmak için tasarlandı. Ürünün farklı olması ve özgün biçimi ile ön plana çıkması
hedeflendi. Ergonomik tasarımının kolay servis yapılmasına imkan vermesi ve elle
uyumlu tutacaklarının ilk bakışta ayırt edilebilmesine dikkat edildi. Tepsinin zemininde
kaymayı ve çizilmeyi önlemek amacıyla sektörde ilk defa deriden yararlanıldı. Zemini
kaplayan deri aynı zamanda ürüne derinlik kazandırdı, tasarımı güçlendirdi. Bununla
birlikte ürünün kullanılmadığı zamanlarda mutfaklarda dekoratif şık bir obje olarak
sergilenebilmesi de tasarımın öncelikleri arasında yer aldı. Tasarımda ürünün farklı çay
takımları ile uyumlu olmasına, üzerinde birbirinden farklı çay takımları bulunurken kendi
tasarım unsurlarını göstermesine de özen gösterildi. Tasarımın genel görünümünde
özellikle oval forma ağırlık verilerek dikkkat çekici, yumuşak ve şık bir bütünlük
amaçlandı.

2010 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

		
HİSAR MONACO ÇAY KAHVE TEPSİSİ (DERİ ZEMİNLİ) /
HİSAR MONACO TEA AND COFFEE TRAY (WITH LEATHER BASE)

10–U–1305

EV VE OFİS GEREÇLERİ VE AKSESUARLARI / HO
EV VE OFİS GEREÇLERİ VE AKSESUARLARI / HOME AND OFFICE DEVICES AND ACCESSORIES

Marka / Brand: Hisar
Marka Sahibi / Brand Owner: Hisar Çatal Kaşık ve Paslanmaz Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş.
Üretici / Producer: Hisar Çatal Kaşık ve Paslanmaz Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş.

2010 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı / Designer: Can Yalman

DESIGN TURKEY
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Günümüzün modern çizgilerini yansıtan yeni bir çay seti tasarımı hedeflendi. Türk
kültürünün en keyifli zaman geçirme yöntemlerinden biri olan çay servisi için özgün bir
tasarım amaçlandı. Keskin ve dinamik bir duruşun arkasında klasik Türk çay demleme
biçimi ve “ince belli” kavramlarına yeni bir anlayış sunuldu. Cam bardakta sıvıdaki
kırılma efekti kullanıldı. Yansımalar değerlendirildi ve çay renginin ön plana çıkarılması
hedeflendi. Çay bardağı, çay tabağı ve kaşığını kavrayan form ile asimetrik meyilli form,
tutuşu kolaylaştırdı. Tasarım, istenildiği takdirde çay şekerlerinin ıslanmaması için çay
bardağından uzak kalmasını da sağladı. Takımda estetik görünüm kadar işlevselliğe
ve ergonomiye de aynı ölçüde ağırlık verildi. Bardak, tabak ve kaşık olmak üzere üç
parçadan oluşan ürünün bütünsellik sunması tasarıma yaklaşımda öncelikli hedefti.
Jüri Değerlendirmesi
En güçlü yönleri: yenilik ve farklılık; estetik katkı; ve sağlık ve güvenlik.

A new tea set, which reflects a contemporary modern style, was aimed for. In Turkey,
drinking Turkish tea is considered as one of the most delightful leisure time activities.
A new understanding of the classic Turkish tea brewing style and ‘thin-waist glass’
concept is introduced by using a sharp and dynamic figure. A refraction effect in liquid
is used in deciding on the form of the glass. Also the effect of reflections is used to
bring forward the colour of tea through the glass. Holding the tea glass, tea saucer
and spoon is easy, owing to their asymmetrically inclined forms. The design of the
saucer is made so as to prevent a sugar cube from getting wet. The set features good
functionality and ergonomics, as well as an aesthetical appearance. Also, the principal
aim is to create integrity between the tea glass, saucer and spoon by representing this
unique design.
Jury Evaluation
Strongest points: novelty and distinctiveness; aesthetics; and health and safety.

2010 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

HİSAR TEAREND ÇAY BARDAĞI, ÇAY TABAĞI VE ÇAY KAŞIĞI /
HİSAR TEAREND TEA GLASS, TEA SPOON, TEA SAUCER
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EV VE OFİS GEREÇLERİ VE AKSESUARLARI / HO
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Marka / Brand: Jumbo
Marka Sahibi / Brand Owner: Jumbo Madeni Mutfak Eşya San. ve Tic. A.Ş.
Üretici / Producer: Jumbo Madeni Mutfak Eşya San. ve Tic. A.Ş.

2010 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı / Designer: Minas Çolakyan
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Jüri Değerlendirmesi
En güçlü yönleri: dürüstlük ve içtenlik; sürdürülebilirlik; üretim için tasarım kalitesi; ve
işlevsellik ve kullanım kolaylığı.

Jumboset is designed to healthily cook food with steam, without losing the nutritional
value of food and by saving time and energy. Its possibility to use multiple layers enables
cooking of more than one meal at a time. As the containers may be placed over and
over, it is more compact than other cooking utensils. Since it is made of stainless steel,
it is not harmful for health. As all components may be washed in a dishwasher, it is also
hygienic. The product’s handles are ergonomic. It is a very practical product with easy
cleaning. According to the meal to be cooked, the number of the cooking apparatus
is either increased or decreased, or their order can be changed according to the meal
type. Holeless apparatus are used for heating a meal using the Bain Marie method.
Additionally the product may be used as a storage box. The apparatus with side holes
secures cooking ingredients without dropping water downward. The apparatus with
side and bottom holes secures cooking ingredients by dropping water downward
whilst additionally being used as a colander.
Jury Evaluation
Strongest points: honesty and sincerity; sustainability; design quality for manufacture;
and functionality and ease of use.
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Jumboset, yemeklerin zamandan ve enerjiden tasarruf sağlayarak besin değerlerini
kaybetmeden buharda sağlıklı bir şekilde pişirilmesi amacıyla tasarlanmıştır. Katlı
kullanım işlevi aynı anda birden fazla yemeği pişirme olanağı sunmaktadır. Üst üste
yerleştirilebilen kaplar sayesinde ürün diğer pişirme araçlarına göre daha az yer kaplar.
Paslanmaz çelikten üretilmiş olduğu için sağlığa zararlı değildir. Tüm parçalar bulaşık
makinesinde yıkanabilir olduğundan hijyeniktir. Yekpare özelliğe sahip olup, kulpları
ergonomiktir ve kolay temizlik sağlanması açısından çok pratik bir üründür.
Pişirilecek yemeğe göre pişirme aparatı sayısı arttırılarıp veya eksiltilebilir ya da pişen
yemeğin cinsine göre sıralaması değiştirilebilir. Deliksiz aparat Bain Marie usulü yemek
ısıtma ayrıca saklama kabı olarak kullanılabilir. Yandan delikli aparat, yemeğin suyunu
aşağı geçirmeksizin pişme imkanı sağlar. Yandan ve alttan delikli aparat ise yemeğin
suyunu aşağı geçirerek pişme imkanı sağlar ve ayrıca süzgeç olarak kullanılabilir.

2010 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

JUMBO JUMBOSET BUHARLI PİŞİRME SETİ / JUMBO JUMBOSET STEAM COOKING SET

10–U–1436

EV VE OFİS GEREÇLERİ VE AKSESUARLARI / HO
EV VE OFİS GEREÇLERİ VE AKSESUARLARI / HOME AND OFFICE DEVICES AND ACCESSORIES

Marka / Brand: Jumbo
Marka Sahibi / Brand Owner: Jumbo Madeni Mutfak Eşya San. ve Tic. A.Ş.
Üretici / Producer: Jumbo Madeni Mutfak Eşya San. ve Tic. A.Ş.

2010 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı / Designer: Minas Çolakyan
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Jüri Değerlendirmesi
En güçlü yönleri: estetik katkı; ve işlevsellik ve kullanım kolaylığı.
Jumboraf kitchen shelf is made of stainless steel. It ensures that oilcans, vinegar pots, cruets, saltcellars and pepper pots used in
the kitchen and on the dining table stay together without occupying further space. It may be washed in a dishwasher. The product
appearance is without any screws; multiple Jumboraf shelves can be juxtaposed side by side.
Jury Evaluation
Strongest points: aesthetics; and functionality and ease of use.
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Jumboraf mutfak rafı paslanmaz çelikten üretilmiştir. Mutfakta ve masa üstünde kullanılan yağlık, sirkelik, baharatlık, tuzluk ve
biberliklerin fazla yer kaplamadan bir arada durmasını sağlamaktadır. Bulaşık makinesinde yıkanabilir. Vidasız bir görünüme
sahiptir ve yan yana eklenebilir.

2010 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

JUMBO JUMBORAF MUTFAK RAFI / JUMBO JUMBORAF KITCHEN SHELF

10–U–1447

EV VE OFİS GEREÇLERİ VE AKSESUARLARI / HO
EV VE OFİS GEREÇLERİ VE AKSESUARLARI / HOME AND OFFICE DEVICES AND ACCESSORIES

Marka / Brand: Jumbo
Marka Sahibi / Brand Owner: Jumbo Madeni Mutfak Eşya San. ve Tic. A.Ş.
Üretici / Producer: Jumbo Madeni Mutfak Eşya San. ve Tic. A.Ş.

2010 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı / Designer: Minas Çolakyan
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Jüri Değerlendirmesi
En güçlü yönleri: estetik katkı; ve sağlık ve güvenlik.

Even though the product brings many flavours such as salt, various spices, oil, vinegar,
etc. together in series at the kitchen and on the dining table, it ensures that each
flavour is presented individually, aesthetically and hygienically according to various
requirements. Its casing is made of glass, and its caps are made of stainless steel. It
can be washed in a dishwasher. Not consisting of any plastic components, hygienic,
practical and functional, it can be equipped with multi-purpose modular heads
according to users’ needs. The large size modules can be easily used in the kitchen
during cooking, and it also meets the needs of professionals; whereas the small size
modules can be easily used on the dining table. All caps have the same screw system
and are compatible with each other. They have been designed in a way that no glue is
necessary for assembly. The screwed mouth part can be easily dismounted and thus
it provides easy filling and cleaning.
Jury Evaluation
Strongest points: aesthetics; and health and safety.
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Ürün mutfakta ve sofrada farklı baharat, tuz, sos, yağ, sirke gibi lezzete yardımcı
malzemelerin gerek seri halinde bir arada gerekse farklı gereksinimlere göre her birinin
bağımsız olarak estetik ve hijyenik bir şekilde sunulmasını sağlar. Gövde camdan,
kapaklar paslanmaz çelikten üretilmiştir. Bulaşık makinesinde yıkanabilir. Plastik aksam
içermeyen, hijyenik, pratik, fonksiyonel çok amaçlı modüler başlıklarla ihtiyaca göre
donatılabilir. Büyük boy modüller, mutfakta pişirme işlemlerinde rahat kullanılabilir ve
profesyonellere hitap edebilir; sofrada ise küçük boy modüller rahat kullanılır.
Tüm kapaklar birbiriyle uyumlu vida sistemine sahiptir montajında herhangi yapıştırıcı
kullanılmayacak şekilde tasarlanmıştır. Vidalı ağız kısmı rahat bir şekilde sökülüp dolum
ve temizlik kolaylığı sağlar.

2010 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

				
JUMBO 6600 YAĞLIK - SİRKELİK - BAHARATLIK - TUZLUK - BİBERLİK /
JUMBO 6600 OILCAN - VINEGAR POT - SPICE CONTAINER - SALTCELLAR - PEPPER - SHAKER

10–U–1112

OFİS MOBİLYASI / OF
OFİS MOBİLYASI / OFFICE FURNITURE
Marka / Brand: Derin
Marka Sahibi / Brand Owner: Atelye Derin Mobilya Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.
Üretici / Producer: Atelye Derin Mobilya Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

2010 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı / Designer: Derin Sarıyer
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Jüri Değerlendirmesi
En güçlü yönleri: yenilik ve farklılık; estetik katkı; ve üretim için tasarım kalitesi.

Fek seating modules are designed for use as both single units or groups. The product
has three different modules that allow the client to use combinations of forms in
different colours. It makes a dynamic effect to use different colours at the sides and
on the seat, especially in single units. It is possible to obtain various combinations that
the client could create according to his/her requirements. The repeatable character of
Fek offers new alternatives and new combination scenarios to spaces that are different
in size and which require different functions. Especially Fek 1 has an iconic form. Its
ergonomic structure arises from conversion of a single vertical line and this line makes
the product unique. The chair has a high backrest and according to choice it has
multiple combination scenarios. Fek seating group is the reflection of an innovative
style in furniture design with its rational form and playful spirit.
Jury Evaluation
Strongest points: novelty and distinctiveness; aesthetics; and design quality for
manufacture.
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Fek oturma modülleri, hem tek tek kullanılabilmek hem de gruplar oluşturabilmek
amacıyla tasarlandı. Üç farklı modülden oluşan Fek (Fek1, Fek2, Fek3), birbirini
tamamlayan negatif formları ve farklı renk seçenekleriyle kişiselleştirilmeye elverişlidir.
Fek’in yan bölümleri ile fontu birbirinden farklı renklerde özellikle tekli kullanımlarda
dinamik bir etki yaratır. Fek sonsuz birleşim alternatifleri ile kullanıcıya yerleşim
çözümlerinin ve süreçlerinin içinde olabilme şansını verir. Çoğalabilir oturma ünitesi
Fek, değişik boyutta ve fonksiyon ihtiyacındaki mekanlara farklı birleşim senaryoları
meydana getirebilmesi ile yeni alternatifler sunmaktadır. Özellikle Fek 1 ünitesinin ikonik
formu ve tek bir dikey çizgiden doğan ergonomik bir yapıya çevrilmesi ürünü eşsiz
kılar. Yüksek sırtlı ve çoğalabilir bir kurgusu olan koltuk tercihe göre çeşitli birleşim
senaryolarına sahiptir. Rasyonel bir formu ve oyuncu bir ruhu olan oturma grubu,
mobilya tasarımında yenilikçi çizginin bir yansımasıdır.

2010 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

DERİN FEK MOBİLYA / DERİN FEK FURNITURE

10–U–1113

OFİS MOBİLYASI / OF
OFİS MOBİLYASI / OFFICE FURNITURE
Marka / Brand: Derin
Marka Sahibi / Brand Owner: Atelye Derin Mobilya Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.
Üretici / Producer: Atelye Derin Mobilya Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

2010 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı / Designer: Derin Sarıyer
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130

FFICE FURNITURE

Jüri Değerlendirmesi
En güçlü yönleri: yenilik ve farklılık; estetik katkı; ve işlevsellik ve kullanım kolaylığı.

Nas is designed to fulfil the need of a fully upholstered armchair. The angles of
the backrest and the main body are constituted according to the human needs for
comfortable seating. These details make Nas gain an extraordinary character. Even
though Nas can be used in households, offices are the ideal seating areas for the
product. Nas can be combined with different style seating units to create its modern
design. The Nas armchair can be upholstered with three different colours of fabric,
which make the sharp geometric effect stronger. Especially monochromatic colours
enrich the form of the object. In addition to its sharp and different style, its striking
colours make Nas a spectacular design object.
Jury Evaluation
Strongest points: novelty and distinctiveness; aesthetics; and functionality and ease
of use.
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Nas tümüyle döşemeden oluşan, kumaş kaplı yeni bir oturma birimine ihtiyaç duyulduğu
için tasarlandı. Oturma eylemi için insanın gereksinim duyduğu açılar kanapenin sırt
ve alt gövde tasarımını meydana çıkaran ana eğimleri oluşturuyor. Bu detaylar Nas’ın
alışılmışın dışında bir karaktere bürünmesine neden oluyor. Evlerde de kullanılabilmekle
birlikte daha hızlı yaşanan ofisler, Nas koltuk için ideal kullanım alanlarıdır. Mekanlara
modern tasarımı ile özgünlük katan Nas koltuk farklı tarzdaki oturma grupları ile
kombine edilebilir. Nas koltuğun keskin çizgilerini daha da belirginleştirmek için üç farklı
renk kumaş ile döşenebilmesi mümkün. Özellikle monokrom renkler ürünün formunu
boyutlandırarak mekanlara yeni bir yaklaşım katıyor. Nas Koltuk, keskin ve kararlı
çizgisinin yanı sıra can alıcı rengiyle de sıradışı bir tasarım.

2010 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

DERİN NAS MOBİLYA / DERİN NAS FURNITURE

10–U–1277

OFİS MOBİLYASI / OF
OFİS MOBİLYASI / OFFICE FURNITURE
Marka / Brand: Bürosit
Marka Sahibi / Brand Owner: Bürosit Büro Donanımları San. Tic. A.Ş.
Üretici / Producer: Bürosit Büro Donanımları San. Tic. A.Ş.

2010 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı / Designer: Hasan Mahir Şiranlı
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Pano coffee tables are designed not only considering the way that they look, but also
for the balance they will add to their environment, comfortable usage and rich list of
options. A simple and light design was aimed for, using minimal material. With its
pure design, the Pano coffee table is suitable for multipurpose use and can fit in with
different styles of office environments. Elegant curves on their chrome legs make them
attractive at first sight. With their circle and square tabletop options and different colour
choices, Pano coffee tables make users’ lives easier in an office environment.

Jüri Değerlendirmesi
En güçlü yönleri: ekonomi; ve işlevsellik ve kullanım kolaylığı.

Jury Evaluation
Strongest points: economy; and functionality and ease of use.
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Pano sehpalar, sadece görünüşleri değil bulundukları ortama katacakları denge,
kullanım rahatlığı ve seçenek zenginliği de düşünülerek tasarlandılar. Az malzeme
kullanarak yalın ve hafif bir tasarım hedflendi. Pano sehpaların yalın tasarımı ofis
ortamında çok amaçlı kullanılabilmesini ve farklı ofis ortamlarına uyum göstermesini
sağlıyor. Krom ayaklarındaki zarif radyüsler pano sehpaları kullanıcının ilk görüşte çok
seveceği kadar çekici kılıyor. Yuvarlak ve kare tabla alternatifleri ve farklı renkleri ile
pano sehpalar, ofiste kullanıcının hayatını kolaylaştırıyor.

2010 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

BÜROSİT PANO SEHPA / BÜROSİT PANO COFFEE TABLE

10–U–1280

OFİS MOBİLYASI / OF
OFİS MOBİLYASI / OFFICE FURNITURE
Marka / Brand: ERSA
Marka Sahibi / Brand Owner: Ersa Ofis Mobilyaları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Üretici / Producer: Ersa Ofis Mobilyaları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

2010 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcılar / Designers: Ece Selamoğlu Yalım, M. Oğuz Yalım, Feride Toprak, Ece Yalım Design Studio
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Designed as a contemporary seating unit for guests both in offices and lounge areas,
Twins offers comfortable seating. The form implies symmetry of forces and balance,
also defined as harmony. Because the human body seeks for harmony, the object has
a sympathetic and appealing appearance. The split form creates a surprising visual
effect. It urges curiosity to understand how they stand together. Also it invites one to
experience seating action on a split form, which is unusual. Thin metal legs support the
visual puzzle by creating contrast between the bulky body and the legs themselves.
With its dynamic form, which comes from slight angles, Twins creates a pleasing
contrast to the linear furniture and rectangular spaces of contemporary interiors. This
visual richness of Twins makes it also suitable for lounge areas and large reception
halls. When used in numerous quantities, it brings a joyful perspective quality to a
space. Seating for two is made up of exactly the same split pieces at both ends, and
an additional flat surface in the middle. In this way, it is possible to change the size of
the middle part to create versions with different length.

Jüri Değerlendirmesi
En güçlü yönleri: yenilik ve farklılık; ve estetik katkı.

Jury Evaluation
Strongest points: novelty and distinctiveness; and aesthetics.
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Twins oturma elemanı, bekleme hollerinde ve çalışma odalarında bekleme/misafir
koltuğu olarak tasarlandı. Kullanıcıya konforlu bir oturum sunan sandalye, formu
gereği güçlerin simetrisini, dengeyi vurgular ki insan bedeninin doğasında dengeye,
uyuma karşı bir eğilim vardır. Bu sebepten ürün, kişiye sempatik gelen bir görüntüye
sahiptir. İkiye ayrılmış form aynı zamanda görsel bir sürpriz gibidir. Kişide bir arada
nasıl durduklarını sorgulatan bir merak uyandırır ve onu bu alışılmamış form üzerine
oturup denemeye davet eder. Kütlesel formun altında zıtlık yaratan ince metal bacaklar
bu görsel sürprizi güçlendirir. Formundaki keskin olmayan açıların birlikteliği, heykelsi,
dinamik bir görüntü sağlar ki bu özellik günümüzün köşeli mekanlarında, düz hatlı lineer
mobilyalar arasında hoş bir tezat sunar. Ürünün formundaki bu görsel zenginlik geniş
karşılama mekanlarında birden fazla, adetli kullanımlarda mekana keyifli bir dinamizm
ve perspektif katar. Uzun versiyonu, tekli koltuğu oluşturan parçaların iki uca yerleşmesi
ile araya tek bir düz parça atılarak oluşur. Bu pratik çözüm ara parçanın uzunluğuyla
oynayarak farklı uzunlukta versiyon yaratmaya olanak tanır.

2010 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

ERSA TWINS OTURMA ELEMANI / ERSA TWINS SEATING UNIT

10–U–1459

OFİS MOBİLYASI / OF
OFİS MOBİLYASI / OFFICE FURNITURE
Marka / Brand: NURUS
Marka Sahibi / Brand Owner: Nurus A.Ş.
Üretici / Producer: NUMAŞ

2010 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcılar / Designers: Ece Selamoğlu Yalım, M. Oğuz Yalım

DESIGN TURKEY
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FFICE FURNITURE

4U is designed as a seating unit to encourage socialization within office environments
in large lobbies, waiting lounges and entrance halls; or, for work groups while spending
time among themselves in communal areas, created to breathe within hectic work
hours. This creative and fun seating unit allows users to have pleasure from relaxing
and socializing during the period spent while waiting. Although it has a very simple
square shape, when it is used in multiples a dynamic and fun texture is created in
the space, owing to the geometry of its backrest. The seating dimensions increase
from narrow to wide, proposing different sitting scenarios. Thus, 4U gives the user the
opportunity to find an ideal space to answer the ergonomic needs of different sizes of
people. The form of the backrest serves as a separator creating different sized seating
cells. That way it offers different informal and comfortable seating options to the user,
such as side-by-side or back-to-back. Additionally, it is possible to adjust the back
height with the help of the up and down movement of the backrest.

Jüri Değerlendirmesi
En güçlü yönleri: yenilik ve farklılık; estetik katkı; sağlık ve güvenlik; ve üretim için
tasarım kalitesi.

Jury Evaluation
Strongest points: novelty and distinctiveness; aesthetics; health and safety; and
design quality for manufacture.
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4U, Ofis mekanlarında bulunan giriş holleri, bekleme alanları, geniş lobiler ya da çalışma
gruplarının aralarında yoğun iş temposu içinde nefes almak için yaratılan ortak alanlarda
vakit geçirirken sosyalleşmeyi özendiren bir oturma ünitesi olarak tasarlanmıştır. Bu
yaratıcı ve eğlenceli oturma ünitesi, beklerken geçirdiğiniz zamandan, rahatlayarak ve
sosyalleşerek keyif almanızı sağlar.
Basit kare formuna karşın, ürün yan yana kullanıldığında, sırt geometrisi sayesinde
mekanda dinamik ve eğlenceli bir doku yaratmaktadır. Oturma genişliği dar oturumdan
daha derin oturuma doğru genişlemekte ve farklı oturum senaryoları sunmaktadır.
Böylelikle 4U, farklı boyda kişilerin ergonomilerine cevap veren, ideal bir nokta bulma
şansı verir. Ayıraç görevi yapan sırt formu, önerdiği farklı ebatlarda oluşan oturma
hücreleri ile insanlara pek de resmi olmayan bazen yan yana, bazen de sırt sırta veya
yüz yüze gibi rahat oturum alternatifleri önermektedir. Ayrıca sırt elemanının aşağı yukarı
hareketi sayesinde, kullanıcı tarafından kolayca sırt yüksekliğini ayarlamak mümkündür.

2010 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

NURUS 4U OTURMA ÜNİTESİ / NURUS 4U PUBLIC SEATING UNIT

10–U–1495

OFİS MOBİLYASI / OF
OFİS MOBİLYASI / OFFICE FURNITURE
Marka / Brand: NURUS
Marka Sahibi / Brand Owner: Nurus A.Ş.
Üretici / Producer: NUMAŞ

2010 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcılar / Designers: Ece Selamoğlu Yalım, M. Oğuz Yalım
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FFICE FURNITURE

Jüri Değerlendirmesi
En güçlü yönleri: yenilik ve farklılık; estetik katkı; dürüstlük ve içtenlik; ve üretim için
tasarım kalitesi.

Flat is designed to be used in executive rooms or waiting areas as a guest chair. It has
a simple but strong aesthetic language with its modern, light and elegant outlook. The
design aims to impose the use and not to compete with the design of other furniture
next to it or the general style of the interior. However, it cannot be suppressed by an
executive language, owing to its proportion, scale and formal outlook: it has a strong
aesthetic approach at the front, side and back also. It proposes comfortable seating for
both modern and classical office furniture. The thin metal pipe embraces the massive
outlook of the sitting part and the back to reach an elegant contrast. Different sizes of
the product for one, two and three persons answer different needs, so that the product
can find its place in various office spaces serving for different hierarchies.
Jury Evaluation
Strongest points: novelty and distinctiveness; aesthetics; honesty and sincerity; and
design quality for manufacture.
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Flat, genel bekleme alanlarında ve yönetici odalarında misafir koltuğu olarak kullanılmak
üzere tasarlandı. Mekanın genel tarzına ve önünde yer alacağı makam masalarının
tasarımlarına ve kullanıcısına öncelik veren, bunlarla yarışmayı hedeflemeyen Flat,
modern, hafif, zarif görüntüsüyle yalın ama güçlü bir estetik dile sahiptir. Sahip
olduğu oranları ve ölçeği sayesinde, mekanda kullanıcısının titri altında ezilmeyen; ön,
yan, arka bakış açılarında da estetik çizgileri güçlü bir dile sahip formal bir görüntü
hedeflenmektedir. Hem klasik hem modern ofis takımlarının yanında kullanılabilmekte
ve konforlu bir oturum sunmaktadır. İnce metal boru, masif görüntü veren oturma
bölgesi ve sırtı bir arada ayakta tutmak için kütleleri sarmalar böylelikle zarif bir tezat
oluşturur. Tekli, ikili ve üçlü ebatları, farklı mekanların ihtiyaçlarını karşılar böylelikle farklı
hiyerarşide hizmet veren ofis mekanlarında kendine yer edinir.

2010 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

NURUS FLAT OTURMA ÜNİTESİ / NURUS FLAT SEATING UNIT

10–U–1041

SPOR, HOBİ, OYUN VE KİŞİSEL ÜRÜNLER / SPORT
SPOR, HOBİ, OYUN VE KİŞİSEL ÜRÜNLER / SPORTS, HOBBY, GAME AND PERSONAL PRODUCTS

Marka / Brand: Trexta
Marka Sahibi / Brand Owner: Trexta TR Deri Mamulleri San. ve Tic. A.Ş.
Üretici / Producer: Trexta TR Deri Mamulleri San. ve Tic. A.Ş.

2010 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcılar / Designers: Trexta Tasarım Ekibi, Şahika Etemoğlu

DESIGN TURKEY
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TS, HOBBY, GAME AND PERSONAL PRODUCTS

Jüri Değerlendirmesi
En güçlü yönleri: yenilik ve farklılık; sürdürülebilirlik; ve üretim için tasarım kalitesi.

Sketch Up is designed with the aim to protect mobile phones and to provide users
with the option to create a fully customizable and personal product. The product, apart
being ergonomic, has another feature that satisfies users, and the concept has been
developed based on this feature. The plastic cover designed to protect a mobile phone,
which is in high demand in the market, is attached to the back of the phone to protect
it from shock and can be personalized by users. The easy clip on/off cover allows total
access to all phone features. This plastic cover has been adhered to craft paper during
the injection phase, using appropriate moulding techniques. Upon the launch of the
Sketch Up cover, many users from different parts of the world have applied their unique
work on the covers and presented them on various social networking sites. Sketch Up
brings together technology and customizability, using recyclable materials. Sketch Up
is a new and interesting product that uses a technology, taking no longer than one
minute to implement on an industrial and fully customizable scale, that accords with
the cultural choices and tastes of users and which is easily purchasable.
Jury Evaluation
Strongest points: novelty and distinctiveness; sustainability; and design quality for
manufacture.
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Sketch Up, hem cep telefonlarını korumak hem de kullanıcılarına sadece kendilerine
ait olan bir ürün yaratabilme şansını vermek amacıyla tasarlandı. Sketch Up ergonomik
olmasının dışında, kullanıcılarını mutlu eden başka bir özellik daha taşıyor. Piyasada
bulunan popüler bir cep telefonunu, dış darbelerden korumak amacı ile tasarlanan
plastik kapak, telefonun arka tarafına takılıyor ve istenildiğinde çıkartılabiliyor ve
kapak takılı iken de telefonun kullanımına izin veriyor. Bu plastik kapak, enjeksiyon
aşamasında uygun kalıplama metodları kullanılarak, kraft kağit ile birleştiriliyor. Bu
özellik kullanıcının ürünü kişiselleştirebilemesini sağlıyor. Sketch Up kılıfın piyasaya
sürülmesi ile birlikte, birçok ülkeden, birçok kullanıcı kendi çalışmalarını kapak
üzerine uygulayıp, çeşitli paylaşım sitelerinde insanların beğenisine sundu. Sketch
Up teknolojiyi ve kişiselleştirilebilirliği, geri dönüştürülebilir malzemeler ile bir potada
eritebildi. Sketch Up, teknolojinin kullanıldığı, endüstriyel ve aynı zamanda kullanıcıya
ulaştığında da tamamen kişilerin kendi kültürlerine ve zevklerine göre uyarlayabilme
hakkını veren, geri dönüştürülebilen malzemeler ile üretilmiş, isteyen herkesin kolaylıkla
satın alabileceği yeni ve ilgi çekici bir üründür.

2010 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

TREXTA SKETCH UP KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLEN CEP TELEFONU KORUYUCUSU /
TREXTA SKETCH UP CUSTOMIZABLE MOBILE PHONE PROTECTOR

10–U–1208

SPOR, HOBİ, OYUN VE KİŞİSEL ÜRÜNLER / SPORT
SPOR, HOBİ, OYUN VE KİŞİSEL ÜRÜNLER / SPORTS, HOBBY, GAME AND PERSONAL PRODUCTS

Marka / Brand: STEP Pen
Marka Sahibi / Brand Owner: Step Otomotiv ve Kalıp San. Ltd. Şti.
Üretici / Producer: Step Otomotiv ve Kalıp San. Ltd. Şti.

2010 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı / Designer: Ümit Altun, Uğraş Akpınar / DesignUM Tasarım Ekibi

DESIGN TURKEY
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TS, HOBBY, GAME AND PERSONAL PRODUCTS

StepPen için promosyonel bir ürün olarak tasarlanan BioKalem’in üretiminde, mısır
nişastası atığından elde edilen, biyolojik olarak doğada çözünen bioplastik hammadde,
geri dönüştürülmüş karton ve toksik madde içermeyen mürekkep kullanılmaktadır.
Doğal yaşamı destekleyen bir ürün olduğunu pekiştirmek için, kapağındaki özel bir
bölme içerisine üç adet karaçam tohumu yerleştirilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu minik
tohumlar doğal ortamlarında Ağustos–Eylül ayları arasında toprağa düşerler. Üzerlerine
yağan sonbahar yağmurları ve karlar ile fiziksel olarak çimlenmeye hazırlanırlar. Baharın
ılık havasıyla da kabuklarını kırarak doğarlar.
Jüri Değerlendirmesi
En güçlü yönleri: yenilik ve farklılık; sürdürülebilirlik; ve üretim için tasarım kalitesi.

Biopen is designed for StepPen for promotional purposes. The pen is made of
degradable bio plastic, produced from corn starch waste, recycled cardboard and
non–toxic ink. As a product that is friendly to nature, it contains three Black Pine (Pinus
Nigra) seeds inside its lid. These seeds fall into the ground around August–September.
The seeds grow sprouts with the autumn rains and the snow in the winter. They crack
their shells in the spring with the warm weather.
Jury Evaluation
Strongest points: novelty and distinctiveness; sustainability; and design quality for
manufacture.

2010 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

STEP PEN BIO KALEM / STEP PEN BIOPEN PEN
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10–U–1326

SPOR, HOBİ, OYUN VE KİŞİSEL ÜRÜNLER / SPORT
SPOR, HOBİ, OYUN VE KİŞİSEL ÜRÜNLER / SPORTS, HOBBY, GAME AND PERSONAL PRODUCTS

Marka / Brand: Banat Acrobat
Marka Sahibi / Brand Owner: Banat Fırça ve Plastik San. A.Ş.
Üretici / Producer: Banat Fırça ve Plastik San. A.Ş.

2010 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcılar / Designers: Kunter Şekercioğlu, Özüm Özkan

DESIGN TURKEY
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TS, HOBBY, GAME AND PERSONAL PRODUCTS

Banat Acrobat, ağız sağlığı için önemli bir katkıda bulunan, uluslarası iki patente sahip
yenilikçi ve ayırt edici bir diş fırçasıdır. Patentlerden biri olan ve ürüne ismini veren
yarıklı gövde yapısı, hafiflik sağlarken, fırçalığın kenarına tutunarak diğer diş fırçaları
ile teması önler. Bu sayede virüs ve bakterilerin fırçadan fırçaya yayılması engellenir.
Fırçalıkta düzen ve maksimum hijyen sağlanır. Banat Acrobat’ın patentle korunan diğer
özelliği ise boyun kısmındaki elastomer dolgulu çift duvarlı yapıdır. Bu yapı sayesinde
diş fırçasının başı, fırçanın aksı etrafında sağ ve sol yanlara doğru esneyerek diş
etlerine uygulanan olası basıncın azaltılmasına katkıda bulunur. Doğru diş fırçalama
yöntemleri incelenerek işaret ve baş parmağının diş fırçasını kavradığı ara kesitin,
döndürme hareketini kolaylaştıracak formda olması sağlanmıştır. Gövdenin alışılmış
diş fırçalarından farklı olan strüktürel ve formsal yapısı, ürünün ayırt edici fonksiyonuna
yönelik algıyı desteklemektedir.
Jüri Değerlendirmesi
En güçlü yönleri: yenilik ve farklılık; sağlık ve güvenlik; üretim için tasarım kalitesi; ve
işlevsellik ve kullanım kolaylığı.

Banat Acrobat is an innovative toothbrush with two international patents, and has
made significant contributions to dental hygiene. The first of the patented features,
also naming the product itself, is the split body form, which helps to make the product
lighter and enables the toothbrush to be fixed alongside the rim of the toothbrush
holder. As a result, potential germ transfer between toothbrushes can be prevented,
and maximum hygiene and order is achieved in the toothbrush holder. The second
patented feature of Acrobat is the structural solution along the neck, where elastomeric
material is filled between two separate polypropylene supports. The result is a flexible
neck, which makes the axial movement of the head possible and minimizes potential
damage to the gums. The section where the thumb and index finger grip the brush is
designed to have a form that facilitates the circular motion recommended by dentists.
The structural and formal construction of Acrobat is unusual, which makes it easy
to perceive the product’s unique functional advantage in comparison to ordinary
toothbrushes.
Jury Evaluation
Strongest points: novelty and distinctiveness; health and safety; design quality for
manufacture; and functionality and ease of use.

2010 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

BANAT ACROBAT DİŞ FIRÇASI / BANAT ACROBAT TOOTHBRUSH
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10–U–1168

TIBBİ CİHAZLAR VE GEREÇLER / M
TIBBİ CİHAZLAR VE GEREÇLER / MEDICAL EQUIPMENT AND DEVICES

Marka / Brand: Healthtime
Marka Sahibi / Brand Owner: Elmaslar Grup İmalat Tıbbi Cihaz İnş. Taş. İth. San. ve Tic. A.Ş.
Üretici / Producer: Elmaslar Grup İmalat Tıbbi Cihaz İnş. Taş. İth. San. ve Tic. A.Ş.

2010 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcılar / Designers: Ömer Aydınkal, Ahmet Arslan

DESIGN TURKEY
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MEDICAL EQUIPMENT AND DEVICES

Jüri Değerlendirmesi
En güçlü yönleri: estetik katkı; dürüstlük ve içtenlik; sağlık ve güvenlik; üretim için
tasarım kalitesi; ve ekonomi.

Healthtime has been designed for asthma patients. The device produces 90-95% pure
oxygen required for asthma patients. Features including ease of use, clear screen view,
ergonomic structure, portable bedside unit and reliable software, offer a comfortable
use to the patient. Soft as well as hard materials have been used in the movable
carrying handle. The soft material maintains comfort to the user whilst carrying the
device and provides a secure and ergonomic grip. The bedside unit can either be
attached on the device or used independently. The innovative modern design and high
quality materials used in the manufacturing of Healthime, gave a new corporate identity
to the manufacturer. The colours and materials used in Healthtime provided a more
beautiful appearance, and at the same time became a corporate colour. Healthtime,
with its modern and compact design, ease of use and unusual new features, offers
many advantages to its users.
Jury Evaluation
Strongest points: aesthetics; honesty and sincerity; health and safety; design quality
for manufacture; and economy.
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Healthtime, astım hastaları için tasarlanmıştır. Ürün, astım hastalarının ihtiyacı olan,
%90-95 saflıkta oksijen üretimini yapmaktadır. Healthtime, kolay kullanımı, anlaşılır
net ekran görünümü, ergonomik yapısı, taşınabilir hasta başı ünitesi, güvenli yazılımı
ile kullanıcısına çok daha rahat bir kullanım imkanı sunmaktadır. Hareketli taşıma
kulpunda, yumuşak ve sert olmak üzere çift malzeme kullanılmıştır. Yumuşak malzeme
taşıma esnasında kullanıcıya rahat, sağlam ve ergonomik bir tutuş sağlamaktadır.
Hasta başı ünitesi, cihaz üzerine takılabildiği gibi, cihazdan bağımsız, rahat ve
ergonomik bir kullanım imkanı da sunmaktadır. Healthtime’ın yenilikçi ve modern
çizgilere sahip tasarımı, kullanılan malzeme kalitesi, üreticisine yeni bir kurumsal
tasarım kimliği kazandırmıştır. Healthtime’da kullanılan renkler ve malzemeler, ürünün
daha güzel görünümünü sağlamış, aynı zamanda kurumsal bir renk oluşturmuştur.
Healthtime modern ve şık tasarım çizgileriyle, kolay kullanımıyla ve alışılmışın dışındaki
yeni özellikleri ile kullanıcılarına yeni avantajlar sunmaktadır.

2010 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

HEALTHTIME OC5 OKSİJEN KONSANTRATÖRÜ /
HEALTHTIME OC5 OXYGEN CONCENTRATOR

10–U–1329

TIBBİ CİHAZLAR VE GEREÇLER / M
TIBBİ CİHAZLAR VE GEREÇLER / MEDICAL EQUIPMENT AND DEVICES

Marka / Brand: Nassetti
Marka Sahibi / Brand Owner: Nassetti Tıbbi Cihazlar San. ve Tic. Ltd. Şti.
Üretici / Producer: Nassetti Tıbbi Cihazlar San. ve Tic. Ltd. Şti.

2010 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı / Designer: Melis Ay

DESIGN TURKEY
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MEDICAL EQUIPMENT AND DEVICES

The design reflects a contemporary shape with its smart and modern lines, slim and
rectangular form. Another novelty is the innovative LED system solution, provided
by the design. MELIS® is designed to bring a different point of view to the familiar
bedhead supply unit shapes through its minimalistic appearance and technology.
With this design, Nassetti’s intention is to bring a new generation of bedhead supply
units, fitting to today’s interior designs. MELIS® is designed for patient rooms, wards
and nursing homes. Some of the most important features are: modern and minimal
design, hygienic and smooth surfaces, light body structure, integrated lighting fixtures,
total access to all parts by easy removal of the covers, modular structure, and various
usage alternatives. MELIS® is the first product combining general lighting, reading
and examination lights with an LED solution for the target market. Consequently, the
system provides a cost cutting of approximately 50% in patient room lighting costs.
Also, the LED system does not emit ultraviolet rays and does not contain mercury.

Jüri Değerlendirmesi
En güçlü yönleri: yenilik ve farklılık; dürüstlük ve içtenlik; sağlık ve güvenlik;
sürdürülebilirlik; ekonomi; ve işlevsellik ve kullanım kolaylığı.

Jury Evaluation
Strongest points: novelty and distinctiveness; honesty and sincerity; health and safety;
sustainability; economy; and functionality and ease of use.
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Tasarım, gösterişli ve modern çizgileri, ince ve kübik formu ile modern yaklaşımını
yansıtmanın yanı sıra, aydınlatma fonksiyonu için sunduğu LED sistem çözümü
ile, yenilikçi bir duruşa sahip. MELIS®, minimal formu ve teknolojik uyumluluğu
ile; modern iç mekan tasarımlarına uyum sağlayarak, günümüz hasta başı ünitesi
biçimlerine de yeni bir yaklaşım getirmekte. Ürün, temel olarak hasta odaları, klinikler
ve huzur evlerinde kullanılmak üzere tasarlandı. Minimal, tasarımı; pürüzsüz ve hijyenik
yüzeyleri; hafif gövde yapısı; entegre aydınlatma armatürleri; ünitenin her noktasına
pratik erişim sağlayan kapak yapısı; modüler sistemi ve farklı kullanım alternatifleri
sunabilmesi ile dikkat çekiyor. MELIS®, hedef pazarda genel aydınlatma, okuma ve
muayene aydınlatmalarının tümünün LED sistemle sunulduğu ilk ürün. Hastane oda
aydınlatma harcamalarında yüzde 50’ye varan bir tasarruf sunuyor. LED sistem, enerji
verimliliğinin yanında, ultraviyole ışını yaymadığı ve cıva içermediği için hastaları negatif
etkilememesinin yanında, çevre dostu bir sistem.

2010 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

					
NASSETTI MELİS HASTABAŞI ÜNİTESİ /
NASSETTI MELİS MEDICAL BEDHEAD UNIT (MEDICAL SUPPLY UNIT)

10–U–1014

ULAŞIM VE TAŞIMA ARA

ULAŞIM VE TAŞIMA ARAÇLARI / TRANSPORTATION

Marka / Brand: Otokar
Marka Sahibi / Brand Owner: Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş.
Üretici / Producer: Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş.

2010 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcılar / Designers: Arzu Hüsniye Toker Özkurt, Haluk Özel, Bülent Özkurt, 			
Erhan Kaynak, Kayhan Kaya, İsmail Tepebaşı

DESIGN TURKEY

150

AÇLARI / TRANSPORTATION

Jüri Değerlendirmesi
En güçlü yönleri: estetik katkı; dürüstlük ve içtenlik; ve işlevsellik ve kullanım kolaylığı.

Kent LF features a “design for all” approach. The principal design targets of Kent LF
are: to provide easier boarding and alighting of the bus for all passengers, especially
those with restricted mobility, with its stepless structure and folding ramp; to provide
easier travel for blind passengers with the help of Braille script notifications; to inform
passengers about their travels including route and next destination, with the help of
the Passenger Information System; to create an ergonomically perfect vehicle that
provides maximum safety and security with the help of contemporary technology. Its
adjustable steering column integrated with the dashboard provides a comfortable
driving opportunity. Kent LF has a modular interior roof system integrated with an air
duct, illumination, and audio and passenger information systems. The modular roof
system allows easy and fast maintenance when needed. Kent has a robust and modern
design with its characteristic cutting-edge lines. For all interior trimming, colours and
textures are harmonized with the same design language. With the use of recyclable
materials, Kent LF protects the environment and the vehicle allows recycling of over
95% of its weight.
Jury Evaluation
Strongest points: aesthetics; honesty and sincerity; and functionality and ease of use.
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Kent LF’de tasarım ve teknolojinin mükemmel harmanlanması ve “herkes için tasarım”
anlayışıyla öncelikli yolculara ve sürücüye özgü bir çok yenilik ve iyileştirmeler
sunulmuştur. Modüler bir ünite sayesinde, sürücü, direksiyonu kendine göre
ayarladığında, gösterge paneli ve kumanda düğmelerinin üzerinde bulunduğu
entegre ünite de ayarlanmış olur. Araç, alçak tabanlı basamaksız yapısı ve yana yatma
özelliğiyle, hareket engelli, yaşlı ve çocuklu yolcuların iniş-binişini kolaylaştırmak,
kabartma yazılı bilgilendirmeler ile görme engellilere kolay yolculuk imkanı sağlamak,
araç içi bildirişim sistemiyle, güzergah ve yolculuk ile ilgili bilgilendirmeyi arttırmak
ve ergonomik bir araç yaratmak amacıyla tasarlanmıştır. Kent LF’de güvenliği en üst
düzeye çıkarmak amaçlı teknolojinin sınırları zorlanmış, akıllı sistemler yaratılmıştır.
Araç içi bütünleşik tavan sistemi; hava kanalı, ses, aydınlatma ve bildirişim öğelerinin
modüler yapıyla bir araya getirildiği bir sistemdir. Bu modularite sayesinde aracın
bu sistemlerine tamir veya bakım için erişim gerektiğinde sadece gerekli modülün
demontajıyla sorun çözülebilmektedir. Aracın karakteristik keskin hatlı çizgileriyle, güçlü
ve modern tasarım anlayışı kuvvetlendirilmiş ve araç içindeki tüm elemanların biçim
dili bütünlüğüyle de renk ve doku uyumu yakalanmıştır. Kent LF, ağırlığının %95’inin
üzerinde geri dönüştürülebilmesi ve düşük egzoz emisyon seviyesiyle de çevrecidir.

2010 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

				
OTOKAR KENT 290 LF (LOW–FLOOR) OTOBÜS /
OTOKAR KENT 290 LF (LOW–FLOOR) TRANSPORTATION BUS

10–U–1310

ULAŞIM VE TAŞIMA ARA

ULAŞIM VE TAŞIMA ARAÇLARI / TRANSPORTATION
Marka / Brand: OVO YACHTS

Marka Sahibi / Brand Owner: Vena Tasarım ve Yatçılık Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Üretici / Producer: Vena Tasarım ve Yatçılık Sanayi Tic. Ltd. Şti.

2010 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcılar / Designers: Erkan Şahin, Serhan Güzelderen

DESIGN TURKEY

152

AÇLARI / TRANSPORTATION

Jüri Değerlendirmesi
En güçlü yönleri: yenilik ve farklılık; ve üretim için tasarım kalitesi.

OVO 720C is designed as a pleasant and prestigious product, rendering the design
richness and comfort of Mega yachts into a 7.5m yacht and thus questioning the
comfort and aesthetic values of other yachts in its classification. The wheelhouse offers
spacious navigation pleasure thanks to the rich and safe visual angle of 360 degrees
and the ceiling featuring a panoramic sunroof. Light colours are preferred to provide
the same spaciousness for the seating group and the alacantra-covered ceiling in the
front cabin. With concealed LED lighting, the aim is for users to feel the same cosines
of their home. With the table placed in the centre of the seating group, which can be
lowered and transformed into a double bed, an accommodation opportunity has been
created. The spaces in the restroom are designed economically so that one can stand
and move easily. Another aim has been to offer a wide worktop in the kitchen, created
when the glass covers of the sink and the cooker are mounted, thereby ensuring a
practical and compact use. The inner space of the seating group, placed opposing
to each other on the rear well deck, has been used as storage area. The two movable
flaps of the table in the centre can be opened and closed by a special apparatus and
thereby provides space-saving when the table is not in use. By lowering the table down
to the level of the seating group and placing sun cushions on it, which are kept in the
storage area, a wide sun platform comprising the seating group is created. By placing
the built-in showerhead at the stern, which is reached through a ladder from the sea, a
practical solution is provided for the need to shower after swimming.
Jury Evaluation
Strongest points: novelty and distinctiveness; and design quality for manufacture.
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OVO 720C, kendi klasmanındaki teknelerin konfor ve estetik değerlerini sorgulayarak,
Mega yatların tasarım zenginliğini ve konforunu 7,5 metrelik yatta yorumlayan
keyifli ve prestijli bir ürün olarak tasarlanmıştır. Kaptan köşkü, 360 derecelik zengin
ve güvenli görüş açısı ve tavanında yeralan panaromik sunroof’u ile ferah bir sürüş
keyfi sunmaktadır. Ön kabinde aynı ferahlığı sağlamak amacıyla oturma grubunda
ve alakantra kaplı tavanında açık renkler tercih edilirken, gizli LED aydınlatmalarıyla
kullanıcıların evlerindeki sıcaklığını hissetmesi hedeflenmiştir. Oturma grubunun
ortasında yeralan masa alçalıp, iki kişilik yatağa dönüştürülerek konaklama imkanı
yaratılmıştır. Tuvalette rahatlıkla ayakta durulabilmesi ve hareket edilebilmesi için alanlar
ekonomik olarak tasarlanmıştır. Eviye ve ocağın cam kapakları kapalı olduğunda geniş
bir tezgah alanı sunan mutfağın pratik ve kompakt bir kullanım sunması hedeflenmiştir.
Arka havuzlukta karşılıklı olarak yerleştirilmiş oturma grubunun içi depolama alanı
olarak değerlendirilmiştir. Ortadaki masanın hareketli tasarlanan 2 kanadı bir aparat
yardımıyla açık/kapalı konumuna getirilerek masa kullanılmadığında alan tasarrufu
sağlanmaktadır. Masa, oturma grubunun seviyesine indirilip, üzerine depolama
alanında korunan güneşlenme minderleri konularak, oturma grubunu da kapsayan
geniş bir güneşlenme platformu yaratılmıştır. Denizden tekneye modüler merdiven
ile çıkılan kuyruk bölümüne gömme duş başlığı konumlandırılarak, deniz sonrası duş
ihtiyacı için pratik kullanım sağlanmıştır.

2010 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

OVO YACHTS OVO 720C YAT / OVO YACHTS OVO 720C YACHT

10–U–1069

YAPI GEREÇLERİ / B

YAPI GEREÇLERİ / BUILDING COMPONENTS
Marka / Brand: VitrA

Marka Sahibi / Brand Owner: Eczacıbaşı Yapı Gereçleri A.Ş.
Üretici / Producer: Eczacıbaşı Yapı Gereçleri A.Ş.

2010 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı / Designer: Zeynep Balanlı

DESIGN TURKEY

154

BUILDING COMPONENTS

T70 is a rectangular shower tray series, 70 cm in width, and offering 8 different lengths,
starting from 100cm to 170cm. It aims to introduce shower tray alternatives for users
who would like to replace their standard bathtub with a shower tray, but who are limited
by the architecture of their bathrooms, preventing them from placing a standardsized shower tray. T70 is remarkable by differentiating from other shower trays on the
market: consistent in itself and in the series with rectangular inner forms, and the first
ever concept with its distinctive depth, siphon cover, and dimensions, as well as its
ergonomic and aesthetically sensitive design. T70 is the latest novelty of the firm in the
shower tray market, with its specialized dimensions and coherent inner form.

Jüri Değerlendirmesi
En güçlü yönleri: estetik katkı; dürüstlük ve içtenlik; sürdürülebilirlik; ve işlevsellik ve
kullanım kolaylığı.

Jury Evaluation
Strongest points: aesthetics; honesty and sincerity; sustainability; and functionality
and ease of use.
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T70, 70 cm eninde, 100 cm’den başlayıp 170 cm’ye kadar uzanan 8 farklı boyda
sunulan dikdörtgen formlu bir duş teknesi serisidir. Mimari açıdan daha geniş duş
teknesi kullanma imkanı sunamayan banyo alanlarında, eski küvetini duş teknesiyle
değiştirmek isteyen kullanıcılara bir alternatif sunmayı hedefler. T70, pazardaki diğer
duş teknelerinden farklı olmasıyla dikkat çekici, dörtgen iç çizgileri sayesinde kendi
içinde ve seride uyumlu, standart çözümler yerine kendine has derinliği, sifon kapağı
ve ölçüleriyle hem ergonomik açıdan hem de estetik olarak, yarattığı konsept gibi
tasarım açısından da bir ilktir. T70, hem çok özel dikdörtgen ebatlarıyla, hem de dış
formuna uygun tasarımıyla duş teknesi pazarında firmanın son yeniliğidir.

2010 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

VİTRA T70 DUŞ TEKNESİ / VİTRA T70 SHOWER TRAY

10–U–1267

YAPI GEREÇLERİ / B

YAPI GEREÇLERİ / BUILDING COMPONENTS
Marka / Brand: VİKO

Marka Sahibi / Brand Owner: VİKO Elektrik ve Elektronik Endüstrisi San. ve Tic. A.Ş.
Üretici / Producer: VİKO Elektrik ve Elektronik Endüstrisi San. ve Tic. A.Ş.

2010 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı / Designer: Mirzat Koc Design

DESIGN TURKEY
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BUILDING COMPONENTS

Jüri Değerlendirmesi
En güçlü yönleri: yenilik ve farklılık; sağlık ve güvenlik; ekonomi; ve işlevsellik ve
kullanım kolaylığı.

Instead of a standard application using a lead seal, a plastic seal technology is
developed for the smart meter to reduce environmental pollution and reduce the
number of visible seals to a Single Centre Seal. Thus, it allows the user to easily and
clearly inspect whether the meter has been tampered with or not. With the smart
meter, users can analyse electricity consumption in realtime and can decide when
to use appliances such as washing machines or dishwashers. Besides offering lowpriced electricity, increased awareness for consumption is the biggest advantage on
a macro scale. By offering technology to people in the way that they deserve, full of
smart and significant innovations, with all the necessary security elements, but without
compromising humanity and quality, the VIKO Smart Meter is an environmentalist
trendsetter with its design features and plastic seal technology as an alternative to
lead seals.
Jury Evaluation
Strongest points: novelty and distinctiveness; health and safety; economy; and
functionality and ease of use.
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Trifaze elektronik elektrik sayacı için, standart bir uygulama olan kurşun mühür yerine
plastik mühür teknolojisi geliştirildi ve çevre kirliliğinin azaltılması yönünde önemli
bir başarı yakalandı. Bu sayede, mühür sayısı teke ve daha güvenli bir duruma
dönüştürüldü. Böylelikle üründe önemli bir kriter olan - Temper/Güvenlik - olup olmadığı
tek bir noktadan ve rahatlıkla görülebilecek şekilde merkez mühürde cözüldü. Ürün
akıllı sayaç özelliğine sahip. Enerji tüketimini günün belli kullanım periyodlarında farklı
fiyatlandırma özelliklerinden dolayı tüketiciye ekonomik enerji temin etmekte, yoğun
saatler dışında kullanım hakkında bilgilendirme özelliği sayesinde ekonomi sağlamakta
ve hane bütcesine katkıda bulunmaktadır. VİKO akıllı sayaç, teknolojiyi insanlara
hakettikleri şekilde sunan, akıllı ve gerekli yeniliklerle dolu, tasarımı ile insanlar için
önemli olduğunu söylemekten çekinmeyen, tüm gerekli gizli güvenlik öğelerinden
feragat etmeden karmaşayı çağdaş bir dille çözen, rakipler içinde çıtayı yükselten,
önder, plastik mühür teknolojisi ile örnek alınacak çevreci bir sayaçtır.

2010 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

VİKO TRIFAZE ELEKTRONİK ELEKTRİK SAYACI / VİKO TRIFAZE ELECTRICTY METER

10–U–1411

YAPI GEREÇLERİ / B

YAPI GEREÇLERİ / BUILDING COMPONENTS
Marka / Brand: Doğanlar

Marka Sahibi / Brand Owner: Doğanlar Kapı Kolları San ve Tic. Ltd. Şti.
Üretici / Producer: Doğanlar Kapı Kolları San ve Tic. Ltd. Şti.

2010 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı / Designer: Gamze Güven

DESIGN TURKEY

158

BUILDING COMPONENTS

Jüri Değerlendirmesi
En güçlü yönleri: dürüstlük ve içtenlik; üretim için tasarım kalitesi; ve işlevsellik ve
kullanım kolaylığı.

In comparison with all the other competitive products in the market, this product
differentiates itself with its changeable parts made of several materials including wood,
plastic, metal and leather mounted on the handle. Besides, it is distinctive with its
practical and easily accepted style and offers consumers many choices. A simple
cylindrical modular door handle is designed that could be used in houses, hotels and
offices, allowing combinations of different colours and textures. Moreover, the product
has a high added value for the highly competitive handle market. The door handle, on
which some changeable parts with different kinds of materials, colours and textures
can be mounted, has acquired a sales rate higher than expected. With its modern
modular design, the Lazer modular door handle offers material, colour and texture
diversity.
Jury Evaluation
Strongest points: honesty and sincerity; design quality for manufacture; and
functionality and ease of use.
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Lazer modüler kapı kolu ile, rekabetin yoğun olduğu lüks inşaatlarda ithal ürünlere
rağbet edilen kapı kolları sektöründe, tasarım ve ürün kalitesiyle ithali aratmayan,
yerli rakip ürünler için çıtayı yükselten yenilikçi bir ürüne ulaşmak hedeflendi. Modüler
ve demonte yapısı sayesinde mekandaki diğer malzemelere uyumunda, her tüketici
zevkine ve ihtiyacına cevap verebilen bir yapıda olmasına çalışıldı. Ofislerde, otellerde
ve evlerde farklı malzeme, renk ve dokuların birlikte kullanılabileceği, değiştirilebilir sap
parçaları sayesinde bir tasarımdan türetilen, çeşitlilik imkanı sağlayan, düz silindirik
hatlı modüler bir kapı kolu tasarlandı. Kapıya monte edilen gövde üzerine gizli vida ile
alt ve üst girintilere monte, uçları açılı bu parçalar takıldığında bütününde hem cok basit
silindirik bir sapı tamamlamakta, hem de farklı malzeme, renk ve doku kombinasyonu
yaratmaktadır. Ürün, ahşap, plastik, metal, deri gibi monte edilebilen değişebilir
parçalarının yanı sıra pratik ve herkes tarafından kabul edilebilir tarzı ile kapı kolu
piyasasında satılan rakip ürünlerden ayrıştı. Lazer modüler kapı kolu, zor polisaj veya
bazı noktalarının polisajlanamama sorunu olmayan, şık ve istenilen maliyette üretilen
bir kapı kolu olarak ortaya çıkmaktadır.

2010 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

DOĞANLAR LAZER MODÜLER KAPI KOLU / DOĞANLAR LAZER MODULAR DOOR HANDLE

10–U–1129

YATIRIM ÜRÜNLE

YATIRIM ÜRÜNLERİ / CAPITAL GOODS

			
Marka / Brand: Çukurova
Marka Sahibi / Brand Owner: Çukurova Makina İmalat ve Ticaret A.Ş.
Üretici / Producer: Çukurova Makina İmalat ve Ticaret A.Ş.

2010 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcılar / Designers: Suat Özer, Ersen Pesen, Gül Nalçacı

DESIGN TURKEY
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ERİ / CAPITAL GOODS

Mevcut tasarıma göre kullanıcıya daha geniş ve ferah bir iç mekan sağlamanın yanında;
görsel açıdan bakıldığında da dünya çapındaki üreticilerin tasarımlarından geri
kalmayan, firmaya özgü sportif bir tasarım çizgisinin oluşmasına emsal teşkil edecek
bir tasarım anlayışı ile yola çıkıldı. Bu tasarım ile kullanıcıya; ön ve arka bölümde daha
geniş görüş açısı, daha geniş ve konforlu bir iç mekan, direksiyon ve kumanda kollarına
daha rahat erişim imkanları sağlanmış oldu. Yeni nesil tier 3 turbo intercooler’lı motor
seçimi ile de kullanıcıya daha verimli çalışma imkanı sunulurken, daha düşük egzos
emisyon oranları ile de çevreye karşı daha duyarlı bir çalışma ortamının sağlanması
hedeflendi.

The aim of the design was to form a sporty design style for the firm, which would
create a precedent and would be visually compatible with products of worldwide
manufacturers. This new design provides a more spacious and comfortable interior
to the user in comparison to the existing design. A wider viewpoint to the operator
in the front and rear parts is provided, whilst a more comfortable interior and better
access to steering and control arms are offered. With the new generation Tier 3 Turbo
intercooler engine, the user is offered a more efficient working opportunity. Besides, a
more sensitive environmentalist working area is provided to the user with lower exhaust
emission rates.

Jüri Değerlendirmesi
En güçlü yönleri: estetik katkı; ve ekonomi.

Jury Evaluation
Strongest points: aesthetics; and economy.

2010 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

ÇUKUROVA 888 KAZICI YÜKLEYİCİ / ÇUKUROVA 888 BACKHOE LOADER
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10–U–1150

YATIRIM ÜRÜNLE

YATIRIM ÜRÜNLERİ / CAPITAL GOODS

Marka / Brand: HİDROMEK
Marka Sahibi / Brand Owner: HİDROMEK
Üretici / Producer: HİDROMEK

2010 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcılar / Designers: Hidromek StilStüdyo, Hakan Telışık, Zeliha Uyarca, Okay Gökel,
Sevilay Turgut, Mustafa Hilmi Gökçe, Müslüm Ersoy, Abdullah Çömek

DESIGN TURKEY
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ERİ / CAPITAL GOODS

“Hidromek Operatörü” yaratma anlayışıyla Gen serisi, operatörünü ofisinde gibi konforlu ve rahat hissetmesi, makineyi kolaylıkla
kullanması düşüncesiyle tasarlanmıştır. “Hidromek Operatörü makineyi koltuğundan ergonomik, konforlu ve rahat kumanda
edilebilmelidir” anlayışıyla kullanımdaki temel fonksiyonlar olan joystickler, ısıtmalı–havalı süspansiyonlu koltuk ve kolçakları
birbirlerinden bağımsız ayarlanabilir olarak tasarlanmıştır. Gen serisi sınıfında ilk kez sunulan Opera (Hidromek Operatör Ara
yüzü) ile donatılmıştır. Opera motor devri, menü–çalışma ayarlarını, aydınlatma–silecek ve müzik sistemi fonksiyonlarını bir
araya toplayan bir kumanda ünitesidir. Konforlu çalışma ortamı için otomatik klima kullanılmıştır. Çalışma esnasında gerekli
bütün bilgileri takip edebilecek geri görüş kamerası özelliği de bulunan renkli TFT bilgi ekranı bulunmaktadır. Temel fonksiyonlar
bu ekranda takip edilebileceği gibi menüden çalışma ayarları da yapabilir. İş makinelerinde olduğu gibi ekskavatörlerde de
mekanik öğelerin bolca kullanıldığı görülür. Gen serisinde, tasarım ve renk oyunları ile günümüzün dinamik form ve çizgileri
kullanılarak mekanik parçaların görsel bütünlüğü sağlanmıştır.
Jüri Değerlendirmesi
En güçlü yönleri: estetik katkı; dürüstlük ve içtenlik; ve üretim için tasarım kalitesi.
The Gen Series was designed with the understanding of ‘creating an operator of Hidromek’, to make users feel comfortable
and relaxed as if working at an office, and running the machine without any difficulty. Joysticks, a heated air-suspension seat
and an adjustable armrest are designed to be adjusted separately from each other, within the conception of the Hidromek
Operator, who must be able to control the whole machine from his/her seat ergonomically and comfortably. The most important
and unique design feature of the Gen series is Opera (Operator Interface). Opera is a compact control unit that gathers throttle
level, menu–working settings, illumination–wiper and audio system functions together. Besides this, for comfortable working
conditions, automatic air conditioned systems are located inside the cab. Therefore, the operator can follow the machine
functions and backside view through a camera from a TFT display. The operator can both follow the basic functions from this
display and change the settings from a menu. Many mechanical values are being used in excavators as with other construction
machines. By using modern and dynamic forms with design tricks and colour options, a visual completeness sought.
Jury Evaluation
Strongest points: aesthetics; honesty and sincerity; and design quality for manufacture.

2010 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

HİDROMEK GEN SERİSİ EKSKAVATÖR EKSKAVATÖR (İŞ MAKİNESİ) /
HİDROMEK GEN SERIES EXCAVATOR (CONSTRUCTION MACHINE)
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10–U–1271

YATIRIM ÜRÜNLE

YATIRIM ÜRÜNLERİ / CAPITAL GOODS

Marka / Brand: Miranda
Marka Sahibi / Brand Owner: Miranda Çevre ve Su Arıtma Teknolojileri Enerji ve Tabii Kaynaklar 				
Mühendislik Müşavirlik İnşaat İmalat ve Anonim Şirketi
Üretici / Producer: Miranda Çevre ve Su Arıtma Teknolojileri Enerji ve Tabii Kaynaklar Mühendislik 			
Müşavirlik İnşaat İmalat ve Anonim Şirketi

2010 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı / Designer: Bülent Hatay

DESIGN TURKEY
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ERİ / CAPITAL GOODS

Miracell, ileri arıtma teknolojisiyle yüksek kalitede arıtılmış suyu, rakiplerine göre
düşük enerji ve alan ihtiyacı ile sağlayan, kompozit malzemenin avantajlarını arıtma
sektöründe ilk defa kullanarak, uzun yıllar kullanıcısına hizmet verebilen bir üründür.
Sistem, modüler yapısı sayesinde kapasite artırımı gereken uygulamalarda yapılacak
modül ilavesiyle çok kısa sürede adapte olur. Kokusuz ve 75 db’in altında çalışan
gürültü seviyesiyle çok sessiz çalışır. Görüntü açısından zariftir ve dilendiğinde güneş
enerjisiyle çalışır hale getirilerek sıfır enerji maliyetiyle kullanım olanağı sağlayan tek
tesistir. Sistem dünyadaki ilk ve tek vidalı panel’den monte edilebilen arıtma tesisidir.
Dağ başındaki bir kayak merkezine bile paneller halinde taşınıp, montajı yapılabilir.
Gerektiğinde güneş panelleri tepesindeki özel tasarlanmış bölmelere monte edilerek,
elektrik ve altyapının olmadığı bölgelerde herhangi bir güç kaynağı gerektirmeden
çalışabilmektedir.

Miracell, is a product that applies the advantages of composite materials for the first
time in the treatment industry. It allows an extended service life, providing high quality
treated water utilizing an advanced treatment technology, while operating in a smaller
area with much less energy consumption than its competitors. Due to its modular
design, it can be very adaptive in a short period of time in cases where a capacity
increase is needed. It operates without odour and without sound levels exceeding 75
db. Miracell appears pleasing to the eye and is the only system that can be operated
with solar energy at zero cost if needed. The system is the first and only to be assembled
on site from bolted panels. It can be assembled even in a remote mountain ski resort
by transporting separate panels and assembling them on site. When required, the
system can be fitted with solar panels in the specifically designed holding areas and
operate without the need of electricity and infrastructure.

Jüri Değerlendirmesi
En güçlü yönleri: yenilik ve farklılık; dürüstlük ve içtenlik; ve ekonomi.

Jury Evaluation
Strongest points: novelty and distinctiveness; honesty and sincerity; and economy.

2010 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

MİRANDA MIRACELL PAKET ATIK SU ARITMA TESİSİ /
MİRANDA MIRACELL PACKAGED WASTEWATER TREATMENT
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2010 Kavramsal Tasarım Ödülü
2010 Conceptual Design Award

10–K–1142

KAVRAMSAL TASARIM /
KAVRAMSAL TASARIM / CONCEPTUAL DESIGN

2010 KAVRAMSAL TASARIM ÖDÜLÜ / CONCEPTUAL DESIGN AWARD

Tasarımcı / Designer: Mehrafza Mirzazad Barijough

DESIGN TURKEY
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CONCEPTUAL DESIGN

The Emergency Transporter Unit (ETU) has been designed to provide the proper
conditions for the safe, sterile transportation of amputated body parts from accident
sites to hospitals. If produced, it will be the first product of its kind in the medical devices
market. Hospitals and ambulances generally use coolers (the same portable coolers
that are used at picnics), or sometimes simply ice for the transportation of amputated
body parts. These methods do not ensure that the body parts will be preserved at the
temperatures necessary for safe re–attachment. By cooling amputated parts evenly
and consistently, ETU increases the chances of success in the emergency room. The
three main elements of its design are: a thermoelectric cooling system (44W, 12 V) and
sensor, which ensure the even cooling of 4°C around the amputated part; an insulating
bag made of 2 mm Aerogel (the material with the lowest bulk density and highest
insulation ability), which consistently maintains temperature; and the main casing of
the unit is made of PC and ABS, which firmly protects the amputated part from damage
during transport.

Jüri Değerlendirmesi
En güçlü yönleri: yenilikçilik; öngörülen ihtiyaca cevap verme; ve gerçekleştirilebilirlik.

Jury Evaluation
Strongest points: innovation; responding to the foreseen need; and realisability.
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Kazalar sonucu kopan uzuvların tekrar vücuda takılabilmesi için uygun koşullarda
taşınması gerekir. Hastane ve ambulanslar kopmuş uzuvları taşımak için; taşınabilir
piknik soğutucusu ya da buz kullanmaktadırlar. Bu yöntemle taşınan uzuvların vücuda
takılması için uygunluğu ya da takıldıktan sonra sağlıklı sonuç vereceği garanti değildir.
Acil taşıyıcı birimi, kopmuş olan uzvu doğru koşullarda taşımak için tasarlandı. Bu
ürün, medikal ürün pazarında bir ilktir. Üç ana yapıdan oluşur: (1) Elektronik parça;
thermoelectric soğutucu sistemden oluşur. Bu sistem üzerinde olan sensör sayesinde,
taşıma sırasında en iç hazneyi, vücut yapısına uygun olan ve onu fonksiyon kaybına
uğratmayan 4°C’de tutar. (2) PC ve ABS’den oluşan ana iskelet; elektronik parçayı
tutmanın yanı sıra, kopmuş uzvu dışarıdan gelen darbelere karşı korur. İçinde mevcut
olan teleskopik parça sayesinde genişleyerek kopmuş olan uzun uzuvları bükmeden
taşır. (3) Silikon Aerogel’den yapılmış olan yalıtım torbası, soğutucu sistemden gelen
soğuk havanın ısı kaybetmeden sistemin içinde kalmasını sağlar. Bu torbanın dış
yüzeyi, su geçirmez polyesterdendir, bu da her kullanımdan sonra yapılması gereken
temizliği kolaylaştırır.

2010 KAVRAMSAL TASARIM ÖDÜLÜ / CONCEPTUAL DESIGN AWARD

						
VÜCUTTAN KOPMUŞ UZUVLAR İÇİN ACİL TAŞIYICI BİRİMİ /
EMERGENCY TRANSPORTER UNIT FOR AMPUTATED BODY PARTS

10–K–1291

KAVRAMSAL TASARIM /
KAVRAMSAL TASARIM / CONCEPTUAL DESIGN

2010 KAVRAMSAL TASARIM ÖDÜLÜ / CONCEPTUAL DESIGN AWARD

Tasarımcılar / Designers: Mehmet Kındı, Ümit Karaca

DESIGN TURKEY
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CONCEPTUAL DESIGN

Jüri Değerlendirmesi
En güçlü yönleri: yenilikçilik, öngörülen ihtiyaca cevap verme; ve estetik katkı.

Roll Stretcher is a design concept to carry injured people in emergency cases in more
humane and safe conditions. The roll–type storage enhances compact carrying,
instant setup and ease of use. Servicing in all conditions, added accessories, ease
of carrying, and offering a relevant ‘mat use’ each differentiate the concept from
conventional alternatives. The ease of manufacturing through wood and fabric is
based on sustainability concerns. Details of use and features such as colour feedback
result in a user–friendly design.
Jury Evaluation
Strongest points: innovation; responding to the foreseen need; and aesthetic
contribution.
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Rulo Sedye, acil durumlarda taşınması gereken insanları, insana yakışır ve güvenli bir
biçimde taşımak için önerildi. Kapalı iken rulo şeklinde olması kompakt ve kolay taşınır
bir kullanım sunuyor. Farklı kullanım ihtiyaçları için ek aparatların kullanımına imkan
sunması, bu ihtiyaçlar doğrultusunda taşıma ergonomisine uyum sağlayabilmesi,
taşınma durumunun haricinde mat olarak da kullanılabilmesi diğer tasarım hedefleri
olarak belirlendi. Yapımında kullanılan malzemelerin ahşap ve kumaş olması yönüyle
kolay üretilebilirlik, çevre dostu olma ve sürdürülebilirlik hedefleri güdüyor. Ayrıca
kullanımı ve renk geri-beslemeleriyle de kullanıcı dostu bir tasarım.

2010 KAVRAMSAL TASARIM ÖDÜLÜ / CONCEPTUAL DESIGN AWARD

RULO SEDYE / ROLL STRETCHER

10–K–1331

KAVRAMSAL TASARIM /
KAVRAMSAL TASARIM / CONCEPTUAL DESIGN

2010 KAVRAMSAL TASARIM ÖDÜLÜ / CONCEPTUAL DESIGN AWARD

Tasarımcı / Designer: Seda Özçetin

DESIGN TURKEY

172

CONCEPTUAL DESIGN

Have you ever wondered how a visually impaired person perceives the city he/she
lives in or visits? Thinking about this and talking to such people revealed that they need
better options to engage with their environments. In fact it is not just these people, but
all of us who need this. Inspired by the experiences of visually impaired people, Soul
of City is designed: a location-based social media service that serves as a romantic
tour guide by using artistic forms of expressions instead of fact based information to
evoke emotions. It is formulated as a collection of short stories and poems on famous
locations in the cities, written by famous and amateur authors and poets, exploring
and reflecting the soul of the cities and aiming to create an accessible environment for
all, helping people engage with their environments. It is aimed to be a flexible service
by allowing users access via various media including the Web, mobile phones, kiosks,
and smart phone applications. It is thought that different artistic forms of expressions,
such as music and visual arts, could also be used in future versions of this service.

Jüri Değerlendirmesi
En güçlü yönleri: yenilikçilik; öngörülen ihtiyaca cevap verme; ve gerçekleştirilebilirlik.

Jury Evaluation
Strongest points: innovation; responding to the foreseen need; and realisability.
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Hiç görme engelli birinin yaşadığı veya ziyaret ettiği şehri nasıl algıladığını merak ettiniz
mi? Bu konuda düşünmek ve görme engellilerle konuşmak, onların çevreleriyle bağlantı
kurmaları için daha iyi seçeneklere ihtiyaç duyduğunu gösterdi. Aslında sadece
onlar değil hepimiz buna ihtiyaç duymaktayız. Görme engellilerin deneyimlerinden
esinlenilerek; kuru bilgiden ziyade sanatsal ifade biçimlerini kullanarak duyguları
harekete geçiren romantik bir tur rehberi olarak hizmet veren yer tanımlı sosyal medya
hizmeti olan Şehrin Ruhu tasarlandı. Bu hizmet, ünlü ve amatör yazar ve şairler tarafından
yazılmış şehrin ruhunu araştıran ve yansıtan kısa öyküler ve şiirlerden oluşan ve amacı
herkes için ulaşılabilir bir çevre yaratmak ve insanların çevreleriyle bağlantı kurmalarına
yardım etmek olan bir koleksiyon olarak kurgulandı. Kullanıcıların internet, cep telefonu,
kiosk, ve akıllı telefon uygulamaları şeklinde çeşitli yollardan kullanabileceği esnek bir
servis olması amaçlandı. Hizmetin gelecek versiyonlarında müzik ve görsel sanatlar
gibi farklı sanatsal ifade biçimlerinin de kullanılması düşünülmektedir.

2010 KAVRAMSAL TASARIM ÖDÜLÜ / CONCEPTUAL DESIGN AWARD

ŞEHRİN RUHU: ROMANTİK TUR REHBERİ / SOUL OF CITY: A ROMANTIC TOUR GUIDE

TASARIMCILAR / DESIGNERS

Oya Akman

Reşitpaşa Mah. Şirin Sokak 96/2 Emirgan Sarıyer
34467 İstanbul Türkiye
t: 212 323 57 09
m: 0533 324 07 54
oya@design.com
http://www.oyadesign.com/
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Oya Akman

2010 TASARIMCILAR / DESIGNERS

10-U-1452

Dr. Oya Akman DGSA (bugünkü adıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi-MSGSÜ) Endüstri Ürünleri Tasarımı
ve İç Mimarlık Bölümünden Master derecesiyle mezun oldu. Doktorasını MSGSÜ Fen Bilimleri Enstitüsünde
kurumsal kimlik ve göstergebilim üzerine yaptı. 30 yılı aşkın profesyonel meslek yaşantısında mobilya, tekstil,
seramik, plastik, cam endüstrilerinde tasarımcı olarak çalıştı. EU WIIN Award 2009 Takdir Ödülü, Good Design
2009 (2 Ödül), Red Dot Design Award 2008, Design Plus Material Vision 2007, Observeur du Design 2009, Design
Turkey 2008, TSE Altın Ambalaj 2009, Design Plus 2003 gibi önemli pek çok ödül aldı. Design Award of the Federal
Republic of Germany 2004, 2009, 2010 ve 2011 yıllarında beş kez aday gösterildi. Red Dot 2008 Dubai Best of the
Best sergisi ve Berlin IFA Fuarı 2010 German Design Council, ”Design Award of the Federal Republic of Germany”
sergisinde ürünleri sergilendi. Tasarımları Berlin Brohan Müzesi, Frankfurt El Sanatları Müzesi, New York Corning
Cam Müzesi gibi müzelere alındı. İTÜ Endüstri Tasarımı Bölümünde 1993-2005 yılları arasında Ögretim Görevlisi
olarak görev aldı. Tasarımları Oya Design markası ile ulusal ve uluslararası pazarda satılmaktadır. Tasarım,
eğitmenlik ve danışmanlık çalışmalarını da sürdürmektedir.
Dr. Oya Akman graduated from the DGSA (now Mimar Sinan Fine Arts University - MSGSÜ) with a Master’s
degree in Industrial Design and Interior Design. She completed her Doctorate on Corporate Identity and Semiotics
at the MSGSÜ Science Institute. During 30 years of her professional life, she has worked as a designer in the
furniture, textile, ceramic, plastic and glass industries. She received many important prizes including EU WIIN
Award 2009, Good Design 2009 (2 awards), Observeur du Design 2009, Red Dot Design Award 2008, TSE Gold
Packaging 2009, Design Plus Material Vision 2007, and Design Turkey 2008. She was nominated for the Design
Award of the Federal Republic of Germany 2004, 2009, 2010 and 2011 by the German Ministry of Economy
and Technology. Her designs were accepted to the collection of museums including Berlin Brohan Museum,
Museum of Applied Arts Frankfurt, and New York Corning Glass Museum. She worked as an academician in
Istanbul Technical University Department of Industrial Product Design between 1993 and 2005. Her designs are
sold on both national and international markets with the brand ‘Oya Design’. She is currently working as a design
instructor as well as carrying out her design and consultancy work.

Yanarsu Sokak, Ergene Apt. No:14 Daire 18
34335 İstanbul Türkiye
t: +90 212 263 00 74
ugras.akpinar@design-um.com
http://www.design-um.com/

Uğraş Akpınar
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Uğraş Akpınar graduated from Mimar Sinan Fine Arts University, Department of Industrial Design, with the 3rd
ranked honour degree in 2006. In his years of education, he obtained many accomplishments. In 2003 he
participated in the ‘’FIAT OSA project’’ in Italy, which was sponsored by FIAT. There, he took a leading role in
the team that made presentations. He started his early career in Demirdöküm A.Ş, working part-time between
2004-2006. In the meantime, he designed combi boilers, gas heaters and radiators alongside his conceptual
endeavours. Between the years 2006-2007 he worked in Aldora Mobilya A.Ş. This firm provides service for panel
furniture and he contributed to the conceptual design process of night nurseries and bedrooms. From that date
forward, since 2007, he has been working in DesignUM design studio, which conducts business in automotive,
white line, small appliances and medical products services. Since joining, he has taken an active part in more than
40 projects. He has especially worked in the fields of concept development, design visualization and component
design.

Uğraş Akpınar

Uğraş Akpınar 2006 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünden
üçüncülükle mezun oldu. Okul döneminde çeşitli başarılar elde etti. 2003 yılında “FIAT OSA” Projesi kapsamında
FIAT’ın davetiyle İtalya’da tasarım sunuşları yapan ekipte bulundu. 2004-2006 yılları arasında Demirdöküm A.Ş.’de
yarı zamanlı çalışarak tasarım kariyerine başladı. Çalıştığı dönemde kavramsal çalışmalarının yanı sıra; kombi,
doğal gaz sobası ve radyatör tasarımları yaptı. 2006-2007 yılları arasında Aldora Mobilya A.Ş.’de çalıştı. Panel
Mobilya alanında hizmet veren firmada; genç odası ve yatak odası alanlarında kavramsal tasarımlar yaptı. 2007
yılından itibaren otomotiv, beyaz eşya, küçük ev aletleri ve medikal ürünler alanlarında tasarım hizmeti veren
DesignUM tasarım ofisinde; 30 kadar projede aktif olarak yer almakta, konsept geliştirme, tasarım görselleştirme
ve parça tasarımı alanlarında çalışmalar yapmaktadır.

2010 TASARIMCILAR / DESIGNERS

10-U-1208

Mustafa Alpagut

Esentepe Mah. Gazeteciler Sitesi Dergiler Sok.
No:13 Esentepe
34394 İstanbul Türkiye
t: +90 212 288 96 33
info@elkomix.com
http://mustafaalpagut.com/
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Mustafa Alpagut

2010 TASARIMCILAR / DESIGNERS

10-U-1322

Mustafa Alpagut, 16.02.1950 yılında Erzurum’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da Işık Lisesi’nde yaptı.
İstanbul Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi Uçak Bölümü’nü 1971 yılında, yılın en genç mezunu olarak bitirerek
Uçak Yüksek Mühendisi oldu. Profesyonel hayatına Alarko Grubu’nda çalışarak başlayan Mustafa Alpagut, altı ay
Mühendis, bir yıl da Baş Mühendis olarak çalıştıktan sonra oradan ayrılıp, bugün kendi firması olan ELKON’un
temellerini attı. Mustafa Alpagut’un kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı olduğu ELKON Şirketler Grubunu
oluşturdu. Elkon Şirketler grubunun Çerkezköy’de ELKON1, ELKON2, ELKON3 adı altında beton santrali üretimi
yapan üç adet fabrikası vardır ve ELKON4 adı altında dördüncü fabrikası da kurulmaktadır. Beş kıtada 62 ülkeye
ihracat yapan ELKON’un kurucusu Mustafa Alpagut aynı zamanda müzisyen kişiliğiyle de göze çarpmaktadır.
’Aşkın Mapushane‘, ’Alma Alma Yanakları Al Gibi‘ gibi unutulmaz eserlerin söz ve bestesi kendisine aittir.
Mustafa Alpagut was born in Erzurum on February 16th, 1950. He completed his primary and middle education in
Işık High School in Nişantaşı and in 1971 graduated from Istanbul Technical University, Department of Aeronautical
Engineering, becoming the youngest graduate of that year. He started his professional career in Alarko Group and
worked as an engineer for 6 months, and then as head engineer for a year. Then, he started his own company
from scratch and ELKON was born. Mustafa Alpagut is the founder and chair of the executive board of ELKON.
There are three factories, named as ELKON1, ELKON2 and ELKON3 in Çerkezköy, and a fourth factory, ELKON4,
is now under construction. Mustafa Alpagut, whose company ELKON exports to 5 continents and 62 countries, is
also a credited musician for writing and composing such unforgettable songs as ‘Aşkın Mapushane’, ‘Alma Alma
Yanakları Al Gibi’ etc.

Caferağa Mah. Halil Ethem Sok. 9/1 Kadıköy
İstanbul Türkiye
t: +90 216 347 35 81
info@omletistanbul.com
http://www.omletistanbul.com/

Aysun Altındağ
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Aysun Altındağ graduated from Istanbul Technical University Department of Industrial Design in 2003. She is
working towards her MSc in the same department on relationships between the companies located in Turkey
and design consultancy firms. Since 2006, she is the co-founder of omletistanbul design office, providing design
consultancy services to a range of Turkish companies in the area of furniture accessories, architectural lighting,
furniture and medical equipment, as well as designing and producing products specifically for museums’ own
collections. Also, to improve herself, and to advertise her brand and contribute to the environment, she attends
different activities such as various exhibitions and design fairs, where she also represents omletistanbul products
and works as a workshop coordinator.

Aysun Altındağ

Aysun Altındağ 1980 yılında Bolu’da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünü
bitirdi. Şu anda aynı bölümde yüksek lisansına devam etmekte ve Türkiye’de bulunan firmaların tasarım
danışmanlık firmaları ile aralarındaki ilişkileri inceleyen bir tez çalışması yapmaktadır. 2006 yılında ‘omletistanbul’
tasarım ofisini Meltem Maralcan ile beraber kurdu ve halen bu firmada kurucu ortak ve endüstri ürünleri tasarımcısı
olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Türkiye’nin önde gelen mobilya aksesuarları üreticileri, mimari aydınlatmacılar,
mobilyacılar ve sağlık ürünleri gibi farklı endüstriyel sektörlerden firmalara dışarıdan tasarım desteği vermektedir.
Yurt içi ve yurt dışında bulunan birkaç müze mağazasına, kendi koleksiyonlarına özel tasarımları üretmektedir.
Atölye çalışması yürütücülükleri, farklı sergilere katılımlar ve yurt içi ve yurt dışı fuar katılımları bu etkinlikler
arasındadır. omletistanbul markası için özel olarak tasarladığı ürünleri de bu fuarlar vasıtasıyla tanıtmaktadır.

2010 TASARIMCILAR / DESIGNERS

10-U-1157

Burak Emre Altınordu

2010 TASARIMCILAR / DESIGNERS
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Burak Emre Altınordu

Vestel Elektronik Org. San. Böl.
45030 Manisa Türkiye
t: +90 236 233 01 31 / 2223
sultan.kaygin@vestel.com.tr
http://www.vestel.com.tr/

10-U-1462, 10-U-1473, 10-U-1476, 10-U-1477, 10-U-1491

Burak Emre Altınordu 1971 yılında Ankara’da doğdu, 1995 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri
Tasarımı Bölümünden mezun olduktan sonra ürün tasarımına Başarı Elektronik ile başladı. Burada Türkiye’nin
ilk dijital elektrik sayacının tasarımını gerçekleştirdi. Askerlik görevinin ardından 1999 yılında Vestel Elektronik ArGe’de Endüstriyel tasarımcı olarak göreve başladı. Vestel Arge bünyesinde tasarladığı çok sayıda uydu alıcısı,
DVD kaydedici-oynatıcı, CRT TV (tüplü tv), LCD TV ve Uzaktan kumanda projeleri hayata geçti. 2004 yılından
bu yana Arge’nin bir bölümü haline gelmiş olan Endüstriyel Tasarım Bölümü Müdürlüğü görevini sürdürmektedir.
Born in Ankara in 1971, he started his professional career at Başarı Elektronik after his graduation from Middle
East Technical University (METU) Department of Industrial Design in 1995. He designed the first digital electronic
counter in the company. After his military service, he has started to work as an industrial designer at Vestel
Electronics R&D in 1999. He has carried out various projects on satellite receivers, DVD reader-writers, CRT TVs,
LCD TVs and remote controls. He has been the industrial design manager of R&D since 2004.

DesignUM Nispetiye Cad. Yanarsu Sk. Ergene Apt. No:14
Daire:18 34335 Etiler İstanbul Türkiye
t: +90 212 263 00 74
umit.altun@design-um.com
http://www.design-um.com/

Ümit Altun
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Ümit Altun was born in 1965 in Milas. He graduated from the industrial design department of Mimar Sinan Fine
Arts University in 1985. In a chronological order, he worked as a designer in Otokar, head designer in Teletas,
and designer and design manager in Arcelik. In 2004, he founded his own company DesignUM, which has been
providing design consultancy for automotive, household appliances, hobby and personal products, furniture,
packaging, electronic devices and medical products.

Ümit Altun

1965 yılında Milas’ta doğan Ümit Altun, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde endüstri ürünleri tasarımı
öğrenimi gördü ve 1985 yılında mezun oldu. Sırasıyla Otokar, Teletaş ve Arçelik’te tasarımcı ve tasarım yöneticiliği
görevlerinde çalıştı. 2004 yılından bu yana kendi kurmuş olduğu DesignUM’da otomotivden elektrikli ev aletlerine,
elektronik eşyadan medikal ürünlere kadar bir çok farklı sektöre tasarım ve tasarım danışmanlığı hizmetleri
vermektedir.

2010 TASARIMCILAR / DESIGNERS

10-U-1206, 10-U-1208

Ahmet Arslan

12 Cad. İhlas Sitesi A Blok No 32 Demetevler
06200 Ankara Türkiye
t: +90 535 925 19 39
ahmetarslan@elmaslarmedikal.com.tr
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Ahmet Arslan
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1972 Yozgat doğumlu olan Ahmet Arslan ilköğrenimini 1979-1984 arasında Ankara Hazar İlkokulunda, Orta
öğrenimini 1984-1987 arasında Antalya Hızır Reis Orta Okulunda, Lise öğreninimi 1987-1990 arasında Ankara
Mimar Sinan Lisesinde tamamladı. Yüksek öğrenimini ise Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Elektronik
Mühendisliği Bölümünde 1995 yılında tamamladı. İş hayatındaki tecrübeleri aşağıda verilmiştir. 1995-1996 Depar
Elektronik, güvenlik sistemleri, üretim müdürü; 1996-1997 Eprom Elektronik, link sistemleri, saha mühendisi;
1997-1998 Yeşilova Doğalgaz, doğalgaz sistemleri, firma ortağı; 1998-2000 Ere A.Ş., kablo TV, bölge müdür
yardımcısı; 2001-2008 Elit Farma, tıbbi cihaz üretim, fabrika müdürü; 2008 - halen Elmaslar A.Ş., tıbbi cihaz üretim,
genel müdür yardımcısı.
Ahmet Arslan was born in 1972 in Yozgat and attended primary school in Ankara between 1979-1984, middle
school in Antalya between 1984-1987, and completed high school at Ankara Mimar Sinan between 19871990. His higher education in the Electronics Engineering Department of Ankara University, Faculty of Science,
was completed in 1995. His work experiences are as follows: 1995-1996 Depar Electronics, security systems,
production manager; 1996-1997 Eprom Electronics, link systems, field engineer; 1997-1998 Yesilova Natural
Gas, natural gas systems, company partner; 1998-2000 Ere Inc., cable TV, regional vice president; 2001-2008
Elite Pharmaceutical, medical device manufacturing, factory director; and 2008–current, Diamonds are still Inc.,
medical device manufacturing, deputy general manager.

Caferağa Mah. Moda Cad. Cem Sok. Gülbahçe Apt. 12/8
Moda-Kadıköy İstanbul Türkiye
t: +90 533 245 23 93
melisay7@hotmail.com

Melis Ay

Melis Ay

Melis Ay 1985 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünden
2008 yılında mezun oldu. Sekiz aylık bir dönemi, Murat Armağan Tasarım Ofisi’nde ürün tasarım uzmanı olarak
çalışarak geçirdi. 2008 Ekim ayından bu yana Nassetti Tıbbi Cihazlar firmasında ürün tasarımı ve pazarlama
uzmanı olarak çalışmaktadır. Projeleri ve tasarımları Türkiye, Belçika, Hollanda, İtalya, İngiltere, Almanya, Libya,
Ürdün vb. ülkelerde satıldı. Halen Avrupa’ya ürün tasarımı, proje ve Ar-Ge çalışmaları ihraç eden Nassetti ekibinin
hem Ar-Ge hem de Pazarlama departmanlarında çalışmaktadır.
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Born in 1985, Istanbul, Melis Ay graduated from Istanbul Technical University as an industrial product designer.
For a short term of eight months, she worked in Murat Armagan Design office as a product design specialist.
Since October 2008, she has worked for Nassetti Medical Equipment Limited Company as a product design and
marketing specialist. Her projects and designs are sold in Turkey, Belgium, Netherlands, Italy, England, Germany,
Libya, Jordan etc., so far. Presently, she works hard in Nassetti R&D and marketing teams importing product
design, project consultancy and R&D projects to European markets.

Ömer Aydınkal

Merkez Mah. Tirebolu Sok. No: 3/8, Pursaklar
Ankara Türkiye
t: +90 505 532 62 28
arge@elmaslarmedikal.com.tr
http://www.elmaslarmedikal.com.tr/
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Ömer Aydınkal
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Ömer Aydınkal 1978 yılında Manisa’nın Turgutlu ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Turgutlu’da tamamladıktan
sonra, yüksek öğrenimini, 1996-2000 yıllarında Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesinde tamamladı. Özel
sektörde sırasıyla; Aydınlatma armatürleri ve kent mobilyaları tasarımı üzerine iki yıl çalıştı. Beyaz eşya sektöründe
fırın tasarımı ve kalıp üretimi üzerine bir yıl çalıştı. Bilgisayar destekli tasarım ve CNC tezgahlar ile seri üretim
teknikleri konularında üç yıl çalıştı. Bu süre zarfında Meksa vakfında birçok özel şirkete ve kamu kurumlarına cad/
cam dersleri verdi. Hidromek Firmasında iş makineleri tasarımı ve üretimi konularında dört yıl çalıştı. 2008 yılındaki
Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödüllerinde Üstün Tasarım Ödülüne layık görülen çalışmada görev aldı. Halen
Elmaslar Medikal firmasında Ar-Ge müdürü olarak görev yapmaktadır.
Ömer Aydınkal was born in 1978 in the town of Manisa Turgutlu. After completing his primary and secondary
education in Turgutlu, for higher education he graduated from the Faculty of Technical Education of Gazi University,
having studied between 1996-2000. Respectively, in the private sector, he has worked for two years on the design
of lighting fixtures and street furniture; one year on the design of furnaces and production of molds for the white
goods sector; and three years on the subject of computer-aided design and mass production techniques with
CNC machines. During this time, he provided large quantities of CAD/CAM training to many private companies
and public institutions at the Meksa Foundation. He worked for 4 years at the Hidromek Company as a designer.
During this period, he worked on machine design and production subjects. One study in which he took part was
awarded a Superior Design at the Design Turkey 2008 competition. Presently he is working as an R&D manager
at Elmaslar Medical.

Şemsettin Günaltay Cad. Ortayol Sok. No: 4/13 Bostancı
34744 İstanbul Türkiye
t: +90 532 472 72 02
info@zeynepbalanli.com

Zeynep Balanlı
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Zeynep Balanlı was born in 1982, in Istanbul. After graduating from Middle East Technical University (METU)
Department of Industrial Design, she began working at the Eczacibasi Bath and &Kitchen Product Development
Department. She later became responsible for product development projects of in the acrylic category, which she
had been working with since 2005. In 2011, she quit her job as a Senior Designer at Eczacibasi Building Products
Co. and currently works as a freelance designer.

Zeynep Balanlı

Zeynep Balanlı 1982 yılında İstanbul’da doğdu. Orta Doğu Teknink Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı
Bölümünden mezun olduktan sonra, Eczacıbaşı Banyo Mutfak Ürünleri Ürün Geliştirme Departmanı’nda
çalışmaya başladı. 2005’te başladığı işinde, akrilik kategorisi ürün geliştirme çalışmalarından sorumlu oldu.
2011’de, Eczacıbaşı Yapı Gereçleri’nde Tasarım Sorumlu Uzmanı iken görevinden ayrıldı, halen serbest tasarımcı
olarak çalışmaktadır.
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Mehrafza Mirzazad Barijugh
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Mehrafza Mirzazad Barijugh

Ortaklar Cad. Bahçeler Sok. No: 16/4
Mecidiyeköy Şişli
34394 İstanbul Türkiye
t: +90 555 389 98 13
mehrafza.mirzazad@gmail.com

10-K-1142

1985 İran-Urumieh doğumlu olan Mehrafza Mirzazad Barijugh 2003 yılında İran National Organization for
Development of Exceptional Talents’da ortaokul ve lise eğitimini tamamladı. 2009 yılında Orta Doğu Teknik
Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünden mezun oldu. Şu anda İstanbul Teknik Üniversitesi, Endüstri
Ürünleri Tasarımı Bölümünde yüksek lisansına devam etmektedir. Kilit Taşı Tasarım danışmanlığında yürüttüğü
mezuniyet projesi ile uluslararası ‘Red Dot: best of the best’ ve ‘The Faces of Design TALENT Awards’ 2010
ödülleri sahibidir.
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Mehrafza Mirzazad was born in 1985, in Urumieh, Iran. She completed secondary and high school at the
National Organization for Development of Exceptional Talents in her hometown. She graduated from Middle East
Technical University Department of Industrial Design in 2009. Currently, she is busy completing her Master’s
degree in Industrial Design at Istanbul Technical University. Mehrafza’s graduation project, which she completed
in cooperation with Kilit Taşı Design, has recently been awarded ‘best of the best’ in the Singapore-based Red
Dot competition and a place in the top six of the Berlin-based Faces of Design TALENT Awards 2010 competition.

Cihangir Mahallesi, Kumrulu Yokuşu No: 21/4, Beyoğlu
İstanbul Türkiye
t: +90 537 363 69 56
sevincoskun@yahoo.com
http://www.alteratasarim.com/

Sevin Coşkun
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Sevin Coşkun received her B.A. degree from the Department of City and Regional Planning, Middle East Technical
University (METU) in 2004. After graduation, she started to work at Altera Design Studio in the Director of Arts and
designer positions. She was involved in several design projects for national and international companies, such
as: Maggpie, Fiat, Corian du Pont, FY Furniture, Heper+Moonlight, and Cebi Design. In addition, she won design
awards from competitions such as: IMMIB Industrial Design Awards (second and third prizes in 2005), Incheon
International Design Fair (merit certificate in 2006), Delta Office Furniture Design Competition (third prize in 2009),
and first Turkish Natural Stones Design Competition (mention prize in 2009). Currently, she is working towards her
M.Sc. degree in the Department of Industrial Product Design at Istanbul Technical University.

Sevin Coşkun

Sevin COŞKUN, 29, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünü 2004 yılında bitiren tasarımcı
aynı yıl Altera Design Studio bünyesine katılarak ürün tasarımı kariyerine başladı. 2005 yılında İMMİB tasarım
yarışmasında tasarladığı çatal-kaşık-bıçak takımı ve tencere seti projeleriyle iki ödül birden kazandı. 2006 yılında
İçmimarlar Odasının düzenlediği tasarım yarışmasında engelli tekerlekli sandalye kullanıcılarının ihtiyaçlarına
yönelik özelleşmiş mobilya tasarımlarıyla ödül kazandı. 2006 yılı içerisinde Corian Du Pont tarafından düzenlenen
tasarım yarışmasında hazırladığı yenilikçi akustik-iç aydınlatmalı duvar kaplaması ile finalistler arasına girdi. 2007
yılında Incheon Design Awards yarışmasından 2 farklı kategoride 2 ödülün sahibi oldu. 2009 yılında Delta Ofis
Mobilyası yarışmasında üçüncülük ödülünün sahibi oldu. Tasarımcı, halen Altera Design Studio bünyesinde
tasarım direktörü olarak çalışmakta ve İstanbul Teknik Üniverisitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünde yüksek
lisans yapmaktadır.
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Sefer Çağlar

Meşrutiyet Caddesi No:99 Tepebaşı
34430 İstanbul Türkiye
t: +90 212 243 86 41
info@autoban212.com
http://www.autoban212.com/
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Sefer Çağlar
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1973, Niğde doğumlu olan Sefer Çağlar Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İç Mimarlık Bölümünden mezun
oldu. 1998’deki mezuniyeti sonrası değişik mimarlık şirketlerinde tasarımcı ve proje yöneticisi olarak çalıştı.
2003’ten bu yana, ortağı Seyhan Özdemir ile birlikte Autoban markası altında mimari, iç mimari ve ürün tasarımı
gibi farklı ölçekli konularda çalışmalarını sürdürmektedir.
Sefer Çağlar was born in 1973 in Nigde, Turkey. He graduated from the Mimar Sinan Fine Arts University in
1998 with a degree in Interior Architecture. Following his graduation, he worked both as a designer and project
manager at various architecture studios with varying disciplines. For the last seven years, together with partner
Seyhan Özdemir, he has been involved in various architectural and interior projects as well as product design
under the name Autoban.

Ferahevler, Adnan Kahveci Cad. No: 83 Tarabya, Sarıyer
34457 İstanbul Türkiye
t: +90 212 262 92 95-96
ayca@creaconcept.com
http://www.creaconcept.com/

Ayça Çakanışık
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Ayça Çakanışık was born in Istanbul in 1974. In 1994 she graduated from Marmara University, Faculty of Fine Arts,
Department of Industrial Design. In 1995 she realized knitwear collections for local and foreign brands (such as
Beymen, Ralph Lauren, Donna Karan) after joining Nurteks Örme San. Tic. Company. In 1999, she created the
brand of ‘Crea Concept’, designed small womens wear collections and participated in international exhibitions
such as CPD Düsseldorf Fair and Pret Porter Paris. In 2000, the brand of ‘Crea Concept’ was registered worldwide,
and a distribution and marketing network, based in France, was established. In 2004 the first flagship store was
opened in Paris. Crea Concept has become a brand sold in 1600 stores worldwide, with eleven flagship stores of
Crea Concept in France. Ayça Çakanışık is still designing exclusively for Crea Concept.

Ayça Çakanışık

Ayça Çakanışık 1974’te İstanbul’da doğdu. 1990 yılında girdiği Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi,
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünden 1994 yılında mezun oldu. 1995’te Nurteks Örme San. ve Tic. A.Ş.
bünyesinde yurt içi ve yurt dışı bazı hazır giyim markaları için (Beymen, Ralph Lauren, Donna Karan v.b.) örgü
koleksiyonları hazırladı ve uyguladı. 1999’da ‘’Crea Concept’’ markasını kurdu ve bu ad altında küçük bir bayan
hazır giyim koleksiyonu hazırladı ve bunu CPD Düsseldorf, Pret a Porter Paris gibi yurtdışı fuarlarında sergiledi.
2000 yılında tüm dünyada ’Crea Concept’ markasını tescil ettirdi ve Fransa merkezli dağıtım ağını kurdu. 2004’te,
Fransa’da ilk Crea Concept mağazasını açtı. Crea Concept, şu anda dünyada yaklaşık olarak 1600 mağazada
satışa sunulan bir marka haline geldi. Fransa’da onbir adet Crea Concept mağazası bulunmaktadır. Halen tüm
çalışmalarını ve tasarımlarını Crea Concept bünyesinde sürdürmektedir.
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Seyman Çay

Tekstilkent Ticaret Merkezi İşhanı No: 126 Esenler
34235 İstanbul Türkiye
t: +90 212 438 37 40
sc@mg-design.org
http://www.mg-design.org/
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Seyman Çay

2010 TASARIMCILAR / DESIGNERS

10-U-1028, 10-U-1125

Seyman Çay; İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünü bitirdi. 2002 yılında MG
Design - Stuttgart ofisinde bulundu. Buradaki işbirliğini 2004 yılında MG Design-İstanbul ofisi kurucu ortağı olarak
Türkiye’ye taşıdı. Halen İstanbul ofisinde tasarım yöneticiliği yapmaktadır. Ulusal yarışma jürilerinde yer almakta ve
İTÜ’de bilgisayar destekli tasarım dersi vermektedir.
Seyman Çay graduated from Istanbul Technical University, Industrial Product Design Department. After joining
MG DESIGN in 2002, he started a partnership in Istanbul two years later together with Melih Gürleyik. Since then,
he is in charge of the Istanbul office. He takes part in design competitions as a jury member and is also giving
lectures on CAD.

Cyberplaza B Blok Kat: 3 Bilkent
06680 Ankara Türkiye
t: +90 312 265 02 90 / 1464
tahsin.cetinoglu@karel.com.tr
http://www.karel.com.tr/

Tahsin Çetinoğlu
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Tahsin Çetinoğlu graduated from Middle East Technical University, Department of Industrial Design, in 1997. He
worked for METU Biltir-CAD/CAM/Robotics Center in 1999. Since 2000, he has been working as an Industrial
Designer for KAREL Electronics Corp. He is a specialist on conceptual design, product design, innovation
development, mechanical design and model making. He also works as a character designer for 3D animation
films.

Tahsin Çetinoğlu

Tahsin Çetinoğlu 1997 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünden
mezun oldu. Kısa bir süre ODTÜ Biltir Merkezinde çalıştı. 2000 yılından bu yana Karel Elektronik A.Ş.’de
Endüstriyel Tasarımcı olarak çalışmaktadır. Kavramsal tasarım, ürün tasarımı, yenilik geliştirme, mekanik tasarım
ve model/maket yapımı konularında uzmandır. Ayrıca 3 boyutlu animasyon filmleri için karakter tasarımı alanında
da çalışmaktadır.
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Gabriele Haag Çırpanlı
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Gabriele Haag Çırpanlı

Moda Caddesi No: 4/4
34710 İstanbul Türkiye
t: 90 216 347 84 79
gabrielehaag@hotmail.com

10-U-1380

Almanya doğumlu olan Gabriele Haag Çırpanlı 1997’de Almanya’da HBK Saar Endüstri Ürünleri Tasarımı
Bölümünden mezun olduktan sonra bir yıl Yeni Zelanda’da Peter Haythornthwait’ın tasarım ofisinde deneyim
kazandı. 1999–2002 yılları arasında New York’da Karim Rashid tasarım ofisinde senior designer olarak Prada,
Emporio Armani, Nienkamper ve Estée Lauder için kosmetic, ürün ve iç mimarlık projeleri üzerinde çalıştı. 2003’te
Almanya’ya, Münih’e döndü ve serbest tasarımcı olarak fpm (factor product münchen) ile beraber Stabilo’nun
s’move kalemleri, Fischer Ski için kayak ayakkabısı, Salewa’nın ilk spor ayakkabı koleksiyonu, Goretex’in airvantage
serisi için ürünler tasarladı. S’move kalemleriyle 2003’te Red Dot Design Award, Airvantage ile 2005’te Red Dot
ve IF Award aldı. 2006 Airvantage serisini Deutscher Designpreis in Gold (Alman devletin tasarım odülü altında)
kazandı. Aynı sene İstanbul’a yerleşti ve serbest tasarımcı olarak çalışmaya devam etti. Aynı zamanda İstanbul
Teknik Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümlerinde misafir öğretim görevlisi olarak
çalıştı. Akın Nalça ile geliştirdiği GridA sergi sistemi, Design Turkey 2008 Üstün Tasarım Ödülünü kazandı. 2009
yılında Katalist ile beraber ETMK’nın 20 yılı sergisinin tasarımında rol aldı. Eşi Turgut Çırpanlı ile birlikte kurduğu
Toki Meki Design Studio’da, ürün, ambalaj, grafik tasarım ve iç mimarlık projeleri üzerinde çalışmalarına devam
etmektedir.
Gabriele Haag Çırpanlı was born in Germany. In 1997, after graduating as a Master of Fine Arts in Product Design
from HBK Saar, Germany, she went to New Zealand to work for a year at Peter Haythornthwaite’s design office.
Between 1999 and 2002 she worked in New York as Senior Designer at Karim Rashid Design Studio. Her work
there included product, cosmetic packaging and interior design projects for clients including Prada, Emporio
Armani, Nienkamper and Estée Lauder. In 2003, she returned to Germany and settled in Munich as a freelance
designer. Together with fpm (factor product münchen) she designed pens for Stabilo’s s’move collection, ski
boots for Fischer Ski, the first sport shoe collection for Salewa, a control device for airvantage sport textiles
produced by GoreTex and various other consumer products. In 2003, the s’move pens won a Red Dot Award. The
airvantage textile earned GoreTex and the design team a Red Dot and IF Award in 2005. In 2006 airvantage won
the Designpreis Deutschland , the Design Award of the Federal Republic of Germany.
In the same year, Gabriele moved to Istanbul and continued to work independently. She also participated in
design projects at İTÜ and Anadolu University as a guest teacher. Together with Akın Nalça, she developed an
exhibition system based on flexible aluminium tubes, that won the Design Turkey superior design prize in 2008.
In 2009, she took part in conception and design of ETMK’s 20th anniversary exhibition at the Istanbul Fashion
Academy. At the moment she and her husband Turgut Çırpanlı are working in their own design studio called Toki
Meki (Japanese; “things that make the heart beat”) on product, packaging, graphic and interior design projects.

Mehmet Turgut Çırpanlı was Born in 1974 in İzmir. Received his B.I.D. from Middle East Technical University
(METU) Department of Industrial Design in 1996 and M.Sc. from Mimar Sinan University, in 1999. He worked
at GöN Deri Ürünleri between 1996 and 1999 as a Designer and Istanbul Technical University, Department of
Industrial Product Design between 2000 and 2009 as a Research and Teaching Assistant. Since 2009 he has
been working at TokiMeki Design Studio, product, packaging, branding, visual design and consultancy. At the
same time he is a Part-time instructor at Bahçeşehir University and Marmara University, Department of Industrial
Design.
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1974 İzmir doğumlu olan Mehmet Turgut Çırpanlı Lisans derecesibi Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri
Tasarımı Bölümünden 1996’da, Yüksek Lisans derecesini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden 1999’da
almıştır. 1996–1999 yılları arasında Gön Deri Ürünlerinde tasarımcı olarak, 2000–2009 yılları arasında İstanbul
Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır. 2009 yılından beri
TokiMeki Design Studio’da ürün, ambalaj, marka, görsel tasarım ve danışmanlık konularında çalışmaktadır. Ayrıca,
Bahçeşehir Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümlerinde yarı zamanlı Öğretim
Görevlisi olarak çalışmaktadır.
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Mehmet Turgut Çırpanlı

Mehmet Turgut Çırpanlı

Moda Caddesi No: 4/4
34710 Istanbul Türkiye
t: +90 216 347 84 79
cirpanli@gmail.com
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Bürkan Çiftçigüzeli
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Bürkan Çiftçigüzeli

Orhan Irmak Tasarım, Göksuevleri Sit.
Palmiye Cad. A44-B Anadolu Hisarı, Beykoz
34815 İstanbul Türkiye
t: +90 216 465 48 12
info@orhanirmak.com
http://www.orhanirmak.com/

10-U-1434

1978 yılında İstanbul’da doğan Bürkan Çiftçigüzeli, 2000 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar
Fakültesi, Grafik Tasarım Bölümü’nden mezun oldu. Almanya’da bir yıl otomobil tasarımı ve grafik tasarım üzerine
araştırmalarda bulundu. Ülkesine döndükten sonra çeşitli reklam ajanslarında ve tasarım ofislerinde, tasarımcı
ve sanat yönetmeni olarak çalıştı. Çalışmalarından bazıları ulusal ve uluslararası mecralarda yayınlandı. Reklam
Yaratıcıları Derneği üyesi de olan tasarımcının ödüllü bir gezi bloğu bulunmaktadır.
Bürkan Çiftçigüzeli was born in İstanbul in 1978 and graduated from Süleyman Demirel University, Faculty of Fine
Arts, Department of Graphic Design, Isparta in 2000. He studied and researched on car design in Germany for
one year. Following his studies, he worked as a designer and art director for various advertisement agencies in
Turkey. His works have been published in various national and international media. He is a member of the Turkish
Association of Creative Advertisers and owns an award-winning personal travel blog.

Numunebağı Caddesi No:46 Bayrampaşa
34030 İstanbul Türkiye
t: +90 212 565 90 70
mcolak@jumbo.com.tr
http://www.jumbo.com.tr/

Minas Çolakyan
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Mr. Minas Çolakyan, who was born in Istanbul in 1960, went to Switzerland when he was 11 years old and
completed all his studies there. Lastly he graduated from the Department of Economics at Fribourg University in
Switzerland and returned to Turkey in the year of 1987. He took office in Jumbo A.Ş. as a Vice-President in 1987.
Due to his interest in designing, he loomed large his designing identity and began to show himself firstly as an
amateur and later as a professional with regard to the products produced in his own firm with an innovative style.
He introduced the first cutlery modern collection called Flatware Fashion 6000’s to the consumer market in 1997.
He was awarded the TURQUALITY Design Award at the Design Turkey Industrial Design Awards held in 2008, for
the teapot design that he created. Mr. Çolakyan, who also performs his work in the firm as Chief Designer and Art
Director, speaks English and French.

Minas Çolakyan

1960 yılında İstanbul’da doğan Minas Çolakyan, 11 yaşında İsviçre’ye gitti ve tüm öğrenimini İsviçre’de tamamladı.
Son olarak İsviçre Fribourg Üniversitesi Ekonomi Bölümünü bitirip 1987 yılında Türkiye’ye döndü. 1987 yılında
Jumbo A.Ş.’de Başkan Yardımcısı olarak göreve başladı. Tasarıma olan ilgisi sonucu tasarımcı kimliğini ön plana
çıkardı ve önce amatör daha sonra da profesyonel olarak kendi firmasında üretilen ürünlerde yeni bir anlayış ve
stille kendini göstermeye başladı. 1997’de ilk çatal-kaşık-bıçak modern koleksiyonu olan Flatware Fashion 6000’s’i
tüketiciye sundu. 2008 yılında düzenlenen Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödüllerinde çaydanlık tasarımıyla
TURQUALITY Tasarım ödülünü aldı. Aynı zamanda Baş tasarımcı ve Art direktörü olarak firmada çalışmalarını
sürdüren Minas Çolakyan İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

2010 TASARIMCILAR / DESIGNERS
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Abdullah Çömek

Osmanlı Cad. No: 1 Sincan Organize Sanayi Bölgesi
Sincan 06935 Ankara Türkiye
t: +90 312 267 12 60 / 338
abdullah.comek@hidromek.com.tr
http://www.hidromek.com.tr/
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Abdullah Çömek

2010 TASARIMCILAR / DESIGNERS
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1984 Adana doğumlu Abdullah Çömek, 2007 yılı Gazi Üniversitesi, Makine Eğitimi Bölümünden mezun oldu. 2008
yılında iş makineleri sektöründe çalışmaya başladı. İki yıllık çalışma süresince mekanik tasarımcı olarak görev aldı.
2010 yılının Ağustos ayından bu yana Hidromek firmasında Hidromek Stilstüdyo bünyesinde mekanik tasarımcı
olarak görev yapmaktadır.
Abdullah Çömek was born in Adana in 1984 and graduated from Gazi University, Department of Mechanical
Education, in 2007. In 2008, he started to work for a construction machine company for two years as a mechanical
designer. He has been working for Hidromek A.Ş. as a mechanical designer, since August 2010.

DesignUM Ümit Altun tarafından 2004 yılında kuruldu. DesignUM endüstriyel ürün tasarımı ve tasarım danışmanlığı
konularında 25 yılı aşan deneyimini, farklı sektörlerdeki iş ortakları ile paylaşarak, yenilikçi ve rekabetçi tasarım
stratejileri oluşturmakta ve bu doğrultuda ürün tasarımları yapmaktadır. DesignUM kullanıcı beklentilerini
saptayarak, yaratıcı, üretim teknolojilerine uygun, tasarımı ve kullanımı ile pazara yön verecek, tüketicilerin
kullanmaktan keyif alacağı, fonksiyonel, estetik ve yenilikçi birçok değer barındıran ürünler tasarlamaktadır.
Tasarım süreci farklı sektörlerin ihtiyaçlarına göre şekillenmekte ve bir projeyi eskiz aşamasından, parça tasarımına
ve üretime kadar taşımaktadır. DesignUM otomotiv, ev aletleri, elektronik ürünler, spor, hobi ve kişisel ürünler,
mobilya ve aksesuar, ambalaj tasarımı ve sağlık gereçleri sektörlerinde çalışmaktadır. DesignUM tasarım ekibi
Ümit Altun, Uğraş Akpınar ve Barışcan İstemi’den oluşmaktadır.
DesignUM was founded by Ümit Altun in 2004. DesignUM shares a solid twenty five-plus years experience
in industrial design and design consultancy with its business partners from different industries, and develops
innovative and competitive design strategies and products. Driven by user expectations, it offers creative, easyto-produce, fun-to-use, functional, stylistic and innovative products that will direct the market with its design
and usage. The design process is determined by customer needs and carries a project from the initial concept
sketching phase to the final 3D mechanical part design phase. DesignUM works in automotive, household
appliances, sports, hobby and personal products, furniture, packaging and medical products industries. The
DesignUM creative team is formed by Ümit Altun, Uğraş Akpınar and Barışcan İstemi.

2010 TASARIMCILAR / DESIGNERS

10-U-1206, 10-U-1208
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DesignUM Tasarım Ekibi

DesignUM Tasarım Ekibi

Yanarsu Sokak, Ergene Apt. No: 14 Daire: 18 Etiler
34335 İstanbul Türkiye
t: +90 212 263 00 74
umit.altun@design-um.com
http://www.design-um.com/

Ece Yalım Design Studio

2010 TASARIMCILAR / DESIGNERS
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Ece Yalım Design Studio

Meneviş Sokak No: 80/1 A-2 Blok Aşağı Ayrancı
06540 Ankara Türkiye
t: +90 312 426 84 00
info@artful.com.tr
http://www.artful.com.tr/

10-U-1244, 10-U-1276, 10-U-1280, 10-U-1459, 10-U-1495

1996 yılında Oğuz Yalım ve Ece Selamoğlu Yalım, farklı tasarım yaklaşımlarını sektördeki deneyimleriyle bir araya
getirerek Artful İç Mimarlık Tasarım firmasını kurdular. Bu tarihten itibaren çok çeşitli iç mimari proje tasarım ve
uygulamalarını gerçekleştirmektedirler. Bütün mekan tasarım çalışmaları yine kendi tasarladıkları mekana özel
ürün tasarımlarıyla desteklenmektedir. Tasarımlarındaki bu yaklaşım, Oğuz Yalım ve Ece Selamoğlu Yalım çiftini;
2005 yılında ekiplerine Feride Toprak’ı da katmalarıyla çalışma alanlarını genişletmeye ve Ece Yalım Design Stüdyo
adı altında ürün tasarım departmanını kurmaya yönlendirdi. Eleştirel çalışma sürecinden sonra ortaya çıkan
tasarım çalışmalarının anahtar sözcükleri; estetikten ve kaliteden ödün vermeden; esnek, deneysel ve işlevsel
olmaktır. İnsan-mekan-ürün ilişkisi tasarım süreçleri açısından temel yaklaşımlarını oluşturmaktadır.
In 1996, Oğuz Yalım and Ece Selamoğlu Yalım set up the Artful Interior Design Company, gathering different
design approaches by adding up their early experiences. Since then, they have been working on designs for
a wide variety of interior projects. Each of their space design works has been supported with many speciallydesigned custom objects. That approach led them to enlarge the team and scope of their work, by setting up
the product design department, Ece Yalım Design Studio, in 2005, under the roof of Artful Interior Design Co.
Meanwhile, Feride Toprak joined the team. The objects they design have their roots in space design as a natural
result of our long-time interior design experiences. The keywords for all of their designs are: aesthetic, innovative,
creative with no compensation from function and quality. This approach requires a very critical working process.
To come up with a strong ‘human-space-object’ relationship is the common approach to their design process, no
matter which trend is ‘in’ at the moment.

Tuzla OSB Kimya OSS Melek Aras Bulvarı Tuna Cad.
No: 14 Tepeören, Tuzla, İstanbul Türkiye
t: +90 212 593 17 40
f: +90 212 593 09 10
erol@adammarka.com
http://www.adammarka.com/

Erol Dinneden

Erol Dinneden was born in 1975. He started professional life in 1991 following his graphic design education. Until
1996, he worked in various companies and produced different types of graphic designs. He founded “Firma
Ajans” in 2002. Until 2009, he continued his design activities within this context. As of 2009 he is running his works
under a new company called “Adammarka Tasarım”.
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Erol Dinneden

Erol Dinneden, 1975 yılında İstanbul’da doğdu. 1991 yılında mesleki eğitimini tamamlayarak iş hayatına atıldı.
1996 yılına kadar Grafik Tasarım sektöründe birçok farklı tipte şirkette tasarım üretti. Bu yıldan itibaren çalışmalarına
kendi ismi altında tek başına devam etti. 2002 yılında Firma Ajans’ı kuran Dinneden, 2009 yılına kadar bu isim
altında faaliyetlerini sürdürdü. Bu yıldan itibaren ise “Adammarka” ismi ile çalışmalarına devam etmektedir.

2010 TASARIMCILAR / DESIGNERS

10-U-1387

Kayhan Erdeğirmenci
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Kayhan Erdeğirmenci

Anadolu Cam A.Ş. Maltepe Davutpaşa Cad. No: 42 Topkapı
34010 İstanbul Türkiye
t: +90 212 459 54 32
kerdegir@sisecam.com
http://www.anadolucam.com.tr/

10-U-1394

Kayhan Erdeğirmenci, 1971 yılında İstanbul’da dogdu. 1992 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği
Bölümünden mezun oldu. 1992-96 yılları arasında Hidro-mak A.Ş.’de yeni ürün modelleri, proje, üretim takibi ve
kalite kontrol konusunda çalıştı. 1996 yılından bu yana Anadolu Cam Sanayi A.Ş. Kalıp Geliştirme Müdürlüğünde
kalıp ve ürün tasarımı konusunda çalışmaya devam etmektedir.
Kayhan Erdeğirmenci was born in 1971 in Istanbul. He graduated from Yıldız Technical University, Department of
Mechanical Engineering, in 1992. Between the years 1992-96, he worked in Hidro-mak AŞ. and was responsible
from new product models, project and production processes, and quality control. Since 1996 his work has been
related to product and mould design in Anadolu Cam Sanayi A.Ş., Department of Moulding Development.

Doğan Araslı Cad. No: 209 Esenyurt
34510 İstanbul Türkiye
t: +90 212 596 10 03
ismail@hisar.com.tr
http://www.hisar.com.tr/

İsmail Erdoğan

İsmail Erdoğan

İsmail Erdoğan 1954 yılında Akşehir’de doğdu. Orta öğrenimini Avusturya lisesi, yüksek öğrenimini İstanbul
İktisadi Ticari İlimler Akademisi, İşletme Bölümü’nde tamamladı. TÜGİAD, TUSİD, ZÜCDER, gibi sivil toplum ve
sektör derneklerinde ve DDMİB Birliğinde yöneticilik yaptı. Bir aile şirketi olan Hisar Çatal, Kaşık ve Tencere San.
ve Tic. A.Ş.’de 1975 yılından bu yana çalışmakta olup halen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür
olarak görev yapmaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır. Almanca ve İngilizce bilmektedir.

2010 TASARIMCILAR / DESIGNERS

10-U-1303
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Ismail Erdoğan was born in Aksehir in 1954. He attended the Austrian High School located in Istanbul and
then graduated from the Academy of Istanbul Economics and Commercial Science, Department of Business
Administration. He participated and took a part in several civil society and sector organisations including TUGIAD,
TUSID, ZUCDER and DDMIB, in management positions. He joined the family business (Hisar Çatal Kaşık A.Ş) in
1975, where he still works as a Vice President and General Manager. He is married, with 3 children. He speaks
German and English fluently.

Savaş Onur Eroğlu

Arçelik A.Ş. Endüstriyel Tasarım Bölümü Tuzla
34950 İstanbul Türkiye
t: +90 216 585 84 44
onur.eroglu@arcelik.com
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Savaş Onur Eroğlu
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10-U-1264

1984 yılında İstanbul’da doğan Savaş Onur Eroğlu Lisans eğitimini 2006 yılında Marmara Üniversitesi, Endüstri
Ürünleri Tasarımı Bölümünde tamamladı. Yüksek Lisans eğitimine İstanbul Teknik Üniversitesinde aynı bölümde
devam etmektedir. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra aynı yıl içinde, önceden staj yapmış olduğu, Arçelik
A.Ş.’de tasarımcı olarak çalışmaya başladı. Çalışmaya başladığından bugüne birçok önemli projede görev aldı.
Şu anda küçük ev aletleri ürün grubundan ve kullanıcı trendlerinin araştırılmasından sorumludur ve bu konularda
çalışmalarına devam etmektedir.
Savaş Onur Eroğlu was born in 1984, in Istanbul. He graduated from Marmara University, Department of Industrial
Design, in 2006 and in the same year started to work as an industrial designer at Arçelik A.Ş. Since then he has
worked on several major projects. At Arçelik he is now responsible for the small home appliances and consumer
trend research. Also he continues his design research at Istanbul Technical University as a graduate student.

Hüsrevgerede Caddesi 106/2 Teşvikiye
İstanbul Türkiye
t: +90 212 327 74 80, +90 212 327 74 81
info@aykuterol.com
http://www.aykuterol.com/

Aykut Erol

Aykut Erol, born in 1972, graduated from the Department of Industrial Design at Mimar Sinan University. Afterwards
he attended special education programs at Domus Academy, Italy, and in NABA. He has founded his own design
office for 10 years and works on projects in Turkey and in other countries. Designer Aykut Erol won a prize at the
2006 Istanbul Design Week with his design called “LINE”.
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Aykut Erol

1972 doğumlu olan Aykut Erol, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünden
mezun oldu. Ardından İtalya’da Domus Academy’ye ve NABA’da özel eğitimlere devam etti. Yurtiçi ve yurtdışı
çeşitli etkinliklere katılan ve yaklaşık on yıldır kendi adını taşıyan ofisinde, çalışmalarına devam eden Aykut Erol,
tasarladığı “Line Serisi” ile İstanbul Design Week 2006’da “Yılın En İddialı Tasarımı” ödülünü kazandı.

2010 TASARIMCILAR / DESIGNERS

10-U-1522

Müslüm Ersoy

Osmanlı Cad. No: 1 Sincan Organize Sanayi Bölgesi
06935 Ankara Türkiye
t: +90 312 267 12 60 / 312
muslum.ersoy@hidromek.com.tr
http://www.hidromek.com.tr/
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Müslüm Ersoy
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1973 Mersin doğumlu olan Müslüm Ersoy ilk, orta, meslek lisesi öğretimini Mersin’de tamamladı. 1993 yılında
Dokuz Eylül Üniversitesi, Makine Resim ve Konstrüksiyon Teknikerliği Bölümünden mezun oldu. Eğitimine
Anadolu Üniversitesi, İşletme Fakültesi (4.sınıf) öğrencisi olarak devam etmektedir. İş makinası sektöründe; 19931997 arasında ÇUMİTAŞ Çukurova Mak. İm.Tic. AŞ’de teknik ressam olarak çalıştı. 1999-2001 yılında TEMSA
–KOMATSU -İş Makinalari Grubunda teknik ressam olarak göreve başladı. Ardından, 2002-2003 yılında KSG
Makine İmalat San. ve Tic. Ltd. Şti.’de tekniker olarak davam etti. 2003-2005 yıllarında yeniden TEMSA Sanayi ve
Tic. A.Ş. otobüs fabrikasında konstrüktör ressam olarak görev aldı. 2005 yılında iş makinası sektörüne yeniden
dönüş yaparak Ür-Ge Şefliği yaptı. 2009 yılında iş makinasının duayeni olan Hidromek’de Hidromek Stilstüdyo
bünyesinde mekanik tasarımcı olarak göreve başladı ve halen bu görevde çalışmaktadır.
Müslüm Ersoy was born in Mersin in 1973 and completed his educational life in Mersin. He graduated from Dokuz
Eylül University in 1993 as a technical draftsman. He still continues his university education at Anadolu University,
Department of Business Administration. He worked for ÇUMITAŞ Çukurova Mak. İm. Tic. AŞ for 4 years as a
techninal draftsman, between 1993 and 1997. After finishing his military service, he commenced work for TEMSAKOMATSU (Construction Machines Group) as a technical draftsman. Between 2002 and 2003, he worked as a
technician for KSG Makine İmalat San. ve Tic. Ltd. Şti. After a few years, he began to work as a constructional
draftsman for TEMSA again, until 2005. In 2005, he returned back to the heavy construction machines industry
as a chief of Production Development Department. Since 2008, he has been working for Hidromek A.Ş., leader of
the constructional machines market in Turkey, as a mechanical designer.

Hadımköy Yolu, Karaağaç Köyü Kurusan Çiftliği Yanı
2407 Parsel 34555 İstanbul Türkiye
t: +90 212 858 18 63
sahika.etemoglu@trexta.com
http://www.trexta.com/

Şahika Etemoğlu
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Şahika Etemoğlu was born in 1974 and graduated in 1997 from Mimar Sinan University, Faculty of Fine Arts,
Department of Ceramic and Glass Design Industrial Branch. Since 1997, she has worked for various companies
as an in-house Industrial Designer. From 2009 until now, she has attended the MSc program at Istanbul Technical
University, Department of Industrial Product Design, and has worked approximately seven years as an Industrial
Designer in the company Trexta.

Şahika Etemoğlu

1974 doğumlu Şahika Etemoğlu, 1997 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi,
Seramik ve Cam Tasarımı bölümünden Endüstriyel Branşta mezun oldu. 1997 yılından bu yana da çeşitli
sektörlerde firmaların kadrolu tasarımcısı olarak görev aldı. 2009 yılından bu yana İstanbul Teknik Üniversitesi,
Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünde Yüksek Lisans eğitimine devam eden Şahika Etemoğlu, yaklaşık yedi yıldır
Trexta Firması bünyesinde, Endüstri Ürünleri Tasarımcısı olarak görevini sürdürmektedir.

2010 TASARIMCILAR / DESIGNERS
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Mustafa Hilmi Gökçe
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Mustafa Hilmi Gökçe

Osmanlı Cad. No: 1 Sincan Organize Sanayi Bölgesi
Sincan 06935 Ankara Türkiye
t: +90 312 267 12 60 / 338
mhilmi.gokce@hidromek.com.tr
http://www.hidromek.com.tr/

10-U-1150

Mustafa Hilmi Gökçe 1978 yılında Denizli’de doğdu. Makine-Resim-Konstrüksiyon eğitiminden sonra otomobillere
olan sevgi ve ilgisinden 1999 yılında Kocaeli Üniversitesi, Gölcük Meslek Yüksek Okulu Otomotiv Bölümünü bitirdi.
İstanbul’da el üretimi spor otomobil imalatı yapan Sportscar Spor Oto Tasarım ve İmalat Ltd.’deki staj ve çalışma
hayatından sonra BMC Sanayi ve Ticaret A.Ş’de çalıştı. 2007 yılından beri Hidromek Stilstüdyo departmanında
mekanik tasarımcı olarak çalışmaktadır.
Mustafa Hilmi Gökçe was born in Denizli in 1978. After completing technical draftsman education, he realized his
interest and passion in automotives and graduated from the Automotive Department of the Technical College,
at the University of Kocaeli. He started his career at Sportscar Spor Oto Tasarım ve İmalat Ltd, producers of
handmade sports cars. Following this, he worked for BMC Sanayi ve Ticaret A.Ş. Since 2007, he has been
working for Hidromek at Hidromek Stilstudyo Department as a mechanical designer.

Osmanlı Cad. No: 1 Sincan Organize Sanayi Bölgesi
Sincan 06935 Ankara Türkiye
t: +90 312 267 12 60 / 362
okay.gokel@hidromek.com.tr
http://www.hidromek.com.tr/

Okay Gökel

Okay Gökel was born in 1983 in Istanbul and graduated from Anadolu University, School of Industrial Arts,
Department of Industrial Design, after completing his high school education at Maltepe Kadir Has Anatolian High
School. He started his career by working as an industrial designer for Hisarlar Group until 2009. Since 2010, he
has been working for Hidromek as an industrial designer, based at the Hidromek StilStudyo Department.

207
DESIGN TURKEY

Okay Gökel

1983 İstanbul doğumlu olan Okay Gökel, Maltepe Kadir Has Anadolu Lisesini bitirdikten sonra Anadolu
Üniversitesi, Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu, Endüstriyel Tasarım bölümünden mezun oldu. İş hayatına Hisarlar
Grup firması ile başlayan tasarıımcı, 2009 yılına kadar bu firma için çalıştı. 2010 yılından itibaren de Hidromek
Stilstüdyo Departmanında endüstriyel tasarımcı olarak çalışmaktadır.

2010 TASARIMCILAR / DESIGNERS
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Halil Göksal

Manisa Organize Sanayi Bölgesi
45030 Manisa Türkiye
t: +90 236 226 30 00 / 5345
halil.goksal@vestel.com.tr
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Halil Göksal
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Halil Göksal 1981 yılında Denizli’de doğdu. 2004 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı
Bölümünden mezun oldu. 2005 yılından bu yana Vestel’de Beyaz Eşya grubundaki tasarım projelerinin geliştirilmesi
ve uygulanması ile ilgili konularda çalışmalarını sürdürmektedir.
Halil Göksal was born in Denizli in 1981. He received a Bachelor’s degree from Middle East Technical University
Department of Industrial Design in 2004. Since 2005, he has worked on design projects of home appliances within
the Vestel White Goods Company.

Mehmet Zeki Gürkan 26 Ağustos 1966’da İstanbul’da doğdu. 1987’de Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık
Bölümünden mezun oldu. 1992 senesine kadar çeşitli firmalarda çalıştıktan sonra kendi mimarlık ofisini kurdu.
Çeşitli ev, ofis, restoran ve iş merkezi projeleri ve iç mekan tasarımları gerçekleştirirken bir yandan da kendi
endüstriyel tasarım kolleksiyonunu hazırlamaya devam etti. 2009 yılında tasarımlarını hayata geçirme kararı
aldıktan sonra, ilk ürünlerini 888 Design ile paylaştı.
M. Zeki Gürkan was born in 1966 in Istanbul. In 1987, he graduated form Karadeniz Technical University, Faculty
of Architecture. Until he founded his own architectural office in 1992, he worked for different companies. He has
worked on home, office, restaurant and commercial centre projects and interior design, whilst continuing to
compound his own industrial design collection. In 2009 he decided to produce his designs and shared his first
products with 888 design.

2010 TASARIMCILAR / DESIGNERS
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Mehmet Zeki Gürkan

Mehmet Zeki Gürkan

Dr. Esat Işık Caddesi Terlan Apt. No: 86/3 Kadıköy
İstanbul Türkiye
t: +90 532 354 20 14
mzgurkan@yahoo.com

Melih Gürleyik

Mg Design – Stuttgart
Senefelder Str. 102 D 70176
Stuttgart – Germany
Tel: +49 711 828 33 77
www.mg-design.org
http://mg@mg-design.org/
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Melih Gürleyik
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10-U-1028, 10-U-1125

MG design kurucu ortağı olan Melih Gürleyik; Stuttgart Güzel Sanatlar Akademisini bitirdi. 1995 yılında MG Design’ı
kurdu. Halen MG Design-Stuttgart ofisini yöneten tasarımcı, tasarım yönetimi üzerine çalıştay ve seminerler
düzenlemekte, tasarım yarışmalarında jüri üyesi olarak yer almaktadır.
Melih Gürleyik graduated from the Academy of Fine Arts, Stuttgart. He represents MG Design, Stuttgart office.
Besides his design activities, he attends international design juries and organizes workshops and seminars for
design managers.

Haci Muhittin Sok. Akçer Çıkmazı 12/1 Kanlıca
34810 İstanbul Türkiye
t: +90 216 680 11 87
gamze@tasarimussu.com
http://www.tasarimussu.com.tr/

Gamze Güven
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Born in 1967 in Istanbul, Turkey, designer Gamze Güven studied industrial design at Middle East Technical
University in Ankara and completed her MSc in 1990 in the Building Science Programme at the same university.
She had also worked for a decade both as a board member of the Industrial Designers’ Society of Turkey (ETMK)
and as a part-time instructor on the Bilgi University Design Culture and Management Certificate Program. Since
the early 90s, she has been working as a consultant designer and in her company Tasarımüssü Ltd. With her team
she is undertaking industrial design and packaging design projects in different sectors for a number of local and
international companies including Mey Içki, ETİ, Ana Gıda, Opet, Şişecam, Altıparmak, Bocci, PSL world, and
Ritzenhoff. She has more than 90 registered designs and has won several design awards with her packaging
designs.

Gamze Güven

1967 doğumlu, İstanbul’da yaşayan tasarımcı Gamze Güven, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri
Tasarımı Bölümünden mezun olduktan sonra Mimarlık Fakültesi Yapı Bilimleri Ana Bilim Dalında yüksek lisansını
tamamladı. ETMK’nın yönetim kurullarında aktif görev aldı ve halen ETMK Merkez ve İstanbul Şube Başkan
Yardımcısıdır. Ayrıca Bilgi Üniversitesi Tasarım Kültürü ve Yönetimi Sertifika Programında yarı zamanlı öğretim
görevlisidir. 1990’ların başından bu yana serbest tasarımcı olarak ve son onbir yıldır kendi şirketi Tasarımüssü’nde
tasarım yöneticisi olarak çalışmaktadır. Ekibi ile birlikte yerli ve yabancı birçok sektördeki müşterilerine; Mey İçki,
ETİ, Ana Gıda, Opet, Şişecam, Altıparmak, Bocci, PSL world, Ritzenhoff vs., ürün ve ambalaj tasarımı yapmaktadır.
Doksandan fazla tasarım tescili ve özellikle ambalaj tasarımında birçok tasarım ödülü bulunmaktadır.
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Serhan Güzelderen

2010 TASARIMCILAR / DESIGNERS

Serhan Güzelderen

Altunizade Mah. Kısıklı Cad. Beya Plaza,
B Blok No: 7/9 Üsküdar
34662 İstanbul Türkiye
t: +90 216 651 43 51
serhang@designvena.com
http://www.designvena.com/

10-U-1310, 10-U-1293, 10-U-1384, 10-U-1387

Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünden mezun olan Serhan
Güzelderen, yüksek lisansını Mimar Sinan Üniversitesinde gerçekleştirdikten sonra, sekiz yıl boyunca tüketici
elektroniği konusunda çalışmalarını sürdürdüğü Beko Elektronik’ten 2005 yılında ayrılarak DesignVENA’yı kurdu.
Farklı sektördeki firmalara tasarım hizmeti alanında çözüm ortaklığı sunarken, aynı zamanda OVOYACHTS
markasını yaratarak yat sektörüne farklı bir soluk getiren teknelerin tasarımını ve üretimini gerçekleştirmektedir.
Serhan Güzelderen graduated from Marmara University, Faculty of Fine Arts, Department of Industrial Design.
After completing his Master’s degree at Mimar Sinan University, he left Beko Elektronik, where he had continued
his works on consumer electronics during 8 years, and in 2005 he founded DesignVENA. While offering solution
partnerships in the field of design services to companies in various sectors, by creating the OVOYACHTS brand
he has also realised the design and production of yachts bringing a new breath to the yachts sector.

Angora Evleri Çamlıca Cad. No:14 Beysukent
6520 Ankara Türkiye
t: 0312 473 40 70
bhatay@tr.net
http://www.miranda-tr.com/

Bülent Hatay
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Bülent Hatay was born in 1965 in the State of Oklahoma, USA. He graduated with a B.S. degree in Civil Engineering
from S.M.U. His first assignment was in Yalçın Teknik as the Marketing Coordinator. Later on, he established
Buchart-Horn Foreign Joint Venture’s Turkey office and managed the company as the General Manager. In 1988,
he founded his first company Millenya. The company was the first in Turkey to apply composite technology in
the waste water treatment industry. It developed and applied the first and only packaged waste water treatment
systems made from composites in Turkey. He is currently serving as the CEO of Miranda A.Ş.. The company
improved its product design further, applied for a patent, and is currently producing the world’s first bolted
panel construction modular waste water treatment system, which can be operated with solar energy. Miracell
can be efficiently transported to anywhere in the world and can be applied in areas where energy sources and
infrastructure does not exist.

Bülent Hatay

Bülent Hatay 1965, ABD’nin Oklahoma Eyaleti doğumludur. Üniversiteyi inşaat mühendisi olarak S.M.U.’da
tamamlamıştır. İlk görevini Yalçın Teknik’te almış ve pazarlama koordinatörlüğü görevini üstlenmiştir. Sonra
yabancı ortak girişim firması Buchart-Horn’un Türkiye ofisini açmış ve yönetici ortak olarak firmanın genel müdürü
olmuştur. 1998’de ilk şirketi olan Millenya’yı kurdu. Şirket o tarihte Türkiye’de var olmayan kompozit teknolojisini
arıtma sanayine uygulayarak, yurt içindeki ilk ve tek kompozit paket atıksu arıtma sistemlerini geliştirdi. Şu
anda Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttüğü Miranda A.Ş.’de görev yapmaktadır. Firma tasarımlarını daha da
yenileyerek dünyadaki ilk vidalı panel şeklinde üretilen, güneş enerjisiyle çalışabilen modüler arıtma sisteminin
patent başvurusunu yapmış ve üretmektedir. Miracell’in nakliyesi çok daha verimli bir biçimde paneller halinde
dünyanın her yerine sevk edilebilecek ve altyapı ve enerji kaynağı olmayan bölgelerde bile uygulamaya sokulacak
niteliktedir.
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Hidromek StilStüdyo

2010 TASARIMCILAR / DESIGNERS
DESIGN TURKEY

214

Hidromek StilStüdyo
10-U-1150
Osmanlı Cad. No:1 Sincan Organize Sanayi Bölgesi
06935 Ankara Türkiye
t: +90 312 267 12 60 / 132
hidromek@hidromek.com.tr
http://www.hidromek.com.tr/

Hidromek bünyesinde tasarımla fark yaratmak arzusu ile 2005 yılında kuruldu. 2008 yılında tasarladığı ilk Hidromek
ürünü olan Maestro Serisi kazıcı-yükleyicisi ile Design Turkey 2008’de üstün tasarım ödülünü kazandı. Hidromek
StilStüdyo, yurtiçi ve yurtdışında başarılı satış grafiği elde eden Maestro serisi ile başlayan tasarımla fark yaratma
anlayışını diğer Hidromek ürünlerine de yansıtmaktadırlar. 2010 yılında pazara sürülen Hidromek GEN serisi de
bunun son örneğidir. Başta Hidromek ürünlerinin kabin tasarımları olmak üzere, estetik ve ergonomi konusunda
firmanın tasarım ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Hidromek Stilstüdyo yedi kişilik bir ekipten oluşmaktadır.
Hidromek StilStudyo was founded in 2005 with the passion of making a difference in design. StilStudyo won a
Design Turkey Superior Award with the Maestro Series, which was designed in 2008 as the first backhoe-loader
product design project at Hidromek. Hidromek StilStudyo reflects its understanding of making a difference in
design, beginning with the Maestro Series that is a very successful product both in Turkey and abroad. The
Gen Series, released to the market in 2010, is the latest product of this conception. Hidromek StilStudyo meets
the ergonomic and aesthetic requirements of the firm by firstly designing the cab of the machines. Hidromek
StilStüdyo is a team of seven people.

Organize Sanayi Bölgesi
45030 Manisa Türkiye
t: +90 236 226 30 00 / 5342
murat.hondu@vestel.com.tr
http://www.vestel.com.tr/

Murat Hondu

Murat Hondu was born in Afyon in 1977. He received his Bachelor’s degree from Istanbul Technical University
Department of Industrial Design in 2002. Since 2004, he has been working as a Chief Designer on design projects
of home appliances in the Vestel White Goods Company.
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Murat Hondu

Murat Hondu 1977 yılında Afyon ’da doğdu. 2002 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı
Bölümünden mezun oldu. 2004 yılından bu yana Vestel’de Beyaz Eşya grubundaki tasarım projelerinin geliştirilmesi
ve uygulanması ile ilgili konularda çalışmalarını tasarım şefi olarak sürdürmektedir.

2010 TASARIMCILAR / DESIGNERS
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Soner Ilgın

Arçelik A.Ş. Endüstriyel Tasarım Bölümü Tuzla
34950 İstanbul Türkiye
t: +90 216 585 84 73
soner.ilgin@arcelik.com
http://www.arcelik.com/
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Soner Ilgın
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2003 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünden mezun olan Soner Ilgın,
mezuniyet sonrasında Çilek Genç Odası tasarım ekibinde yer aldı. Daha sonra Arçelik A.Ş. Endüstriyel Tasarım
Ekibine katıldı. Ağırlıklı olarak soğutucular ürün gurubu tasarımlarında yer aldı. Arçelik ve Beko markalarının ürün
aile kimliklerinin oluşturulduğu tasarım projelerinde aktif rol oynadı.
Soner Ilgın graduated from the Department of Industrial Design, Middle East Technical University, in 2003. After
graduation, he worked for Çilek Genç Odası, mainly focusing on children’s and teenagers’ furniture. After joining
the Arcelik A.Ş. Industrial Design Team, he mainly focused on refrigerator design projects and took part in design
projects of the new product families of Arçelik and Beko brands.

Orhan Irmak Tasarım, Göksuevleri Sit. Palmiye Cad. 		
A44-B Anadolu Hisarı, Beykoz
34815 İstanbul Türkiye
t: +90 216 465 48 12
info@orhanirmak.com
http://www.orhanirmak.com/

Orhan Irmak
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Orhan Irmak, born in Ankara, Turkey, in 1978, graduated from Middle East Technical University, Department
of Industrial Design, as the top student of his year. During his studies, he was an exchange student to Royal
Melbourne Institute of Technology. In 2003, he received his Master’s degree from Bilkent University with his thesis
entitled, ‘Understanding Changes and Future Orientations in Design’. Currently, Orhan Irmak is the Creative
Director at Orhan Irmak Design Company in Istanbul, which he founded with his brother and partner Gökhan
Irmak in 2004. The company provides design services on branding and creative packaging for many national
and international companies. Among the awards received by Orhan Irmak Tasarım are: 2007 Red Dot best of the
best in packaging design; 2008 Industrial Designers Society of Turkey (ETMK) – Winning by Design Award; 2009
nominee for Designpreis Deutschland; 2009 Pentawards Bronze; 2010 Crescent and Stars for Packaging Turkey.

Orhan Irmak

1978 Ankara doğumlu olan Orhan Irmak, 2000 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı
Bölümünden birincilikle mezun oldu. Eğitimi sırasında bir dönem Royal Melbourne Institute of Technology,
Avustralya’da değişim öğrencisi olarak bulundu. 2003 yılında Bilkent Üniversitesinde yüksek lisans eğitimini
tamamladı ve “Değişen Tasarım Anlayışları ve Tasarımda Geleceğe Yönelmeler” konulu tezini yazdı. 2004 yılında
Gökhan Irmak ile beraber Orhan Irmak Tasarım şirketini kurdu ve halen yaratıcı yönetmen olarak çalışmaya devam
etmektedir. Orhan Irmak Tasarım bugün birçok yerli ve yabancı firmaya yaratıcı ambalaj tasarımı ağırlıklı olmak
üzere tasarımın çeşitli alanlarında hizmet vermektedir. Orhan Irmak Tasarım’ın kazandığı ödüller şu şekildedir:
2007 Red Dot: best of the best ödülü, 2008 ETMK – Tasarımla Kazananlar Ödülü, 2009 Designpreis Deutschland
adaylığı, 2009 Pentawards Bronz Ödül, 2010 Ambalaj Ay Yıldızları.
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Ali İhsan İnçukur

Arçelik A.Ş. Endüstriyel Tasarım Departmanı
Tuzla 34950 İstanbul Türkiye
t: +90 216 585 84 84
ali.incukur@arcelik.com
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Ali İhsan İnçukur
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10-U-1266

Ali İhsan İnçukur, 1981 yılında Denizli’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Denizli’de tamamladı. 2000 yılında Uluduğ
Üniversitesi, Bilgisayar Destekli Tasarım Bölümünde önlisans eğitimini, 2006 yılında Anadolu Üniversitesi,
Endüstriyel Sanatlar Yüksek Okulu, Endüstriyel Tasarım Bölümünde lisans eğitimini tamamladı. 2007-2008 yılları
arasında Doğtaş Mobilya A.Ş.’de endüstriyel tasarımcı olarak çalıştı. 2008’den bu yana Arçelik A.Ş. Endüstriyel
Tasarım Departmanında Endüstriyel tasarımcı olarak görevini sürdürmektedir.
Ali Ihsan Unçukur was born in 1981 in Denizli, where he completed his primary education. He graduated from
Uludağ University, Computer Aided Design Programme, in Bursa in 2000 and Anadolu University, Industrial
Design Programme, in Eskişehir in 2006. He worked as an industrial designer at Doğtaş Mobilya A.Ş. between
2007-2008. He has been working as a designer in Arçelik A.Ş. Industrial Design Department since 2008.

Dorukkent B-17 Blok D:10 Korucuk
Sakarya Türkiye
t: +90 505 312 14 92
umitkaraca59@gmail.com
http://www.doku8.com/
http://www.tasarimkooperatifi.com/

Ümit Karaca
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Ümit Karaca was born in Istanbul in 1980. He graduated from Middle East Technical University, Department of
Industrial Design in 2003 and between 2004-2010 has worked at Günal Aluminium, Üzümcü Medical Devices,
Doku8 and Hidromek. Since 2010, he has been working at Otokar. He is directing the process of establishing
Design Cooperative Turkey, which is aimed to be an open organization for responsible design and social design.

Ümit Karaca

Ümit Karaca 1980’de İstanbul’da doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünden
2003 yılında mezun oldu. Günal Aluminyum, Üzümcü A.Ş, Doku8 ve Hidromek’te çalıştı. 2010 yılından bu yana
Otokar A.Ş.’de çalışmaktadır. Türkiye’de sorumlulukla tasarım ve sosyal tasarım çalışmalarının, gerek meslek
kuruluşunda gerek de toplum ve medyada tartışılır bir konu olabilmesi hedefiyle Mehmet Kındı ile birlikte Tasarım
Kooperatifi’ni kurma aşamasındadır.

2010 TASARIMCILAR / DESIGNERS

10-K-1291

Kayhan Kaya

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş.
Ar-Ge Departmanı Endüstriyel Tasarım Birimi
Atatürk Cad. No: 9 Arifiye
54580 Sakarya Türkiye
t: +90 264 229 22 44
kkaya@otokar.com.tr
http://www.otokar.com/
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Kayhan Kaya
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10-U-1014

Kayhan Kaya 1973’de doğdu. 2003’de Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünden
mezun oldu. Çeşitli sektörlerde çalıştıktıktan sonra; son üç yıldır Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş.’de
endüstri ürünleri tasarımcısı olarak çalışmaktadır..
Kayhan Kaya was born in 1973. He graduated from Middle East Technical University, Department of Industrial
Design, in 2003. After working in various sectors, he has worked as an industrial designer in Otokar Otomotiv ve
Savunma Sanayi A.Ş. for the last three years.

Reflex Endüstriyel Tasarım Ticaret Ltd. Şti.
Osmanağa Mah.Tayyareci Sami Sok.
Mete Apt. No: 1 Kat: 2 Daire: 3 Kadıköy
İstanbul Türkiye
t: +90 541 863 17 79
erhan@d-reflex.com
http://www.d-reflex.com/

Erhan Kaynak

Erhan Kaynak was born in 1976. He graduated from Mimar Sinan University, Department of Industrial Design, in
2001. He worked for one year in the promotion sector and two years in Design Group as an industrial designer. He
is co-founder of D-Reflex Industrial Design Company, giving industrial design and consultancy services in various
sectors, especially automotive.
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Erhan Kaynak

Erhan Kaynak 1976’da doğdu. 2001’da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı
Bölümünden mezun oldu. Bir yıl promosyon sektöründe çalıştıktan sonra iki yıl Dizayn Grup’ta endüstriyel
tasarımcı olarak çalıştı. 2006 yılında kurulan ve otomotiv başta olmak üzere çeşitli sektörlere tasarım ve tasarım
danışmanlığı hizmeti veren D-Reflex Endüstriyel Tasarım’ın kurucu ortağıdır.

2010 TASARIMCILAR / DESIGNERS
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Mehmet Kındı

Barış Manço Cad. No: 76/10 Kanlıca - Beykoz
İstanbul Türkiye
t: +90 535 221 25 09
mehmetkindi@gmail.com
http://www.doku8.com/
http://www.tasarimkooperatifi.com/
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Mehmet Kındı
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10-K-1291

1981 Antalya doğumlu olan Mehmet Kındı Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Lisans;
İstanbul Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Yüksek Lisans programlarını tamamladı. Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Doktora Programı’na devam etmekte ve Tansu Design’da yat
tasarımı üzerine çalışmaktadır. Ümit Karaca ile birlikte geliştirdikleri tasarım çalışmalarını Doku8 Tasarım ve Tasarım
Kooperatifi çatılarında sürdürmek hedefindedir. Design Turkey 2010 ödüllerinde yer aldıkları RuloSedye projesi,
Türkiye’de sorumlulukla tasarım ve sosyal tasarım çalışmalarında ortaklaşa bir platform olmasını amaçladıkları
Tasarım Kooperatifi oluşumunun bir öncül projesi olarak tasarlanmıştır.
Mehmet Kındı was born in Antalya in 1981. He holds a Bachelor’s and Master’s Degree in Industrial Design
(METU; ITU) and has been working in Tansu Yacht Design since 2004.

Vestel Elektronik Organize Sanayi Bölgesi
45030 Manisa Türkiye
t: +90 236 233 01 31 / 2223
sultan.kaygin@vestel.com.tr
http://www.vestel.com.tr/

Ayça Kınık

Ayça Kınık

Ayça Kınık 2002 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünden mezun olduktan sonra
kısa süre Çilek Mobilya’da çalıştı. Ardından 2003 yılında Vestel Elektronik Ar-Ge bölümünde endüstriyel tasarımcı
olarak göreve başladı. Burada çeşitli CRT, LCD televizyon, DVD oynatıcı ve kaydedici, uzaktan kumanda ve mobil
bilgisayar projelerinde çalıştı. 2009 yılında İsveç’de bulunan Umea Institute of Design’da Advanced Product
Design Master programına başladı. İlk yılın ardından Hollanda’da Philips Design Healtcare departmanında staj
yaptı.
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After graduating in 2002 from Istanbul Technical University, Department of Industrial Product Design, Ayça Kınık
worked for Çilek Furniture for a short time. In 2003, she started working at Vestel Electronics R&D Department
as an industrial designer. She worked on various CRT and LCD televisions, DVD players and recorders, remote
controls and mobile computer projects. In 2009, she commenced the Master’s Degree in Advanced Product
Design at Umea Institute of Design, Sweden. After the first year, she worked as an intern for Philips Design
Healthcare Department, the Netherlands.

Kerim Korkmaz

Emek Mah. Ordu Cad No: 30 Sancaktepe
34785 İstanbul Türkiye
t: +90 216 444 01 47
kerim@korkmaz.com.tr
http://www.korkmaz.com.tr/
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10-U-1198

Kerim Korkmaz 1970 Kocaeli Kandıra’da doğdu. Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesi, Makine Ressamlığı
Bölümünden mezun oldu. Daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi, Sakarya Mühendislik Fakültesi, Makine Resim
Konstrüksiyon Bölümünden ve Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümünden mezun oldu. Evli iki
çocuk babası. 1990 yılında iş hayatına Korkmaz Mutfak Eşyaları San.Tic. A.Ş.’ de Ar-Ge, üretim, pazarlama,
yurtdışı satışlar bölümlerinde görev aldı.
Kerim Korkmaz was born in 1970 in Kandıra Kocaeli. He graduated from Haydarpaşa Technical High School.
After that, he received a diploma from Istanbul Technical University, Sakarya Engineering Faculty, Department of
Mechanical Drawing. Then, he graduated from Anadolu University, Department of Economics. In 1990, he began
to working at Korkmaz. He has worked within R&D, production, marketing, and overseas sales departments as a
manager during this period.

KOZ-SUSANI Design Inc.
720 N Franklin St | Suite 501
Chicago IL 60654, USA
t: + 1 857 897 54 99
info@defnekoz.com
http://www.defnekoz.com/

Defne Koz
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Defne Koz, industrial designer, continues to perform her studies in Chicago and Milano. Defne Koz has desgined
more than 200 products for companies including Foscarini, Leucos, Fontana Arte, Sharp, Alessi, Mobileffe,
Merati, Liv.it, Pirelli, Slide, Egizia, Rapsel-Nito, Gabbianelli, Cappellini, Steel, RSVP, WMF, Vitra, Authentics, Nissan,
Casio, Nestle, Unilever Lipton, Arçelik, MPD, Gaia&Gino, Nurus, Derin, Megarn, J&B, Alparda, Tuna, and 888.
With the products designed for Vitra, she was awarded a Red Dot Design Award 2006, and her lamp designs
‘Dress’ and ‘Circus’ remain among the best seller products of Foscarini for more than 15 years. ‘Relax’, a lamp
designed for FonatanaArte, was awarded with ID Magazine Design Annual Review ‘Best In Category 2002’, and
her products were selected to Compasso d’Oro preselection 2003 ADI Index. While her glasses designed for
Gaia&Gino named ‘Liquids’ were awarded with a Good Design Award 2003 from Chicago Athenaeum Museum
of Architecture and Design, the ‘Dondola’ series designed for Megaron was awarded with a Red Dot Design
Award 2003 and EDIDA International Awards 2008, and ranked in the first place in the ‘sitting unit’ category in
the Turkish leg. The ‘Wall’ sitting system, designed for the brand 888 in 2010, was awarded with a Design Turkey
Good Design Award. Among her interior spaces projects and designs are many very special housing and store
interior designs, including office design for Eczacıbaşı Senior Management and a house which is in the building
bearing the sign of Mies Van Der Rohe.

Defne Koz

Endüstri tasarımcısı olan Defne Koz çalışmalarını Chicago ve Milano’dan yürütmektedir. Defne Koz, Foscarini,
Leucos, FontanaArte, Sharp, Alessi, Mobileffe, Merati, Liv.it, Pirelli, Slide, Egizia, Rapsel-Nito, Gabbianelli,
Cappellini, Steel, RSVP, WMF, Vitra, Authentics, Nissan, Casio, Nestle, Unilever Lipton, Arcelik, MPD, Gaia&Gino,
Nurus, Derin, Megaron, J&B, Alparda, Tuna, 888 firmaları için 200’den fazla ürün tasarlamıştır. Vitra için tasarladığı
ürünler Red Dot Design Award 2006 ödülünü almış, ‘Dress ve Circus’ isimli lamba tasarımları Foscarini’nin 15
seneyi aşkın süredir en çok satılan ürünleri arasında yer almış, Fonatana Arte icin tasarladığı ’Relax‘ isimli lambası ID
Magazine Design Annual ’Best in Category, 2002‘ ödülüne layık görülmüş, ürünleri Compasso d’Oro preselection
2003 ADI indexine seçilmiştir. Gaia&Gino’ya tasarladığı ’Liquids‘ isimli bardakları Chicago Athenaeum Museum
of Architecture and Design’ in Good Design Award 2003’ü ile ödüllendirilirken Megaron için tasarladığı ’Dondola‘
serisi ise Red Dot Design Award 2009 ve EDIDA International Awards 2008, ve Türkiye etabında ’oturma birimi‘
kategorisinde birinciliği kazanmıştır, 2010’da 888 markası için tasarladığı ’Wall‘ Oturma sistemi Design Turkey İyi
Tasarım ödülüne layık görülmüştür. İç mekan projeleri ve tasarımları arasında Eczacıbaşı üst yönetim ofis tasarımı,
Mies Van Der Rohe imzalı binada bulunan bir konut da dahil bir çok özel konut ve mağaza iç mekan tasarımı
bulunmaktadır.

2010 TASARIMCILAR / DESIGNERS

10-U-1072

Atilla Kuzu

Bağdat Caddesi No:176/14 81030 Selamiçeşme Kadıköy
81030 İstanbul Türkiye
t: + 90 216 478 22 79
atilla.kuzu@zoom.com.tr
http://www.zoom.com.tr/
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Atilla Kuzu 1963 yılında İstanbul’da doğdu. Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstri Ürünleri
Tasarımı Bölümününden mezun oldu. 1994 yılında Levent Çırpıcı ile Zoom TPU mimarlık ofisini kurdu. Halen
hastane poliklinik projelerinde, mobilya tasarımı ve ofis, mağaza ve showroom projelerinde çalışmaktadır.
Türkiye’de çalışmaları Nurus, B&T design, 888design; Japonya’da Conde House’da yer almaktadır.
Atilla Kuzu was born in 1963 in Istanbul. He graduated from Marmara University, Faculty of Fine Arts, Department
of Industrial Design, interior design branch of main art, in 1987. He founded ZOOM TPU with Levent Çırpıcı in
1994. He continues to work on hospital-polyclinic projects and furniture design together with office, showroom
and shop projects. His design works take part in Turkish manufacturers’ collections: Nurus, B&T design, 888
design, and in Japan Conde House.

Lovegrove Studio 21 Powis Mews London W11 1JN UK
t: +44 (0)20 7229 7104
anka@rosslovegrove.com
http://www.rosslovegrove.com/

Ross Lovegrove
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Born 1958 in Cardiff, Wales, Ross Lovegrove is one of the world’s leading ‘organic’ designers. His work is typified
by its purity of form, which is driven by an insight into the relationships between man, nature and technology. Fluid
and uninterrupted, his designs are unrestrained in their three- dimensionality, and lead the mind into a place that
resonates with emotional responses. After graduating from Manchester Polytechnic in 1980 in Industrial Design,
Lovegrove took a Master’s in Design at London’s Royal College of Art. In the early 80’s he worked as a designer
for Frog Design in West Germany on projects such as Walkmans for Sony and computers for Apple. He was
then invited to join the Atelier de Nimes along with Jean Nouvel and Phillipe Stark, consulting to Cacharel, Louis
Vuitton, Hermes and Dupont amongst others. Returning to London in 1986, Lovegrove completed projects for
such clients as Louis Vuitton, Hermes and Dupont.

Ross Lovegrove

1958 yılında doğan Ross Lovegrove, Manchester Politeknik Üniversitesi’nde Endüstriyel Tasarım öğrenimi gördü
ve Londra Royal College of Art’ta Yüksek Lisans derecesini aldı. 1980’lerin başında Frog Design adlı Alman
tasarım firması için çalışmaya başlayan Lovegrove, Apple, Sony ve Knoll International için gerçekleştirilen çeşitli
projelerde yer aldı. Fransa’da en iyi beş tasarımcıdan biri seçilerek “Atelier de Nimes”i kurmak üzere Paris’e
davet edilen Lovegrove, aralarında Philippe Starck ve Jean Nouvel’in de bulunduğu beş tasarımcıyla beraber
dekorasyon objelerinden bisküvilere kadar pek çok ürün tasarladı. Tasarımcı 1986 yılında kendi atölyesini kurarak
Louis Vuitton, Hermes ve Dupont gibi tasarımlarıyla dünya çapında isim yapmış seçkin firmalarla çalışmıştır.
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Meltem Maralcan

Omletistanbul Tasarım Ofisi Caferağa Mah.
Halil Ethem Sok. 9/1 Kadıköy İstanbul
İstanbul Türkiye
t: +90 216 347 35 81
info@omletistanbul.com
http://www.omletistanbul.com/
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Meltem Maralcan 2002 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünü bitirdi. Halen,
İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünde yüksek lisansına devam etmekte ve Selçuklu dönemi kandil
zarflarının süslemelerinin ışığı dekoratif dokulardan filtrelemeye dayanan estetik prensip bağlamında, mekanda
oluşturdukları etkinin incelenmesi üzerine bir tez yazmaktadır. 2006 yılından itibaren ‘omletistanbul’ tasarım ofisinde
kurucu ortak olarak Türkiye’nin önde gelen mobilya aksesuarları üreticileri, mimari aydınlatmacılar, mobilyacılar ve
sağlık ürünleri gibi farklı endüstriyel ürün üreticilerinin bulunduğu sektörlerden firmalara dışarıdan tasarım desteği
vermekte, müze mağazalarına, kendi koleksiyonlarına özel tasarımları üreterek mağazaların ürün gamlarına
katkıda bulunmaktadır. Atölye çalışması yürütücülükleri yapıp, farklı sergilerde ve yurt içi ve yurt dışı fuarlarda yer
almaktadır. omletistanbul markası için özel olarak tasarladığı ürünleri de bu fuarlar vasıtasıyla tanıtmaktadır.
Meltem Maralcan graduated from Istanbul Technical University Department of Industrial Design in 2002. She is
presently working towards her MSc in History of Art at Istanbul University, with a thesis on: the reflections of Seljuk
period candles on interiors by the esthetic principle of filtering the light through decorative patterns. Since 2006,
she is a co-founder of omletistanbul design office, providing design consultancy services to a range of Turkish
companies in the area of furniture accessories, architectural lighting, furniture and medical equipment, as well as
designing and producing products specifically for museums’ own collections. Also, to improve herself, advertise
her brand and contribute to the environment, she attends different activities such as various exhibitions and
design fairs, where she also represents omletistanbul products and serves as a workshop coordinator.

Cyberplaza B Blok Kat3 Bilkent
06680 Ankara Türkiye
t: +90 312 265 02 90 / 1465
nurtan.meral@karel.com.tr

Nurtan Meral

Nurtan Meral was born in Ankara in 1968. He received his Bachelor’s degree, from Middle East Technical
University (METU) Department of Industrial Design in 1990 and his MFA from Bilkent University Department of
Graphic Design in 1994. He worked as a Research Assistant at METU Department of Industrial Design, between
1990 and 1996. Since 1997, he has been working in KAREL Electronics as Industrial Design Leader.
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Nurtan Meral

Nurtan Meral 1968’de Ankara’da doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Endüstri Ürünleri Tasarımı
Bölümünden 1990’da Lisans, Bilkent Üniversitesi, Grafik Tasarım Bölümünden 1994’de Yüksek Lisans diplomasını
aldı. 1990-1996 yılları arasında ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı.
1997 yılından bu yana KAREL Elektronik Endüstriyel Tasarım Lideri olarak çalışmaktadır.
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MG Design

Mg Design – Stuttgart
Senefelder Str. 102 D 70176
Stuttgart – Germany
Tel: +49 711 828 33 77
http://www.mg-design.org/
Mg Design – İstanbul Türkiye
Tekstilkent Ticaret Merkezi – İşhanı No:126
Esenler – İstanbul Türkiye
Tel: +90 212 438 37 40
http://www.mg-design.org/
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1995 yılında Stuttgart’ta kurulan MG Design, 2004 yılında İstanbul’da açılan ikinci ofisi ile çalışmalarını beyaz eşya,
elektronik ürünler, mutfak aletleri, el aletleri, ofis mobilyası, vitrifiye, spor aksesuarları gibi farklı alanlarda üretim
yapan firmalarla sürdürmektedir. Projeleri ile IF ve Red Dot başta olmak üzere pek çok ödülü alan firma, 100’ün
üzerinde ürün ve 16 yıllık tecrübesi ile müşterilerine, endüstriyel tasarım, mekanik tasarım, piyasa araştırması ve
ürün geliştirme alanlarında proje üremekte ve danışmanlık hizmeti vermektedir.
Started in Stuttgart, Germany, MG Design has provided design services since 1995. With their Istanbul office,
established in 2004, Melih Gürleyik and Seyman Çay are active in diverse product fields including electronic
and household appliances, leisure and sports equipment, and office furniture. Some of these products were
considered worthy of receiving various design awards including Red Dot and IF. More than 100 products represent
16 years of expertise in industrial design, engineering, product development, and design consultancy.

Volpinistr. 2
80638 Munich Germany
t: 16462334363
mk@mirzatkoc.com
http://www.mirzatkoc.com/

Mirzat Koc Design
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Born in 1965, Mirzat Koç received his Bachelor’s degree in industrial design from Middle East Technical University,
Ankara (Turkey) in 1991 and his Master’s degree in industrial design from Pratt Institute, New York. Between 19952002, he worked as Design Director/Partner at Machineart, New York. Since 2003, Mr. Koç has been operating
under his own company name, +mkd. Koç’s designs include many award-winning products in various fields as
diverse as medical, consumer and personal care products, and home and office furniture, and he holds over 60
international design and utility patents. Among his awards are IDEA 2002 Gold and Silver awards in the Medical
Equipment Category, RedDot, Medical Design Excellence, Good House Keeping and Surface Magazine’s T.A.G.
selection in 2003. Among his clients are Kodak, Symbol Technologies, Fujitsu, Panasonic, Laerdal Medical,
Waterpik, 3M, Graco, Motorola and ViKO to name a few. Koç continues his explorations in improving life at Munich
and NY studios: smart+simple+essential.

Mirzat Koc Design

1965 doğumlu Mirzat Koç, 1991’de Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünde lisans
derecesini, 1995’te Milli Eğitim Bakanlığı bursu ile gittigi Amerika’da,Yüksek lisansını Pratt Institute’da tamamladı.
1995-2002 yılları arasında Tasarım Direktörü ve ortağı olduğu Machineart’tan ayrılarak Ocak 2003’ten itibaren
kendi adıyla kurduğu tasarım şirketinde çalışmalarını sürdürmektedir. Koç’un ödül alan pek çok tasarımı arasında
tıbbi, tüketici ve kişisel bakım ürünleri ve 60’tan fazla uluslararası patentli tasarımları yer almaktadır. IDEA 2002
Tıbbi Ürünler kategorisinde Gold ve Silver Ödülleri, Red Dot, Medical Design Excellence ödülünün yanısıra 2003’te
Surface Dergisi tarafından Amerika’nın en iyi 10 ürün tasarımcısından biri seçildi ve Flov serisi tasarımları İtalyaMilano mobilya fuarı ve New York ICFF fuarlarında sergilendi. Tasarım yaptığı firmalar arasında Kodak, Fujitsu,
Panasonic, 3M, Motorola, PlusMOD ve Viko örnek verilebilir. Mirzat Koç, yeni ürünler ile keşfini Münih ve NY
studyolarında sürdürmektedir. ::smart+simple+essential::
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Gül Nalçacı

Şahin Mah. Sait Polat Blv. No: 326
P.K. 61 33470 Tarsus Mersin Türkiye
t: +90 324 616 26 78
gulnalcaci@cumitas.com
http://www.cumitas.com/
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Gül Nalçacı
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Gül Nalçacı, 21 Kasım 1977’de Diyarbakır’da doğdu. Lise öğrenimini 1995 yılında Özel Toros Fen Lisesinde, lisans
öğrenimini 2000 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kimya Bölümünde tamamladı. 2000 yılından beri Çukurova
Makine İmalat ve Ticaret A.Ş.’de Yurtdışı Satış Yöneticisi olarak çalışmaktadır.
Gül Nalçacı, born in Diyarbakır on November 21 1977, finished her high school education at Toros Science High
School in 1995. She graduated from the Department of Chemistry, Middle East Technical University, in 2000. She
is Export Sales Director at Çukurova Makine İmalat ve Ticaret A.Ş., where she has been working since 2000.

Turnacıbaşı Sok. Neşe Apt. No: 9/7 Beyoğlu
34433 İstanbul Türkiye
t: +90 212 251 28 24
sema.obuz@ilio.eu
http://www.ilio.eu/

Sema Obuz
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Sema Obuz graduated from the Department of Graphic Design, Faculty of Fine Arts, Marmara University, in
1988. She worked at RPM Advertising Agency between 1998-1989 and worked with creative director Gülizar
Çepoğlu between 1989-1991 in Beymen Status Magazine. After an internship on publishing design in London,
she continued as senior graphic designer at Güneş Newspaper. She was the art director in Star TV Advertising
and Publicity Department and program generics between 1991-1993 and won a Graphic Design Association
Award with her catalogue design. After working as an assistant art director on many awarded editorial designs
and corporate ID projects in Gülizar Çepoğlu’s company between 1993-1994, she worked as an art director in
Hürriyet supplement and Marie Claire Magazine for 2 years. With her being the creative director of the design
team since 2008, ilio’s corporate id won the iF gold communication design award, and her design ‘cube’ for ilio
was chosen as the best in EDIDA’ s tableware and accessories category in Turkey.

Sema Obuz

Sema Obuz 1988’de Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Tasarım Bölümünden mezun oldu.
RPM Reklam Ajansında iş hayatına başladı. Sanat Yönetmeni Gülizar Çepoğlu ile Beymen Status Dergi’de 19891991 senelerinde çalışıp, yayıncılık tasarımı üzerine Londra’da staj yaptıktan sonra Güneş Gazetesinde kıdemli
tasarımcı olarak görev aldı. 1991-1993 senelerinde Star TV Tanıtım ve Promosyon Bölümü ve Program Jenerik’in
sanat yönetmenliğini yaptı. Katalog çalışması ile GMK ödülünü aldı. 1993-1994 senelerinde Gülizar Çepoğlu
Tasarım Şirketi’nde sanat yönetmeni yardımcısı olarak ödül alan uluslararası tasarım ve kurumsal kimlik projelerinde
yer aldı. İki yıl kadar Hürriyet eki ve Marie Claire Dergisinin sanat yönetmenliğini yaptı. Yaratıcı Yönetmen ve ortak
olarak Demirden Design ekibine katıldı. Buradaki ortakları ile ‘ilio’ markasını kurdu. ilio, kurumsal kimlik tasarımı ile
iF communication design gold ödülü aldı. ilio için tasarladığı ‘cube’, yemek takımı “EDIDA masaüstü tasarımları”
ödülünü aldı.
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Mustafa Emre Olur
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Mustafa Emre Olur

Galipbey Caddesi, Pınarlık Sok. No: 13/4
Altıntepe Maltepe İstanbul Türkiye
t: +90 312 354 48 53
mustafaemreolur@yahoo.com

10-U-1327, 10-U-1410

Mustafa Emre Olur, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümününden 2003 yılında mezun
olduktan sonra Altera Design Studio’yu kurdu ve farklı sektörden yerli ve yabancı üretici firmalar için ürün tasarımları
yaptı. 2005 İMMİB Tasarım yarışmasında 2 farklı kategoride ödül kazandı. 2006 Çebi Kilit Tasarım Yarışmasında
projesiyle birincilik ödülü aldı. 2006 ALURAD Radyatör Tasarımı yarışmasında ödül kazanan tasarımcı, aynı
yıl görme engelliler için geliştirdiği mobilya ve bağımsız yaşam alanı projesiyle Güney Kore’nin Incheon Şehri
tarafından “Merit Certificate” ile ödüllendirildi. Lisbon Idea Challange 2006’da projesiyle ilk beş arasına girerek
Lisbon’da “ODAK” isimli projesini sergiledi. 2007 yılında FIAT500 tasarım yarışması için hazırladığı saat tasarımıyla
finale kaldı. 2007 yılında Incheon Design Awards’dan geleceğin sürdürülebilir mutfak konsepti projesi ile bir ödül
daha kazandı. Tasarımcı halen Altera Design Studio ile tasarımlarına devam etmektedir.
Mustafa Emre Olur received his Bachelors degree from the Department of Industrial Design, Middle East
Technical University (METU) in 2003. After his graduation, he founded Altera Design Studio. He was involved
in several design projects for national and international companies such as: Maggpie, Fiat, Corian du Pont, FY
Furniture, Heper+Moonlight, and Cebi Design. In addition, he won design awards from competitions such as:
İMMİB Industrial Design Awards (Second Prize in 2005), İMMİB Industrial Design Awards (Third Prize in 2005),
ALURAD Radiator Design Awards (Mention in 2006), CEBİ Industrial Design Awards (First Prize in 2006), and FIAT
500 Design Competition (Finalist Project in 2007).

Arçelik A.Ş. Endüstriyel Tasarım Bölümü
Tuzla 34950 İstanbul Türkiye
t: +90 216 585 84 75
onur.onrat@arcelik.com
http://www.arcelik.com/

Onur Onrat

Onur Onrat

Onur Onrat İstanbul Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nden 2007 yılında mezun oldu. Bu
süreçte Erasmus Yoğun Programı: “Ürün geliştirmede multi-disipliner yaklaşımlar” çalışmasına katılma fırsatı
buldu. Öğrenciyken çalışmaya başladığı infoTRON firmasında, endüstriyel tasarım desteği yanında Alias, RTT
gibi tasarımla ilgili programların sorumluluğunu üstlendi. 2008 yılından bu yana Arçelik Endüstriyel Tasarım
Departmanında beyaz eşya ve küçük ev aleti tasarımlarıyla ilgilenen tasarımcı, bir yandan da İstanbul Teknik
Üniversitesinde Endüstri Ürünleri Tasarımı Yüksek Lisans programına devam etmektedir.
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Onur Onrat graduated from Istanbul Technical University, Department of Industrial Product Design, in 2007. He
had opportunity to attend the Erasmus Intensive Program: ‘A multi-disciplinary approach to product innovation’.
While he was studying, he started to work for the infoTRON company as the person responsible for industrial
design and design-related programs Alias and RTT. He has been designing white goods and small domestic
appliances in Arçelik Industrial Design Department since 2008. He still attends the MSc in Industrial Design
programme of Istanbul Technical University.

Fahriye Özbey

Haci Muhittin Sok. Akçer Çıkmazı No: 12/1 Kanlıca
34810 Istanbul Türkiye
t: +90 216 680 11 87
info@tasarimussu.com.tr
http://www.tasarimussu.com.tr/
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Fahriye Özbey 1975 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 1995 Yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
(MSGSÜ), Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk El Sanatları Bölümünden mezun oldu. Hacı Ömer Sabancı
Vakfı Üniversitesinden birincilik ödülü aldı. 1995 ve 1997’de Kültür Bakanlığı Türk Süsleme Sanatları Çini Dalı
Büyük Ödülün sahibi oldu. 1995–1999 yılları arasında Gorbon Işıl firmasında tasarımcı ve çini atölyesi sorumlusu
olarak çalıştı. 2002’de 2 El firmasında tasarımcı ve atölye sorumlusu olarak görev aldı. 2003-2007 yılları arasında
MSGSÜ, ISMEK ve özel sektörde desen tasarımı, serbest tasarım ve cam dekorlama eğitmenliği ve aynı zamanda
ISMEK Cam Atölyesi idareciği yaptı. 2000 ve 2007 yıllarında iki kişisel sergi açtı. 2007-2008 yıllarında Anatolian
Arts için tasarım, cam atölyesi ve üretim sorumlusu olarak görev yaptı. Paşabahçe, Vakko, Camba, Bahariye Halı
gibi firmalar için desen ve ürün tasarımları yaptı.
Fahriye Özbey was born in 1975. She received her major in Traditional Turkish Handcraft at the Fine Arts Department,
Mimar Sinan Fine Arts University. She also graduated from Hacı Ömer Sabancı Foundation University at the first
place. She was honoured with the Grand Award in the Tile Category of the Turkish Decoration Arts by The Ministry
of Culture in 1995 and 1997. She worked as the designer and tile studio supervisor at Gorbon Işıl Design between
1995-1999. She then became the designer and studio supervisor at 2 El Company in 2002. She taught pattern
design, free design and glass design at Mimar Sinan Fine Arts University, ISMEK and private sectors, and also
was the manager of Ismek Glass Studio from 2003 to 2007. She opened two private exhibitions in 2000 and 2007.
She worked as design, glass studio and production supervisor for Anatolian Arts between 2007-2008. She made
pattern designs for various companies including Pasabahce, Vakko, Camba and Bahariye Carpet.

44. Sok. (Eski 46. Sok.) Aydın Apt. No: 6/1
Bahçelievler 06510 Ankara Türkiye
t: +90 533 665 70 27
sedaozcetin@gmail.com
http://www.inyourshoesdesign.com/

Seda Özçetin
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Seda Özçetin was born in 1982 in Ankara. Inspired by her mother who was a tailor, she started to grow interest
in creative professions since her childhood. She graduated from Middle East Technical University, Department
of Industrial Design with a bachelor degree in 2005 and MSc degree in 2008. She had the honour to write the
first comprehensive work on design exhibitions in Turkey from 1989 to 2008 as her Master’s thesis. During her
Master’s education she worked for a furniture company in Ankara. In order to improve her knowledge and skills in
business, she started te Entrepreneurship Master Program at Lund University in Sweden in 2009 and graduated
in 2010. She has participated in various design competitions personally and within teams, and has managed to
leave with awards from some.

Seda Özçetin

Seda Özçetin 1982 yılında Ankara’da doğdu. Terzi olan annesi sayesinde çocukluktan itibaren yaratıcı mesleklere
merak salmaya başladı. 2005 yılında lisans, 2008 yılında ise yüksek lisans derecesiyle Orta Doğu Teknik
Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünden mezun oldu. 1989’dan 2008’e kadar düzenlenmiş Türk
tasarım sergilerini inceleyen, alanında ilk olan kapsamlı bir yüksek lisans tezine imza attı. Yüksek lisans eğitimi
sırasında bir süre Ankara’da bir mobilya firmasında çalıştı. İş alanındaki bilgi ve becerilerini geliştirmek için 2009
yılında İsveç Lund Üniversitesinde Girişimcilik yüksek lisansına başladı ve 2010 yılında mezun oldu. Bireysel ve
takım olarak çeşitli tasarım yarışmalarına katılan tasarımcı bazılarından ödülle ayrılmayı başardı.

2010 TASARIMCILAR / DESIGNERS

10-K-1331

Seyhan Özdemir

Meşrutiyet Caddesi No: 99 Tepebaşı
34430 İstanbul Türkiye
t: +90 212 243 86 41
info@autoban212.com
http://www.autoban212.com/
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Seyhan Özdemir
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1975, İstanbul doğumlu olan Seyhan Özdemir Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Bölümünden
mezun oldu. 1998’deki mezuniyeti sonrası değişik mimarlık şirketlerinde tasarımcı ve proje yöneticisi olarak çalıştı.
2003’ten beri, ortağı Sefer Çağlar ile birlikte Autoban markası altında mimari, iç mimari ve ürün tasarımı gibi farklı
ölçekli konularda çalışmalarını sürdürmektedir.
Seyhan Özdemir was born in 1975, in Istanbul and graduated in 1998 from the Mimar Sinan Fine Arts University,
with a degree in Architecture. Following her graduation, she worked both as a designer and project manager at
various architecture studios with varying disciplines. For the last seven years, together with partner Sefer Çağlar,
she has been involved in various architectural and interior projects as well as product design under the name
Autoban.

Talimyeri Sokak Baraz Apt. No: 7/2 Maçka
80600 İstanbul Türkiye
t: +90 212 227 49 63
info@derindesign.com
http://derindesign.com/en-us/

Arif Özden
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Born 22.01.1966, Istanbul. Graduated from Marmara University, Faculty of Fine Arts, Department of Industrial
Product Design (1982-1986). A designer, Arif Özden established his own company named Ozden Design in 1994.
He has worked for Vestel, Polo Garage, Gilan, Derin, Gizia, and 3M. Awards and exhibitions: Yapı Kredi 99 Istanbul
Fair, stand design award, honourable mention 2001; Iston ‘Kiosk-Street Furniture’, honour award 2001; Interior
Design Turkey 2005 awards, ‘The Best Shopping Space’, Polo Garage in Metrocity Shopping Mall, Istanbul;
Interior Architect Exhibition in Turkey and Germany, 2005; Ilk in Milano exhibition, Turkish Touch in Design, 2007;
Marmara University Fine Arts Faculty, 50th Year Anniversary Exhibition, 2007; ‘Re-Tabure’ Exhibition supported by
Maison Francaise design magazine, 2007; ‘Block’ exhibition, 2007.

Arif Özden

22.01.1966 doğumlu olan Arif Özden, 1982’de girdiği Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Endüstri
Ürünleri Tasarımı Bölümünden 1986’da mezun oldu. Tasarımcı olarak, 1994’te Özden Design adını verdiği kendi
şirketini kurdu. Vestel, Polo Garage, Gilan, Derin, Gizia ve 3M markaları için çalıştı. Ödülleri ve sergileri: Yapı
Kredi 99 İstanbul Fuarı, Stand tasarımı, onursal mansiyon ödülü (2001); İston ‘’Kiosk-Street furniture’’, onursal
ödül (2001); İç Mekan Tasarımı Türkiye 2005 Ödülleri: en iyi Alışveriş Mağazası tasarımı, Polo Garage-Metrocity
Alışveriş Merkezi/İstanbul; Interior Architect Sergisi Almanya ve Türkiye (2005); İlk in Milano Sergisi Turkish Touch
in Design (2005); Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi 50. Yıl sergisi (2007); Maison Francaise Tasarım
Dergisi ‘’Re-Tabure’’ Sergisi(2007); ‘’Block’’ sergisi (2007).

2010 TASARIMCILAR / DESIGNERS

10-U-1126

Haluk Özel

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş.
Ar-Ge Departmanı Endüstriyel Tasarım Birimi
Atatürk Cad. No: 9 Arifiye 54580 Sakarya Türkiye
t: +90 535 728 20 12
hozel@otokar.com.tr
http://www.otokar.com.tr/
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Haluk Özel

2010 TASARIMCILAR / DESIGNERS

10-U-1481

1973 doğumlu olan Haluk Özel, 1997’de Uludağ Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.
2000 yılında Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş.’de çalışmaya başladı. Halen Otokar Endüstriyel Tasarım
Biriminde birim yöneticiliği görevini sürdürmektedir.
Haluk Özel was born in 1973. In 1997, he graduated from Uludağ University, Department of Mechanical
Engineering. In 2000, he commenced work at Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. Currently, he is working
in the Otokar Industrial Design Department as design chief.

To Mimarlık Tasarım Ltd. Şti.
Atabay Sokak No: 4/1 Hasanpaşa
34722 İstanbul Türkiye
t: +90 216 325 33 40
info@tanjuozelgin.com
http://www.tanjuozelgin.com/

Tanju Özelgin
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1962: Born in Istanbul,Turkey. 1980-84: Graduated from Marmara University, Faculty of Fine Arts, Department of
Industrial Design. 1987: Set up his own design office ‘Scala’. 1987-96: Designed and applied fair stands, yachts,
showrooms, houses, offices, private presentation nights, furniture and industrial products at Scala Design. 199395: Worked with ‘IN Furniture’ as a founder partner. 1996: Founded ‘Parlak Kirmizi Design Studio’ with Ertan
Binme, where he carries out interior design projects and applications, designs and develops industrial products,
and prepares digital and video graphics. From 2005: Gathers his industrial product designs and projects of
interior design under the name of “TO” (Tanju Ozelgin) and keeps on working, participating in many exhibitions
as a jury member, participant of exhibition, or director of a workshop. Since 1998: Assists in education processes
as a lecturer and advisor of projects, and maintains work with companies including Nurus, Derin, BT, Birim and
Crea Concept.

Tanju Özelgin

Tanju Özelgin 1962 yılında İstanbul’da doğdu. 1980 yılında girdiği Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi,
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünden 1984’te mezun oldu. 1987’de kendi tasarım ofisi Scala Design’ı kurdu.
1987-96 arasında Scala Design bünyesinde fuar standları, yat, showroom, konut, ofis, özel tanıtım geceleri,
mobilya ve endüstri ürünleri tasarladı ve uyguladı. 1993-95 arasında IN Mobilya ile birlikte kurucu ortak olarak
çalıştı. 1996 yılında Ertan Binme ile Parlak Kırmızı’yı kurdu. Parlak Kırmızı bünyesinde endüstri ürünleri tasarımı,
sayısal ve video grafikleri hazırlama, iç mimarlık proje ve uygulama hizmetleri verdi. 2005 yılından bu yana
endüstri ürünleri tasarımlarını ve iç mimarlık projelerini TO (Tanju Özelgin) Design Studio bünyesinde toplamakta
ve çalışmalarına devam etmektedir. 1998 yılından itibaren öğretim üyesi, proje danışmanı olarak eğitim süreçlerine
katkıda bulunmaktadır. Halen Nurus, Derin, B&T, Birim, Crea Concept ve benzeri gibi birçok firma ile çalışmalarını
devam ettirmektedir.

2010 TASARIMCILAR / DESIGNERS

10-U-1448

Suat Özer

Şahin Mah. Sait Polat Blv. No: 326
P.K. 61 33470 Tarsus Mersin Türkiye
t: +90 324 616 26 78
suatozer@cumitas.com
http://www.cumitas.com/

Suat Özer

2010 TASARIMCILAR / DESIGNERS

10-U-1129

Suat Özer, 25 Subat 1982’de, Adıyaman Besni’de doğdu. Lise ögrenimini 2000 yılında İçel Mersin Anadolu
Lisesi’nde, lisans öğrenimini 2004 yılında Mersin Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümünde, yüksek lisans
öğrenimi de aynı üniveristede 2007 yılında tamamladı. 2004-2007 yılları arasında Mersin Üniversitesi, Makine
Mühendisliği Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2008 yılından bu yana Çukurova Makine İmalat ve
Ticaret A.Ş.’de Ar-Ge Mühendisi olarak çalışmaktadır.
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Suat Özer, who was born in Adıyaman - Besni on February 25, 1982, finished his high school education at
İçel Anatolian High School in 2000. He graduated from the Faculty of Engineering, Department of Mechanical
Engineering, Mersin University in 2004, and studied for his Master’s degree in the same university in 2007. Suat
Özer started to work as a research assistant at the Department of Mechanical Engineering, University of Mersin,
between 2004-2007. He has been working as an R&D Engineer in Çukurova Makine İmalat ve Ticaret A.Ş. since
2008.

Ortaklar Cad. Bahçeler Sok. No: 16/4 Mecidiyeköy
34394 İstanbul Türkiye
t: +90 212 275 13 41
ozum@kilittasi.com
http://www.kilittasi.com/

Özüm Özkan

Özüm Özkan

2010 TASARIMCILAR / DESIGNERS

10-U-1326

Özüm Özkan 2005’de Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünden mezun oldu. 2005
yılından bu yana Kilit Taşı Tasarım’da Endüstri Ürünleri Tasarımcısı olarak görev yapmaktadır.
Özüm Özkan graduated from Middle East Technical University Department of Industrial Design in 2005. Since
2005, she has worked at Kilit Taşı Design as an industrial designer.
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Burçin Özkır

Manisa Organize Sanayi Bölgesi
45030 Manisa Türkiye
t: +90 236 226 30 00 / 5343
burcin.ozkir@vestel.com.tr
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Burçin Özkır

2010 TASARIMCILAR / DESIGNERS

10-U-1048

Burçin Özkır 1982 yılında Afyon’da doğdu. 2005 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı
Bölümünden mezun oldu. 2009 yılında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde
başladığı yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. 2005 yılından bu yana Vestel’de Beyaz Eşya grubundaki
tasarım projelerinin geliştirilmesi ve uygulanması ile ilgili konularda çalışmalarını sürdürmektedir.
Burçin Özkır was born in Afyon in 1982. She received a Bachelor’s degree from Middle East Technical University
Department of Industrial Design in 2005. She continues her graduate studies at İzmir Institute of Technology,
Department of Industrial Design. Since 2005, she has been working on design projects of home appliances at the
Vestel White Goods Company.

1985 doğumlu olan Arzu Toker, 2007’de Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünden
mezun oldu. Üç yıldır Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş.’de endüstri ürünleri tasarımcısı olarak
çalışmaktadır. Halen İstanbul Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünde yüksek lisans eğitimine
devam etmektedir.
Arzu Toker was born in 1985. She graduated from Middle East Technical University, Department of Industrial
Design, in 2007. She has worked as an industrial designer at Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. for 3 years
and is attending industrial design postgraduate education at Istanbul Technical University.

2010 TASARIMCILAR / DESIGNERS

10-U-1014
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Arzu Hüsniye Toker Özkurt

Arzu Hüsniye Toker Özkurt

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş.
Ar-Ge Departmanı Endüstriyel Tasarım Birimi
Atatürk Cad. No: 9 Arifiye
54580 Sakarya Türkiye
t: +90 537 440 42 39
atoker@otokar.com.tr
http://www.otokar.com.tr/

Bülent Özkurt

Reflex Endüstriyel Tasarım Ticaret Ltd. Şti.
Osmanağa Mah. Tayyareci Sami Sok.
Mete Apt. No: 1 Kat: 2 Daire: 3 Kadıköy
İstanbul Türkiye
t: +90 532 294 78 83
bulent@d-reflex.com
http://www.d-reflex.com/
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Bülent Özkurt

2010 TASARIMCILAR / DESIGNERS

10-U-1014

1976 doğumlu olan Bülent Özkurt, 1999’da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı
Bölümünü birincilikle bitirdi. Dört yıl Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş.’de endüstri ürünleri tasarımcısı
olarak çalıştıktan sonra, 2006 yılında D-Reflex Endüstriyel Tasarım’ı kurdu. Otomotiv başta olmak üzere çeşitli
sektörlere tasarım ve tasarım danışmanlığı hizmeti vermektedir.
Bülent Özkurt was born in 1976. He graduated in 1999 as the first ranked student from Mimar Sinan Fine Arts
University, Department of Industrial Design. After working for four years in Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi
A.Ş. as industrial designer, he founded D-Reflex Industrial Design Company in 2006. He provides industrial design
and consultancy services in various sectors, especially automotive.

2000 yılında Vestel Elektronik Ar-Ge’de göreve başlayan ve son olarak “Design Architect” olarak görev yapan
Adem Cengiz Öztürk, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünden 1997 yılında mezun
oldu. Vestel Elektronik Ar-Ge Endüstriyel Tasarım bölümü bünyesinde LCD TV, LED TV, dizüstü bilgisayar, DVD
kaydedici, taşınabilir DVD kaydedici, DVB (uydu alıcı), PVR kişisel video kaydedici, kablosuz iletişim birimleri,
uzaktan kumanda, TV sehpası vb. projelerde çalışmaya devam etmekte ve fotoğraf stüdyosunun sorumluluğunu
yürütmektedir. 2007 yılından bu yana bölüm sorumlusu olan tasarımcı, xx850 Ultra Thin model tasarımıyla Vestel’e
2008 Design Turkey İyi Tasarım ödülünü kazandı. Doğa fotografçılığı, Wing Tzun, Aikido, Martial arts, yelken (Vestel
yelken takımı) surf gibi su ve doğa sporlarıyla uğraşmaktadır.
Adem Cengiz Öztürk graduated from Middle East Technical University, Department of Industrial Design in 1997.
He started to work in Vestel Electronics R&D in 2000 and his last position is ‘Design Architect’. He’s been working
on LCD TV, LED TV, laptop computer, DVD recorder, portable DVD recorder, DVB (satellite receiver), PVR personal
video recorder, wireless communication units, remote control, TV stands etc. projects and responsibility of
photograph studio within the body of Vestel Elektronik Ar-Ge Industrial Design department. He won 2008 Design
Turkey Good Design award with Vestel xx850 Ultra Thin model. He likes to deal with water and nature sports like
nature photograhy, Wing Tzun, Aikido, Martial Arts and Surf.

Adem Cengiz Öztürk

10-U-1462
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Adem Cengiz Öztürk
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Vestel Elektronik Organize Sanayi Bölgesi
45030 Manisa Türkiye
t: +90 236 233 01 31 / 2223
sultan.kaygin@vestel.com.tr
http://www.vestel.com.tr/

Ersen Pesen

Şahin Mahallesi, Sait Polat Bulvarı No: 326 P.K. 61
33470 Tarsus Mersin Türkiye
t: +90 324 616 26 78
ersenpesen@cumitas.com
http://www.cumitas.com/
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Ersen Pesen
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10-U-1129

Ersen PESEN, 08 Subat 1975’da Mersin’de doğdu. Lise ögrenimi 1992 yılında Gazi Lisesinde, lisans öğrenimini
1998 yılında Kocaeli Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünde, yüksek lisans öğrenimini
de Çukurova Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde 2010 yılında tamamladı. 2001-2002 yılları
arasında İstanbul’da BİS Sistem firmasında test mühendisi olarak çalıştı. 2002 yılından bu yana Çukurova Makine
İmalat ve Ticaret A.Ş.’de Ar-Ge Müdürü olarak çalışmaktadır.
Ersen Pesen, born in Mersin on February 8th 1975, finished his high school education at Gazi High School in
1992. He graduated from the Faculty of Engineering, Department of Electronics and Communication Engineering,
Kocaeli University, in 1998 and studied for his Master’s degree in the Department of Electrical and Electronics
Engineering, Çukurova University, Adana, Turkey, in 2010. Ersen Pesen started to work for BIS System, Istanbul,
between 2001-2002. He is currently R&D Manager at the Çukurova Company, where he has worked since 2002.

Gayrettepe Mah. Hoşsohbet Sok.
Çelik Apt. No: 20/1 Gayrettepe Beşiktaş
İstanbul Türkiye
t: +90 216 620 94 20
azizsariyer@sariyerdesign.com
http://www.sariyerdesign.com/

Aziz Sarıyer
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Aziz Sarıyer was born in 1950 in Istanbul. He designs objects, furniture, spaces and additionally spends
time working on technical aspects of furniture manufacturing progress. Sarıyer has taken part in a variety of
international exhibitions with his designs for different projects. Aziz Sarıyer’s designs take part in most important
manufacturers’ collections, such as 888 design, Derin, Capellini, Moroso, Zeritalia, Sica, Alparda, Hamam, Park,
Step, Altre Forme, B-Line, Mana Design and Nurus.

Aziz Sarıyer

Aziz Sarıyer 1950 yılında İstanbul’da doğdu. Obje, mobilya ve mekan tasarımlarının yanısıra; mobilya üretim
süreçlerindeki teknik çözümlemeleri de gerçekleştirmektedir. Uluslararası sergi ve projelerde adından söz ettirmiş
olan Sarıyer’in tasarımları 888design, Derin, Capellini, Moroso, Zeritalia, Sica, Alparda, Hamam, Park, Step, Altre
Forme, B-Line, Mana Design ve Nurus kolleksiyonlarda yer almaktadır.

2010 TASARIMCILAR / DESIGNERS

10-U-1071

Derin Sarıyer

Hoşsohbet Sok. Çelik Apt.
No: 20-1 Gayrettepe Beşiktaş
34349 İstanbul Türkiye
t: +90 212 225 20 03
info@derindesign.com
http://www.derindesign.com/
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Derin Sarıyer
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10-U-1112, 10-U-1113, 10-U-1115

24 Ekim 1972 İstanbul doğumlu olan Derin Sarıyer, Saint Joseph Fransız Lisesi ve Bilkent Üniversitesi, İç Mimari
ve Çevre Tasarımı Bölümünden mezun oldu. Bir yıl Milano’da Cappellini firmasının ürün araştırma ve geliştirme
bölümünde çalıştıktan sonra 2000 yılında İstanbul’a döndü. Aziz Sarıyer ile birlikte çağdaş mobilya koleksiyonu
Derin’i oluşturmaya başladı. Şu anda Derin markasının tasarım direktörü ve aynı zamanda tasarımcılarından biridir.
Derin Sarıyer graduated from the Interior Design Department of Bilkent University in 1997. Between 1997 and
1998, he worked in the project and product design office of Cappellini in Milan. A year later, in 1999, he transferred
to Derin to head up the company’s design development department.

Altunizade Mah. Kısıklı Cad.
Beya Plaza, B Blok No: 7/9 Üsküdar
34662 İstanbul Türkiye
t: +90 216 651 43 50
erkans@designvena.com
http://www.designvena.com/

Erkan Şahin
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Erkan Şahin, who graduated from Mimar Sinan Fine Arts University, Department of Industrial Design, left Beko
Elektronik in 2005 where he had continued his works on consumer electronics during seven years. He then
founded DesignVENA. While offering solution partnerships in the field of design services to companies in various
sectors, by creating the OVOYACHTS brand he also realises the design and production of yachts bringing a new
breath to the yachts sector.

Erkan Şahin

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünden mezun olan Erkan Şahin, yedi
sene boyunca tüketici elektroniği konusunda çalışmalarını sürdürdüğü Beko Elektronik’ten 2005 yılında ayrılarak
DesignVENA’yı kurdu. Farklı sektördeki firmalara tasarım hizmeti alanında çözüm ortaklığı sunarken, aynı
zamanda OVOYACHTS markasını yaratarak yat sektörüne farklı bir soluk getiren teknelerin tasarımını ve üretimini
gerçekleştirmektedir.

2010 TASARIMCILAR / DESIGNERS

10-U-1310, 10-U-1293, 10-U-1384, 10-U-1387

DESIGN TURKEY

252

Kunter Şekercioğlu

2010 TASARIMCILAR / DESIGNERS

Kunter Şekercioğlu

Ortaklar Cad. Bahçeler Sok. No: 16/4
Mecidiyeköy 34394 İstanbul Türkiye
t: +90 212 275 13 41
kunter@kilittasi.com
http://www.kilittasi.com/

10-U-1083, 10-U-1326

Kunter Şekercioğlu 1996’da Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünden mezun oldu.
2002-2004 döneminde ETMK İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Sekreterliği yaptı. BARBAR Tasarım
İnisiyatifi üyesidir. 2005 yılından beri Anadolu Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü’nde Ürün Tasarımı dersi
vermektedir.. Ulusal ve uluslararası bir çok sergide tasarımları sergilendi. Elektrikli ev aletleri, promosyon ürünleri,
kırtasiye, mobilya, plastik ev ve temizlik ürünleri, aydınlatma, ambalaj gibi alanlarda üretim yapan ve hizmet veren
markalar için ortağı olduğu Kilit Taşı Tasarım’da tasarım ve danışmanlık yapmaktadır. Form ile fonksiyonelliğin
ayrılmazlığına inancının yanısıra alışkanlıkları, zanaati, tarihsel süreçleri ve gündelik yaşamı işleri için besleyici
unsurlar olarak tanımlamakta ve iyi tasarımın ayırt edici, yenilikçi, eğlenceli, kullanışlı ve ekonomik olarak ulaşılabilir
olması gerektiğini savunmaktadır. İlk eskizden ürünün pazara çıkışına kadar, tasarımın soyut ve somut tüm
süreçlerinde aktif olmayı tercih etmektedir.
Kunter Şekercioğlu, graduated from Middle East Technical University Department of Industrial Design, was
a Board Member and Secretary of ETMK Istanbul Branch (2002-2004) and is a member of BARBAR Design
Initiative since 2005. He lectures on Product Design at the Department of Industrial Design, Anadolu University
and has attended a number of exhibitions both nationally and internationally. He is a partner of KILIT TASI Design,
which provides design and consultancy services to manufacturers in different fields, such as electrical kitchen
appliances, promotional items, stationery, furniture, plastic household goods, lighting, and packaging. In addition
to the inseparability of aesthetics and functionality, he values cultural habits, craftsmanship, history and the details
of daily life as the triggering factors for his designs. He believes that quality in design is defined by distinction,
innovation, enjoyment, practicality and affordability. He chooses to participate actively in every stage of the
process, from the initial sketches to the production launch.

Hasan Mahir Şiranlı

Hasan Mahir Şiranlı

10-U-1277
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Kasrı Ali Cad. No: 71
34722 İstanbul Türkiye
t: +90 216 414 53 94
hasarz@hotmail.com
http://www.hasanmahirsiranli.com/

Hasan Mahir Şiranlı 1981 yılında doğdu. Yeditepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı
Bölümünden 2004 yılında mezun oldu. Halen, Hasmetal Mobilya Sis.Tic .Ltd Şti’de Müdür olarak çalışmaktadır.
Hasan Mahir Şiranlı was born in 1981. He graduated from Yeditepe University, Faculty of Fine Arts, Department
of Industrial Design in 2004. He is currently working in Hasmetal Mobilya Sis.Tic .Ltd Şti. as General Manager.
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Hakan Telışık

Osmanlı Cad. No: 1
Sincan Organize Sanayi Bölgesi
Sincan 6935 Ankara Türkiye
t: +90 312 267 12 60 / 132
hakan.tel@hidromek.com.tr
http://www.hidromek.com.tr/
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Hakan Telışık
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10-U-1150

Hakan Telışık 1980 yılında Ankara’da doğdu. İlköğretimini Ankara’da tamamladıktan sonra 1993 yılında Ankara
Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim bölümünü kazandı. Lise yıllarında otomobil ve mekaniğe olan ilgisiyle
eğitimine bu doğrultuda yön verdi. 1997 yılında liseden mezun olarak Kocaeli Üniversitesi, Gölcük Meslek Yüksek
Okulu-. Otomotiv Bölümüne girdi. 1999 yılında bölüm ikincisi olarak ön lisans eğitimini tamamladı. 2002 yılında
girdiği Kırıkkale Üniversitesi, Makine Mühendisliği bölümünden de 2004 yılında birinci olarak mezun oldu. Lise
yıllarında bir animasyon şirketinde, üniversite yıllarında ise önce Sarco Motorsport ve ardından IBS Motorsport’ta
teknik danışman olarak kendisi gibi makine mühendisi olan Işık Önal ile birlikte çalıştı. Mezuniyetini takiben 2005
yılından beri Hidromek’te Hidromek Stilstüdyo takım lideri olarak görev yapmaya devam etmektedir. Küçük
yaşlarda resme olan ilgisi nedeniyle 3 ve 5 yaşlarında iki kişisel resim sergisi açtı.
Hakan Telışık was born in 1978 in Ankara and completed his primary school in Ankara, continuing his high school
education at the painting department of Ankara Anatolian High School of Fine Arts. After realizing his interest
in automobiles, he shaped the rest of his education in this field. After graduating from high school in 1997, he
started to study at the automotive department of the Technical College at the University of Kocaeli. He completed
his associate degree as the second ranked among others in 1999. In 2004, he graduated as a high-ranking
student from Kırıkkale University, Department of Mechanical Engineering. He worked at an animation company
during high school. After university education, he firstly worked for Sarco Motorsport and then IBS Motorsport as
a technical consultant with Işık Ünal, who is a mechanical engineer. Since then, Hakan Telışık has been working
for Hidromek as a Hidromek StilStudyo Team Leader. When he was aged 3 and 5 years, he held two painting
exhibitions due to his interest in drawing.

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş.
Ar-Ge Departmanı Endüstriyel Tasarım Birimi
Atatürk Cad. No: 9 Arifiye
Sakarya Türkiye
t: +90 542 397 94 89
iste@ismailtepebasi.com
http://www.ismailtepebasi.com/

İsmail Tepebaşı

İsmail Tepebaşı was born in 1973. He graduated from Middle East Technical University, Department of Industrial
Design, in 1999. After 6 years in furniture, advertising and automotive sectors, he has worked for three years as
an industrial designer at Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş.

255
DESIGN TURKEY

İsmail Tepebaşı

1973 doğumlu olan İsmail Tepebaşı, 1999’da Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünden
mezun oldu. Mobilya, reklamcılık ve otomotiv sektörlerinde geçen altı yıldan sonra üç yıldır Otokar Otomotiv ve
Savunma Sanayi A.Ş.’de Endüstri Ürünleri Tasarımcısı olarak çalışmaktadır.

2010 TASARIMCILAR / DESIGNERS

10-U-1014

Feride Toprak

Meneviş Sokak, No: 80/1 A-2 Blok Aşağı Ayrancı
06540 Ankara Türkiye
t: +90 312 426 84 00
feride@artful.com.tr
http://www.artful.com.tr/

Feride Toprak

2010 TASARIMCILAR / DESIGNERS

10-U-1244, 10-U-1276, 10-U-1280

Feride Toprak 2005 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nden mezun oldu.
Mezun olduktan sonra, Ece Yalım Design Studio tasarım ekibine katıldı. Firmada, mekan tasarımı ile ürün tasarımını
kol kola yürütmektedirler. Halen Paşabahçe, Nurus, Ersa, Arlight, AHK ve kendi markaları için ev, ofis mobilyası,
aydınlatma ve aksesuar tasarımları yapmaktadırlar. Aynı zamanda firmanın yapmakta olduğu iç mimari proje
uygulamaları için grafik tasarımları ve ürün sunumları için bilgisayar destekli çizim ve modellemeleri yapmaktadır.
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Feride Toprak graduated from the Department of Industrial Design, Middle East Technical University, Ankara, in
2005. After graduation, she joined the ‘Ece Yalım Design Studio’ team. Interior design and industrial design works
go side by side at the firm, designing home and office furniture, lighting units and accessories for Paşabahce,
Nurus, Ersa, Arlight, AHK Interiors and their own brand at the moment. She also works on designing computer
graphics for certain applications on different interior projects of the company, as well as drafting and computeraided 3D modelling for products.

Trexta firması, 1999 yılından bu yana deri aksesuarlar üreten bir Türk firmasıdır. Tasarım ekibi firmanın bünyesindedir.
Dünyaca ünlü markalarla birlikte ürün geliştirme çalışmalarının yanı sıra, Trexta Markası için koleksiyonlarını
hazırlamayı sürdürmektedir.
Trexta is a Turkish company producing leather accessories since 1999. Trexta has an in-house design team and
beyond developing products for world-famous brands, the company keeps on developing collections for its own
brand.

2010 TASARIMCILAR / DESIGNERS

10-U-1041
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Trexta Tasarım Ekibi

Trexta Tasarım Ekibi

Hadımköy Yolu, Karaağaç Köyü
Kurusan Çiftligi yanı, 2407 Parsel
34555 İstanbul Türkiye
t: +90 212 858 18 63
sahika.etemoglu@trexta.com
http://www.trexta.com/

Sevilay Turgut

Osmanlı Cad. No: 1
Sincan Organize Sanayi Bölgesi
06935 Ankara Türkiye
t: +90 312 267 12 60 / 312
sevilay.turgut@hidromek.com.tr
http://www.hidromek.com.tr/
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Sevilay Turgut

2010 TASARIMCILAR / DESIGNERS

10-U-1150

Sevilay Turgut 1980 yılında Trabzon’da doğdu. 2004 yılında Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Makina
Eğitimi Bölümü, Talaşlı Üretim Öğretmenliğinden mezun olduktan sonra, 2010 yılında Gazi Üniversitesi, Fen
Bilimleri Enstitüsü, Makina Eğitimi Bölümünde yüksek Lisansını tamamladı. İki yıl sözleşmeli öğretim görevlisi
olarak meslek yüksek okulunda görev yaptıktan sonra 2008 yılında Hidromek firmasında konstrüksiyon tasarımcısı
olarak göreve başladı. Halen aynı firmada çalışmaktadır. SolidWorks 2009 adlı yayınlanmış bir kitabı bulunmaktadır.
Sevilay Turgut was born in Trabzon in 1980. She graduated from Gazi University, Faculty of Technical Education,
Department of Manufacturing Education. After receiving her Bachelor’s degree, she received her Master’s degree
from Gazi University, Institute of Science, Department of Mechanical Education. After working as a contractual
instructor at a technical college for two years, she started to work for Hidromek in 2008 as a construction designer,
where she continues to work. Besides these, she published a Solidworks 2009 book.

Yeni Nalbant Sok No: 33
İnönü mahallesi Şişli
İstanbul Türkiye
t: +90 212 225 29 07
korkuttuzcu@yahoo.com

Korkut Tuzcu
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Korkut Tuzcu was born in Gaziantep in 1974. It was in 1977 when he discovered pencil and paper. His instincts told
him that he should find a field other than the fine arts, to utilize his talent during high school. He graduated as the
first ranked student from Middle East Technical University, Department of Industrial Design, in 1997 and started his
career as an automotive designer in Ford Otosan. During three years, he possessed unique experience and skills
by joining an international team and projects. What he gained from the automotive sector led him through his next
job as a yacht designer, where he was involved in high-level projects. In 2002, he met with Can Yalman and in a
short period became his right hand man. Since then, he has played an effective role in the creation, design and
application of many projects coming out from the Can Yalman Design Office.

Korkut Tuzcu

Korkut Tuzcu 1974 yılında Gaziantepte doğdu. Kalem-kağıtla tanıştığında yıl 1977 idi. Sezileri ona, yeteneğini
değerlendirmek için güzel sanatlardan farklı bir alan bulması gerektiğini söyledi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi,
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünden 1997’de birincilikle mezun oldu. İş hayatına Ford Otosan’da otomotiv
tasarımcısı olarak başladı. Üç sene boyunca uluslararası projeler ve karma bir ekiple eşsiz deneyim ve beceriler
edindi. Otomotivden kazandıkları sayesinde, bir sonraki işi olan tekne tasarımcılığında da ileri seviye projelerde
yer aldı. 2002 yılında Can Yalman’la tanıştı ve kısa sürede onun sağ kolu olma görevini üslendi. O zamandan bu
yana, “Can Yalman Design” Tasarım Ofisinden çıkmakta olan bir çok projenin fikir, tasarım ve uygulamasında etkin
rol üstlenmektedir.

2010 TASARIMCILAR / DESIGNERS

10-U-1517

Itır Şenyüz Tümerdem
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Itır Şenyüz Tümerdem

Vestel Elektronik Organize Sanayi Bölgesi
45030 Manisa Türkiye
t: +90 236 233 01 31 / 2223
sultan.kaygin@vestel.com.tr
http://www.vestel.com.tr/

10-U-1477

01.06.2001 tarihinde Vestel Elektronik Ar-Ge’de göreve başlayan ve son olarak “Design Architect” olarak görev
yapan Itır Şenyüz Tümerdem, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünden 2000 yılında
mezun oldu. Vestel Elektronik Ar-Ge Endüstriyel Tasarım bölümü bünyesinde uzaktan kumanda, uydu alıcısı, CRT
TV, LCD TV, Personal video recorder, LED TV projeleri ile çalışmaya devam etmektedir.
Itır Şenyüz Tümerdem graduated from Middle East Technical University, Department of Industrial Design in 2000.
She started to work in Vestel Electronics R&D on 01.06.2001 and her last position is ‘Design Architect’. She has
been working on remote control, satellite receiver, CRT TV, LCD TV, personal video recorder, LED TV projects
within the body of Vestel Electronics R&D Industrial Design department.

Senur Elektrik Motorları A.Ş.
Cihangir Mah. Dolum Tesisleri Cad.
Şehit Piyade Er Yavuz Bahar Sok. No: 7 Avcılar
34310 İstanbul Türkiye
t: +90 212 422 13 30
yasemin@senur.com.tr

Yasemin Ulukan

Yasemin Ulukan

2010 TASARIMCILAR / DESIGNERS

10-U-1184

1982 Mersin doğumlu olan Yasemin Ulukan Anadolu Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Bölümünü 2004 yılında
birincilikle bitirdi. 2004 Eylül ayından bu yana Senur A.Ş’de Tasarımcı ve Proje Yöneticisi olarak çalışmaktadır.
Born in 1982 in Mersin. Graduated from Anadolu University, Department of Industrial Design, as the first ranked
student. Working in Senur AŞ as a designer and project leader since 2004.
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Zeliha Uyurca

Osmanlı Cad. No: 1 Sincan Organize Sanayi
Bölgesi Sincan 06935 Ankara Türkiye
t: +90 312 267 12 60 / 362
zeliha.uyurca@hidromek.com.tr
http://www.hidromek.com.tr/

Zeliha Uyurca

2010 TASARIMCILAR / DESIGNERS

10-U-1150

Zeliha Uyurca 1983 Ankara doğumlu olup Nahit Menteşe Lisesini birincilikte bitirdi. Tasarıma olan ilgisi ile 2002
yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünü kazandı ve 2007 yılında bu bölümden
başarıyla mezun oldu. İş hayatına Nurus Ofis mobilyaları ile başlayan tasarımcı daha sonra Vestel Beyaz Eşya
firmasında endüstriyel tasarımcı olarak çalıştı. 2009 yılından bu yana Hidromek firması bünyesinde bulunan
Hidromek Stilstüdyo Departmanında endüstriyel tasarımcı olarak çalışmaktadır.
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Zeliha Uyurca, who was born in Ankara in 1983, completed her high school education as a first ranked student at
Nahit Menteşe High School. After realizing her talent in design, she entered the Department of Industrial Design
at Middle East Technical University and graduated in 2007. Zeliha Uyurca, who started her career by working for
Nurus Office Furniture, worked for the Vestel Home Appliances Company where she designed new generation
products as an industrial designer. Since 2009, she has been working for Hidromek at the Hidromek StilStudyo
department.

Organize Sanayi Bölgesi
45030 Manisa Türkiye
t: +90 236 226 30 00 / 5342

Vestel Beyaz ID Team (VBE_ID) 2005 yılında Vestel Beyaz Eşya bünyesinde kurulan endüstriyel tasarım grubudur.
VBE_ID buzdolabı, bulaşık makinası, çamaşır makinası, pişirici cihazlar ve klima gibi beyaz eşya konusunda
çalışmalar yapmaktadır. VBE_ID; yaratıcılık, teknik kabiliyetler ve profesyonel deneyimler gibi çok yönlü özelliklere
sahip, bir endüstriyel tasarım sorumlusu, altı endüstriyel tasarımcı, bir grafik tasarımcı ve bir teknikerden oluşan
tasarım projelerini yaratmak ve yönetmek konusunda uzman bir ekiptir. VBE_ID’nin amacı, müşteri ihtiyaçlarını
karşılayacak yaratıcı ürünler tasarlamaktır.

2010 TASARIMCILAR / DESIGNERS

10-U-1048

Vestel Beyaz ID TEAM

Vestel Beyaz ID TEAM
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Vestel Beyaz ID Team (VBE_ID) is an internal design team in Vestel White Goods that was established in 2005.
VBE_ID specializes in household appliances including refrigerators, dishwashers, washing machines, cooking
appliances and air conditioners. VBE_ID is a multi-disciplinary design team based on creativity, technical skills
and professional experience, including one chief industrial designer, six industrial designers, one graphic designer
and one technician, each of whom are fully qualified to create and manage projects. The VBE_ID team aims to
design innovative products in order to fulfil customer needs.

Ece Selamoğlu Yalım

2010 TASARIMCILAR / DESIGNERS
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Ece Selamoğlu Yalım

Meneviş Sokak, No: 80/1 A-2 Blok Aşağı Ayrancı
06540 Ankara Türkiye
t: +90 312 426 84 00
eceartful@gmail.com
http://www.artful.com.tr/

10-U-1244, 10-U-1276, 10-U-1280, 10-U-1459, 10-U-1495

1996 yılında Oğuz Yalım ile birlikte Artful İç Mimarlık firmasını ve 2004 yılında Ece Yalım Design Studio’yu kurdu.
Mekan tasarımı ile ürün tasarımını kol kola yürütmektedirler. Halen Paşabahçe, Nurus, Ersa, Arlight,AHK ve kendi
markaları için ev, ofis mobilyası, aydınlatma ve aksesuar tasarımları yapmaktadırlar. 1988’de Orta Doğu Teknik
Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı, 1992’de New York Pratt Institute of Technology’de İç Mimarlık yüksek lisans
derecsini tamamladı. 1990 Pentagram New York, Citibank ve Clarks of England şirketlerinin broşür standlarının
tasarlanması aşamasında çalıştı. 1991-1994 ‘Naomi Leff and Associates Interior Design’ New York, proje
grubunda iç mimar olarak çalıştığı projeler; Steven Spielberg’ın, Tom Cruise’un rezidansları, Armani AIX, Santa
Monica, Miami, Los Angeles NJ. mağazaları. Ek olarak 2004 yılından beri Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri
Ürünleri Tasarımı Bölümünde “Endüstriyel Tasarım’da Renkler” konulu dersi vermeyi sürdürmekte ve mezuniyet
projesi danışmanlığı yapmaktadır.
Ece Selamoğlu Yalım set up Artful Interior Design Co. in 1996 and Ece Yalım Design Studio in 2004 with Oğuz
Yalım. Interior design and industrial design works go side by side at the firm, designing home and office furniture,
lighting units and accessories for Paşabahce, Nurus, Ersa, Arlight, AHK Interiors and for their own brand at the
moment. She graduated from Middle East Technical University (METU), Bachelor of Industrial Design (1988) and
Pratt Institute of Technology, New York, MS in Interior Design (1992). 1990: worked at Pentagram Graphic Design
Co. on designing product and brochure stands for the firms Clarks of England and Citibank. 1991-1994: worked
at ‘Naomi Leff and Associates Interior Design Co. New York’, interior designer; worked on Steven Spielberg’s
Malibu and Hampton summer houses, Tom Cruise’s winter cottage, Armani AIX, and store projects in different
states. Additionally, she supervises graduate students and teaches ‘Colour in Industrial Design‘ in the Department
of Industrial Design, METU, as a part-time instructor since 2004.

Meneviş Sokak, No: 80/1 A-2 Blok Aşağı Ayrancı
6540 Ankara Türkiye
t: +90 312 426 84 00
info@artful.com.tr
http://www.artful.com.tr/

M. Oğuz Yalım
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M. Oğuz Yalım set up Artful Interior Design Co. in 1996, and Ece Yalım Design Studio in 2004, with Ece Yalım.
Interior design and industrial design works go side by side at the firm, designing home and office furniture, lighting
units and accessories for Paşabahçe, Nurus, Ersa, Arlight, AHK Interiors and for their own brand at the moment.
He graduated from Bilkent University, Interior Architecture and Environmental Design, in 1993. Since 1993, he
has worked as an interior designer on a wide variety of projects such as restaurants, showrooms, office interiors,
hospitals, and domestic spaces. He has also designed custom furniture and objects for interior projects, and
takes part in advising and creating corporate identities for interior spaces.

M. Oğuz Yalım

Ece Yalım ile birlikte 1996 yılında Artful İç Mimarlık firmasını ve 2004 yılında Ece Yalım Design Studio’yu kurdu.
Mekan tasarımı ile ürün tasarımını kol kola yürütmektedirler. Halen Paşabahçe, Nurus, Ersa, Arlight, AHK gibi
kurumsal firmalara ve kendi markaları için ev, ofis mobilyası, aydınlatma ve aksesuar tasarımları yapmaktadırlar.
1993 yılında Bilkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünden mezun oldu.
1993 yılından itibaren, Ofis, Mağaza, Showroom, Restoran,ev ve benzeri iç mekan tasarımları yaptı ve bunlar gibi
çok çeşitli projeyi hayata geçirdi. Bu mekanlarda kişiye ve mekana özel mobilya, aydınlatma ve ürün tasarımı
yapmaktadır.

2010 TASARIMCILAR / DESIGNERS

10-U-1244, 10-U-1276, 10-U-1280, 10-U-1459, 10-U-1495

Can Yalman

Yeni Nalbant Sokak No: 33 İnönü Mah. Şişli
80230 İstanbul Türkiye
t: +90 212 225 29 07
canyalmanadm@canyalman.com
http://www.canyalman.com/
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Can Yalman

2010 TASARIMCILAR / DESIGNERS

10-U-1305, 10-U-1517

Can Yalman, New York’taki Parsons School of Design’dan (Parsons Tasarım Okulu) Güzel Sanatlar Ürün ve
Mobilya Tasarımı bölümünden mezun oldu. Tasarım eğitimine devam etmek ve alanında deneyim kazanmak için
Türkiye’ye döndü. Arçelik/Beko’da personel ve kıdemli tasarımcı olarak yedi yıl çalışarak, Orbital serisi gibi klasik
ürünler yarattı. 2002 yılında kendi tasarım atölyesi, Can Yalman Design’ı açtı. Burada kendisi ve ekibi Arçelik/
Beko, Çanakkale Seramik, Garanti Bankası, AFBBANK, Numarine, Nurus, Kahve Dünyası, Hisar, Step, Deniz
Ticaret Odası, Cigarette Super Yachts, Turmak ve Inform gibi müşteriler için endüstriyel tasarım, ürün geliştirme,
deniz tasarım, ambalaj ve grafik tasarım hizmetleri ve ayrıca markalaştırma ve tasarım danışmanlık hizmetleri
sunmaktadır.
Can Yalman graduated from Parsons School of Design in New York with a Bachelor of Fine Arts degree in Product
and Furniture Design. He returned to Turkey to continue his design education and gain experience in the field. He
worked with Arcelik/Beko for seven years as a staff and senior designer, creating classic products like the Orbital
series. In 2002 he started his own design studio, Can Yalman Design, where he and his team provide industrial
design, product development, marine design, packaging and graphic design services as well as branding and
design consulting services for clients such as Arcelik/Beko, Çanakkale Seramik, Garanti Bankası, AFBBANK,
Numarine, Nurus, Kahve Dünyası, Hisar, Step, Deniz Ticaret Odası, Cigarette Super Yachts, Turmak, and Inform.

Orhan Irmak Tasarım San. ve Tic. Ltd. Şti.
Göksuevleri, Palmiye Cad, A 44-B, Anadolu Hisarı,
Beykoz İstanbul Türkiye
t: +90 216 465 48 12
info@orhanirmak.com
http://www.orhanirmak.com/

Levent Yılmaz

Levent Yılmaz was born in Tunceli in 1984. He studied in Beykent University, Vocational High School of Graphic
Design, between 2002-2004. He graduated from Çanakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Fine Arts,
Department of Graphic Design, in 2008 as the top student of his year. He has won various awards from national
and international competitions. Currently he is working as the art director at Orhan Irmak Tasarım.
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Levent Yılmaz

Levent Yılmaz 1984 yılında Tunceli’de doğdu. 2002-2004 yılları arasında Beykent Üniviversitesi, Meslek Yüksek
Okulu, Grafik Bölümünde öğrenim gördü. 2008 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Güzel Sanatlar
Fakültesi, Grafik Tasarımı Bölümünden, bölüm birincisi olarak mezun oldu. Ulusal ve uluslararası çapta katıldığı
yarışmalarda çeşitli ödülleri ve dereceleri oldu. Orhan Irmak Tasarım’da sanat yönetmeni olarak görev yapmaktadır.

2010 TASARIMCILAR / DESIGNERS

10-U-1293
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Tevfik Balcıoğlu

2010 JÜRİ / JURY

Tevfik Balcıoğlu

Jüri Üyesi, Ön Değerlendirme Jüri Üyesi / Juror, Pre-evaluation Jury Member

Prof. Dr. Tevfik Balcıoğlu İzmir Ekonomi Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin kurucu dekanı olup,
bu görevini 2004 ve 2011 yılları arasında sürdürmüştür. Öğretim üyeliği de yaptığı Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin
ardından, İngiltere Kraliyet Koleji’ne (Royal College of Art) devam etmiş, ‘Goldsmiths’ Koleji’nde ve ‘Üç Boyutlu
Tasarım’ lisans bölümünü kurup yönettiği Kent Sanat ve Tasarım Enstitüsü’nde (Kent Institute of Art & Design)
çalışmıştır. Çeşitli uluslararası konferansların organizasyonunu yapan Prof. Dr. Balcıoğlu, aralarında ‘The Role
of Product Design in Post-Industrial Society’ (Endüstri Devrimi Sonrası Toplumlarda Ürün Tasarımının Rolü) ve
‘Dancing with Disorder: Design, Discourse, Disaster’ (Düzensizlik ile Dans: Tasarım, Söylem, Felaket) gibi kitapların
ve The Design Journal dergisinin ‘A Glance at Design Discourse in Turkey’ (Türkiye’deki Tasarım Söylemine Bakış)
başlığını taşıyan özel sayısının editörlük görevini üstlenmiştir. 2005 yılından bu yana sempozyumları gerçekleştirilen
ve bildirileri her sene düzenli olarak yayınlanmakta olan, ‘Türkiye Tasarım Tarihi Topluluğu’nun (4T) kurucusu olan
Prof. Dr. Balcıoğlu’nun makaleleri, bildirileri, editörlüğünde yer aldığı kitaplar ve XXI Mimarlık, Tasarım ve Mekân
dergisinde basılmış çok sayıda köşe yazıları bulunmaktadır. Avrupa Tasarım Akademisi (European Academy of
Design) üyesidir.
Prof. Dr. Tevfik Balcioglu is the founding and Dean of the Faculty of Fine Arts & Design at Izmir University of
Economics, Turkey, between 2004 and 2011. Prof. Balcioglu has studied at Middle East Technical University,
attended the Royal College of Art, and has taught at Goldsmiths’ College and Kent Institute of Art & Design, UK,
where he established and ran the BA (Hons) Three Dimensional Design. He has organized several international
conferences, has edited a several books, including The Role of Product Design in Post-Industrial Society, and
Dancing with Disorder: Design, Discourse, Disaster and has edited a special issue of Design Journal entitled:
A Glance at Design Discourse in Turkey. He is the founder of the ‘Design History Society, Turkey’ (4T: Türkiye
Tasarım Tarihi Topluluğu) and its annual 4T conferences of which proceedings have been published since 2005.
He has written regularly for a Turkish design journal, XXI Architecture, Design and Space, and is a member of the
European Academy of Design.
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After completing his studies at the Academy of Fine Arts, Hamburg, department for industrial design and working
as a product designer at Rowenta and Philips. Olaf Barski founded his own design studio in Frankfurt, am
Main, Germany. For more than 15 years now the studio has been designing internationally successful products
for renowned clients, such as Bayer Schering Pharma, Bosch Siemens, Draeger Medical, German Telekom,
Philips, Sanofi Aventis, and WMF. Nowadays the core expertise of Barski Design GmbH is the complete product
development of innovative design solutions in the fields of consumer products, capital goods, medical equipment,
IT, packaging and public design. He has numerous products have received design prizes worldwide such as the
Red Dot and iF Design Awards, Good Design Awards, and German Design Prizes. In addition to his activities as
a designer and design consultant Olaf Barski is also a jury member for renowned design competitions such as
iF Design Award, Design Plus, and the Pininfarina Design Award. He teaches at various design academies and
speaks at conferences in Germany and abroad.

Olaf Barski

Hamburg Güzel Sanatlar Akademisi, Endüstriyel Tasarım Bölümü nü bitirdikten sonra Rowenta ve Philips’te
Ürün Tasarımcısı olarak çalıştı.Frankfurt’ta kurduğu kendi tasarım stüdyosunda, yaklaşık 15 yıldır, Bayer, Bosch,
Draeger, Siemens, Medikal, German Telekom, Sanofi ve WMF gibi tanınmış müşterileri için uluslararası bilinen
ürünler tasarlamıştır. Uzmanlık alanını, tüketici ürünleri, yatırım ürünleri, tıbbi cihazlar, bilişim endüstrisi, ambalaj
ve kamusal alan tasarımları olarak tariflerken mümkündür. Red dot, IF, Good Design, German DEsign Prize, gibi
birçok tasarım ödülünün sahibidir. IF, Design Plus, Pininfarina Tasarım Ödülleri gibi yarışmalarda jüri üyesi olarak
görev almıştır. Birçok farklı üniversitede ve konferansta konuşmacı olarak yer almaktadır.

Olaf Barski
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Michelle Berryman
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Michelle Berryman

Jüri Üyesi, Ön Değerlendirme Jüri Üyesi / Juror, Pre-evaluation Jury Member
Echo Visualization, LLC / Echo Visualization, LLC

Michelle Berryman, Atlanta, Georgia’da faaliyet gösteren, Tasarım Firması Echo Görselleştirme, LLC’nin kurucu
ortağıdır. Etkileşim tasarımı ve kullanıcı deneyimi odaklı faaliyetlerini tüketici, tıbbi ve endüstriyel ürünlerin yanı sıra,
yazılım, web siteleri ve zengin Internet uygulamalarına yöneltmişdir. Birçok ödülle dolu tasarım kariyeri boyunca,
anlamlı bir müşteri deneyimi hedefi içinde, Coca-Cola, Electrolux, Nike, Siemens, Philips ve Hewlett-Packard gibi
müşterilerle çalışmıştır. Amerika’da (IDSA) Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Üyesi ve IDSA Başkanı olarak
görev yapmıştır. Halen ICSID Yönetim Kurulu üyesi olarak iki yıllık bir dönem için hizmet vermektedir. Georgia
Institute of Technology mezunu olup, endüstriyel tasarım ve etkileşim tasarımı üzerine odaklanmış bir yüksek lisans
derecesi ve lisans derecesine sahiptir. Michelle Berryman’i elinde kamerası ile dünyayı gezerken ve çevresindeki
dünyadan güzellik, ilham ve taze bakış açıları ararken bulmak mümkündür.
Michelle is a founding Principal in the design firm Echo Visualization, LLC in Atlanta, Georgia, USA where her
practice centers on interaction design and user experience for consumer, medical and industrial products, as
well as software, websites and rich Internet applications. Throughout her award-winning design career, she has
worked with clients like Coca-Cola, Electrolux, Nike, Siemens, Philips, and Hewlett-Packard to build meaningful
customer experiences. Michelle is a Fellow in the Industrial Designers Society of America (IDSA) and has served
as IDSA President. She is currently serving a two-year term on the Executive Board of the International Council of
Societies of Industrial Design (Icsid). She is a graduate of the Georgia Institute of Technology holding a Bachelor’s
degree in industrial design and a Master‘s degree focused on interaction design. Michelle can often be found
traveling the world, camera in hand, looking for beauty, inspiration and fresh perspectives on the world around her.
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She studied industrial design at Middle East Technical University in Ankara, from 1981 to 1985. A Fulbright
scholarship brought her to the Pratt Institute in New York for work on her Masters degree. Recipient of the 2001
Young Designer Award from the Brooklyn Museum of Art, Birsel was a finalist at the Cooper Hewitt National
Design Awards in 2002. She was named a Fellow at the International Design Conference at Aspen, and has
taught at Pratt Institute. Her work is in the permanent collections of Cooper Hewitt National Design Museum and
the Museum of Modern Art. In 2002, a collaboration with Bibi Seck led to the creation of their studio Birsel + Seck.
They design products for Herman Miller, Hewlett Packard, HBF, Merati, Target and Acme. Their work was included
in the National Design Triennial 2006.

Ayşe Birsel

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünden 1985 yılında mezun olmuştur. Fulbright
bursu ile New York’ta gittiği Pratt Üniversitesinden Master Derecesi ile mezun olmuştur. 2001 yılında Brooklyn
Sanat Müzesi”nden Genç Tasarımcı Ödülü almış, 2002 yılında da Cooper Hewitt Tasarım Ödülleri finalisti olmuştur.
Aspen’deki Uluslararası Tasarım Konferansında ve Pratt Üniversitesinde ders vermiştir. Çalışmaları Cooper Hewitt
Ulusal Tasarım Müzesinde ve Modern Sanatlar Müzesinde kalıcı sergiler dâhilinde sergilenmektedir. 2002 yılında
Tasarımcı Bibi Seck ile beraber kurdukları Birsel + Seck isminde Tasarım Stüdyolarının faaliyetine başlamışlardır.
Herman Miller, Hewlet Packard, HBF, Merati, Target and Acme için ürün tasarlamaktadırlar. Ürünleri Ulusal Tasarım
Trienali’nde sergilenmiştir.

Ayşe Birsel
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Hakan Dağ
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Hakan Dağ

Jüri Üyesi, Ön Değerlendirme Jüri Üyesi / Juror, Pre-evaluation Jury Member
He-Art Design Studio, Ankara Tasarım Günleri / He-Art Design Studio

Tasarımcı ve fikir mucidi. 1972 yılında Çanakkale’de doğdu. 1995 yılından bu yana “görsel iletişim tasarımı”
alanında çalışmaktadır. Tasarımın dünyayı kurtaracağına inanan Hakan Dağ 5 yıldır kendi projesi olan Ankara
Tasarım Günleri’ni düzenlemektedir. Uluslararası yenilikçi, yaratıcı ürünler, hizmetler ve marka deneyimleri
konularında hizmet veren HE-ART DESIGN STUDIO Başkanı ve Yaratıcı Yönetmenliğini yapan Hakan Dağ, aynı
zamanda Reklam Yaratıcıları Derneği Denetleme Kurulu üyeliği ve Ankara Temsilciliği ile Grafik Tasarım Dergisi
Ankara Temsilciliğini de yürütmektedir.
Designer and Idea Deviser. Born in Çanakkale, 1972. Since 1995 working in Visual Communication Design field.
Hakan Dağ beleives that one day “ Design Will Save the World “ and he is the creator and organiser of “Ankara
Design Days” since five years. He is the creative director and owner of “ Heart Design Studio” which is specialized
in innovative design products, services and establishing brands and image. He is the Ankara representative and
member of auditing commission of “ Advertisement Creators Association” and Graphic Design Mag.

After completion of the first two years in Interior Design Department in Bilkent University, graduated from METU
Department of Industrial Design. She started her professional carrier in TUNA ÇELİK A.Ş. as Project Manager for
Office Furniture. She has taken the position of Project and Sales Manager for two years in ÇAMSAN A.Ş. for the
marketing, sales and application of Italian FANTONI office furniture line. During her activities in ÇAMSAN, she also
took a role in creating the Marketing & Sales network for ÇAMSAN’s brand of laminated parquette flooring, ParkeLAM. she has been as Project Manager in DECORUM A.Ş. After founding her own company, she has designed
“Promotional Design Products” for several years. She returned to her professional carrier as the Ankara Regional
Manager for TUNA A.Ş. accepting an offer in 2003. Since 2005, she is the Design Advisor of Design Plaza, which
is focusing on Interior Design & Decoration
She holds the position of Vice President of Industrial Designers Society of Turkey (ETMK) between 2006-2008 and
2008-2010. She is now president of Industrial Designers Society of Turkey. She is married and has two children.

Berna Dalaman

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünden 1992 senesinde mezun oldu. Tuna Mobilya,
İtalyan Fantoni Ofis Mobilyaları, Decorum, Design Plaza firmalarında proje müdürü, bölge müdürü, işletme
müdürü görevlerini yürüttü. Kendi şirketinde yabancı markalar için “tasarım promosyon ürünleri” üzerine çalıştı.
2007-2009/10. dönem Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşunda (ETMK) Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.
2010-2012/11. dönem Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşunda (ETMK) halen Yönetim Kurulu Başkanı
T.C. Ekonomi Bakanlığı Tasarım Destek Komitesi Üyesi
DESIGN TURKEY Türkiye Endüstriyel Tasarım Ödülleri İcra Kurulu Üyesi
ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünde 2005-2006 yıllarında son sınıf mezuniyet projelerine profesyonel
destek verdi.
İMMİB 2007 Endüstriyel Tasarım yarışmasında, Metal Mutfak eşyaları kategorisinde Seçici Kurul Üyesi
İMMİB 2010 Endüstriyel Tasarım yarışmasında, Konsept Projeler kategorisinde Seçici Kurul Üyesi
Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) 2010 6. Ulusal Ev Mobilyaları Tasarım Yarışması Seçici Kurul
Üyesi
FNSS Mil. Design 2011 Danışma Kurulu Üyesi
16. Dünya Verimlilik Kongresi ve 2010 Avrupa Verimlilik Konferansı’nda “TASARIMIN VERİMLİLİĞİ ARTTIRICI
ETKİSİ” başlıklı bildiri sundu.
KALDER’in düzenlediği “9. Kalite ve Başarı Sempozyumu”nda YENİLEŞİM VE TASARIM başlıklı bildiri sundu.
Kendi firması olan TASARIM FİKİRLERİ Tasarım ve Proje Yönetim Hizmetleri için çalışmalarını sürdürmektedir.
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Richard Davia
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Richard Davia

Jüri Üyesi, Ön Değerlendirme Jüri Üyesi / Juror, Pre-evaluation Jury Member
Continuum / Continuum

Design Continuum Baş Tasarımcısı olarak, Richard Davia, tüketici ihtiyaçları ile tasarımı, tasarım anlayışı tutkusu
ile birleştiriyor. Tüketicilerin motivasyonlarının ve ürün ve hizmetler ile etkileşimini göz önüne alarak, Richard Davia
marka sadakati oluşturmak için fırsatların değerlendirilmesine inanıyor. Zengin, bütünsel marka deneyimlerinin bir
organizatörü olarak stratejik tasarım ve uygulaması için güçlü bir inançla projelere odaklanıyor. Sprint, Gymboree
Corporation, ABD Milli Parklar Vakfı, Master Lock Şirketi, ve Fujitsu gibi küresel kuruluşların marka iletişimi geliştirme
süreçlerini düzenleyen, Richard Davia, The Massachusetts College of Art and Design, İletişim Tasarımı ve Güzel
Sanatlar Fakültesini çok iyi bir dereceyle bitirmiştir. Çalışmalarına Rhode Island School of Design’da devam
etmiştir. Amerikan Grafik Sanatlar Enstitüsü üyesidir. Event Tasarım Ödülü ve Uluslararası Tasarım Mükemmellik
Ödülü sahibidir.
As a Principal Designer at Continuum, Richard combines his passion for design with an understanding of
consumer needs. By considering consumers’ motivations and interactions with products and services, Richard
helps identify opportunities that create brand loyalty. He is a promoter of rich, holistic brand experiences.
With a strong conviction for strategic design application, Richard has orchestrated the development of brand
communications for leading U.S. and global organizations like Sprint, The Gymboree Corporation, The US
National Parks Foundation, The Master Lock Company, and Fujitsu. Richard received a Bachelor of Fine Arts
degree in Communications Design from The Massachusetts College of Art and Design where he graduated with
departmental honors. He continued his studies at the Rhode Island School of Design, and is a member of The
American Institute of Graphic Arts. Recent awards include an Event Design Award and The International Design
Excellence Award.
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Cees J.P.M. de Bont (1964) was trained for his academic education in consumer and organizational psychology
at the University of Tilburg. In 1992 he defended his PhD thesis, titled Consumer Evaluations of Early ProductConcepts, at the faculty of Industrial Design Engineering at the Delft University of Technology. He worked as
assistant professor of consumer psychology at the University of Tilburg and acted as a consultant to Philips
Design where he started the team Human Behavior Research. He worked for 10 years at Philips. In 2002 he was
appointed as professor of Marketing at the Vrije Universiteit in Amsterdam. In 2005 Cees de Bont returned to the
faculty of Industrial Design Engineering to become the dean. At the Delft University of Technology Cees de Bont is
heading the Design and Engineering Platform. He also chairs D-Incert, a nationwide initiative for electric mobility.

Cees de Bont

Cees J.P.M de Bont 1964 doğumludur. Akademik derecesini tüketim ve organizasyonel psikoloji alanında Tilburg
Üniversitesi”nden almıştır. Doktora derecesini Kavramsal ürünlerin Tüketici Değerlendirmeleri konusunda Delft
Teknoloji Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği bölümünden almıştır. Tüketim Psikolojisi alanında Tilburg
Üniversitesi’nde eğitmenlik yaparken, Philips Design’da İnsan Davranışlarını Araştıran Ekibe danışmanlık yapmıştır.
Philips ile olan işbirliği 10 yıl sürmüştür. 2002 yılında Amsterdam da Vrije Üniversitesi’nde öğretim üyesi olmuştur.
2005 yılında ise Endüstriyel Tasarım Fakültesine Dekan olarak geri dönmüştür. Delft Teknoloji Üniversitesi”nin
Tasarım ve Mühendislik Platformunun Başkanlığını da yürütmektedir.

Cees de Bont
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Delft Üniversitesi / Delft University
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Oya Demirbilek
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Oya Demirbilek

Jüri Üyesi, Ön Değerlendirme Jüri Üyesi / Juror, Pre-evaluation Jury Member
UNSW Endüstriyel Tasarım Bölümü / UNSW Faculty of Built Environment, Industrial
Design Program

Sydney’deki New South Wales Üniversitesinde, Endüstriyel Tasarım Bölümünde görev alan, Dr Oya Demirbilek
1989 ODTÜ mezunu bir endüstriyel tasarımcı dır. Bilkent Üniversitesinde (1999) ve Marmara Üniversitesinde
(2000) doktora çalışmalarını tamamlamıştır. Avrupa’da ki iş deneyimleri arasında, 1990 yılında Art Center College
of Design (Europe) da öğretim gorevliliği; 1988-92 arası Bern’de Hardegger Handles seramik ürünleri için serbest
tasarımcılığı; 1990 Fribourg’da Régis de Meyer ile iç dekorasyon calışması; 1987-88 de İsviçre Federal Demiryolları
Tasarım Ofisinde ve Langenthal Tekstil Fabrikasında stajiyerlik; ve 9 yıl Ankara Orta Doğu Teknik Üniversitesinde
öğretim gorevliliği bulunmaktadır. 2006-09 arasında da UNSW’da Bölüm Baskanlığı yapmıştır. Tasarımları
aydınlatma, seramik, cam ve takı alanlarında olup, ödül kazanan ürünleri mevcutur. Akademik araştırmaları ve
eğitim alanları arasında, stüdyo eğitimi, evrensel tasarım ve duygulara hitap eden tasarım bulunmaktadır.
Dr Oya Demirbilek is an industrial designer and an Associate Professor at the University of New South Wales,
Sydney/Australia. She completed her doctoral studies at Bilkent University, Ankara, and at Marmara University,
Istanbul. Her work experience in Europe includes teaching at Art Center College of Design (Europe) in 1990; being
a free lance designer for Hardegger Handles ceramic products, Bern (1988-92); working on interior decoration
with Régis de Meyer, Fribourg (1990); professional practice in the Swiss Federal Railways Design office and in
Langenthal Textile Factory (1987-88); and 9 years of design teaching at the Middle East Technical University,
Ankara. Oya has been the Program Head for Industrial Design (2006-09) at UNSW. She is a designer of lighting,
ceramic, glass products, and jewelry, with award winning designs. Her main teaching focus is on studio teaching
emphasizing universal design and emotional design, fields in which she is pursuing academic research.

Dante Donegani was born in Pinzolo (TN) in 1957. In 1983 he graduated at the faculty of Architecture at University
of Florence. Since 1987 to 1992 he worked at Olivetti Corporate Identity. In 1992 he and Giovanni Lauda opened
their study in Milan, dealing with architecture, interiors and design. Since 1990 he collaborates in the didactic
activity of Domus Academy where he also manages a Design Master Course since 1992. He designs mountings
for art exhibitions, company identification systems and products for a wide range of companies such as Memphis,
Stildomus, Isuzu, Otsuka, Steel, Luceplan, Le Cose Nostre, Edra, Radice, Viceversa e Rotaliana. He won many
competitions in the field of Architecture and his works have been shown in different museums and exhibitions
(Centre Pompidou in Paris, Triennale in Milan, Vitra design museum in Weil am Rhein). His works have also been
selected for many exhibitions and have appeared on both Italian and international reviews.

Dante Donegani

Dante Donagani 1957 yılında Pinzolo’da dünyaya gelmiştir. Floransa Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden 1983
yılında mezun olmuştur. 1987 ve 1992 yılları arasında Olivetti Kurumsal Kimlik projesi için çalışmıştır. İç Mimarlık,
Mimarlık ve Tasarım alanında faaliyet gösterecek olan stüdyosunu Giovanni Lauda ile birlikte 1992 yılında
Milano’da açmıştır. 1990 yılında itibaren, Domus Acadamey’de birçok eğitim programında eğitmen olarak yer
almış ve 1992 yılından itibaren de Tasarım Yüksek Lisans programını yönetmeye başlamıştır. Memphis, Stildomus,
Isuzu, Otsuka, Steel, Luceplan, Le Cose Nostre, Edra, Radice, Viceversa e Rotalina gibi firmalar için ürün gamları
oluşturmuş, kimliklendirme çalışmalarını yürütmüş ve sergiler düzenlemiştir. Mimarlık alanında birçok ödül
kazanmış ve çalışmaları Pompidu/ Paris, Trienalle / Milano, Vitra gibi tasarım müzelerinde sergilenmiş ve İtalya ve
yurt dışında birçok sergide yer almıştır.
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Doğan Erberk
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Doğan Erberk

Ön Değerlendirme Jüri Üyesi / Pre-evaluation Jury Member
Türk Ambalaj Sanayicileri Derneği / Turkish Packaging Manufacturers Association

Çorum 1950 doğumlu Doğan Erberk, Ortaokulu İstanbul Alman Lisesinde, Liseyi İstanbul Erkek Lisesinde
okuduktan sonra 1973 Şubat döneminde mezun olduğu İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi İşletme
Muhasebesi Lisans eğitimini, İÜİF İşletme İktisadi Enstitüsünün 18 dönem İşletmecilik ihtisas programı ile
tamamladı. Çeşitli endüstriyel ve ticari kuruluşta hissedar, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı gibi üst düzey
yönetim görevlerinde bulunduktan sonra 2 Nisan 2001 den bu yana Ambalaj Sanayicileri Derneğinde Genel
Sekreter ve derneğin düzenli yayını olan Ambalaj Bülteni dergisinin Yazı İşleri Müdürü olarak çalışmaktadır. ASD
yi WPO, IAPRI, ICPP gibi uluslar arası, Sanayi Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı ile TOBB Ambalaj Meclisi gibi
ulusal kuruluşların çalışma gruplarında temsil etmekte olup WPO-Dünya Ambalaj Örgütünde Başkan Yardımcısı
ve İcra kurulu üyesidir. IPPO Uluslar arası Ambalaj Basını Organizasyonunda da üyedir.
Born in 1950 Çorum. Studied at German Secondary School and Istanbul High School in German. After obtaining
his bachelor bdegree at Istanbul Academy for Economics and Commercial Sciences in February 1973, he
graduated from Istanbul University, Faculty of Business Administration 18th program for specialization in
Business Administration. Served at various industrial and commercial companies at higher level management
positions , as General Manager, Ass. Gen Manager and partner. He works as General Secretary of the Packaging
Manufacturers Association (ASD) in Turkey and Editor in Chief of The Packaging Bulletin Magazine since April
2001. He represents ASD at international organizations such as WPO, IAPRI, ICPP and national public authorities
such as Ministery for Industry, Ministery for Environment . Additionaly since October 2009 he serves as vice
president and a member of executive committee of World Packaging Organization. He is an individual member of
IPPO, International Packaging Press Organization.

He had his Industrial Product Design undergraduate degree from Industrial Product Design Department of Kassel Fine Arts Academy – Germany in 1972
and worked in the same department as a research assistant.He has worked for several industrial companies and design studios such as Volkswagen and
Hanomag / Henschel.
In 1973, he started to work as a research assistant for I.D.G.S.A. (Istanbul Fine Arts Academy) Interior Architecture and Industrial Product Design Department.
He had his PhD in industrial product design in 1978. He has been an assistant professor in 1982, an associate professor in 1984 and a professor in 1992.
He has worked at several positions such as a professor in the industrial product design department in Mimar Sinan Fine Arts University, as the head of the
industrial product design department, as the head of “Design Theory and Methods” subdivision and as the deputy manager of ETAM (Industrial Design
Research and Practice Center).
He gave lectures below;
“Industrial Product Design Studio” and “Principles of Design” lectures for undergraduate students
“Product Planning”, “Design Theory” lectures and thesis supervision for graduate students
Since 2006, Prof. Dr. Ilhan Erhan is a member of Kadir Has University, Fine Arts Faculty. Prof. Dr. Ilhan Erhan, still the head of Industrial Product Design
Department, has several publications in his proficiency such as his PhD titled “Visual Communication in Industrial Design” and articles titled “Fundamental
Principles of Design and Definition of the Goal” and “Product Design – Designing Process and Factors Defining the Form”. He is still working as
consultant for industry and has electrical home appliance designs which are still in production.

İlhan Erhan

“Endüstri Ürünleri Tasarımı” eğitimini 1972 yılında Almanya Kassel Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Endüstri Tasarımı Bölümün’nde başarıyla tamamladı
ve aynı bölümde bir süre araştırma görevlisi olarak görev yaptı.
Volkswagen ve Hanomag / Henschel gibi bazı endüstri kuruluşlarında ve Tasarım bürolarında mesleki çalışmalarda bulundu.
1973 İ.D.G.S.A, İçmimarlık ve Endüstri Tasarımı Bölümünde asistan olarak göreve başladı.
1978 yılında Endüstri Ürünleri Tasarımı dalında, Doktora / Yeterlik Tez’ini verdi. 1982 de Yrd. Doçentliğe, 1984 de Doçent, Eylül 1992 de Profesör oldu.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünde, Endüstri Ürünleri Tasarımı Anabilim Dalı öğretim üyesi,
Bölüm Başkanı, Anabilim Dalı Başkanı, ve “Tasarım Kuram ve Yöntemleri” Bilim Dalı Başkanlığı ile ETAM (Endüstri Tasarımı Araştırma ve Uygulama
Merkezi) Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.
Verdiği dersler;
Endüstri Ürünleri Tasarımı lisans programında “Endüstri Ürünleri Tasarımı – Proje” ve “Tasarımda Temel İlkeler”.
Yüksek lisans programında ise Proje ve Tez danışmanlığı, “Ürün Planlama” ve “Tasarım Kuramları”
Prof. Dr. İlhan Erhan 2006 yılından beri Kadir Has Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesidir. Halen Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölüm Başkanlığı
görevini sürdüren Prof. Dr. İlhan Erhan’ın “Endüstri Tasarımında Görsel Bildirişim” konulu yayınlanmış doktora/yeterlik tezi, “Tasarımda Temel İlkeler ve
Amacın Belirlenmesi”, “Ürün Tasarımı-Tasarlama Süreci ve Formu Oluşturan Faktörler” isimli çalışmaları ve kendi uzmanlık alanı içinde yer alan araştırma ve
makaleleri yanında, endüstride tasarım danışmanlığı ve elektrikli ev aletleri alanında halen üretilmekte olan tasarımları bulunmaktadır.

2010 JÜRİ / JURY

İlhan Erhan
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Guita Farivarsadri
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Guita Farivarsadri

Ön Değerlendirme Jüri Üyesi / Pre-evaluation Jury Member
Doğu Akdeniz Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü / Eastern Mediterranean University,
Department of Industrial Design

Guita Farivarsadri 1989 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünden mezun
oldu. Daha sonra Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümün Master programını bitirdi. Aynı
üniversiteden Güzel sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesinden doktora derecesini 1998 yılında aldı. Kendisi şu
anda Doğu Akdeniz Üniversitesinde kuruculuğunu yaptığı Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünde, bölüm başkanı
olarak görev yapmakta ve çeşitli Tasarım stüdyolarında ve kavramsal derslerde rol almaktadır.
Guita Farivarsadri graduated from Department of Industrial Design in Middle East Technical University in 1989.
She received her master degree (MFA) in Interior Architecture and Environmental Design and PhD in Art, Design,
and Architecture (1998) from Bilkent University, Ankara. She is currently the head of Department of Industrial
Design in Eastern Mediterranean University and ‘teaches’ in various design studio and theoretical courses.

2010 JÜRİ / JURY

Rama Gheerawo joined the Helen Hamlyn Centre at its inception in 1999 and is now Deputy Director. A designer
and engineer by training, he leads a programme working closely with business partners on design research
projects for people and society. Clients have included Samsung, GlaxoSmithKline, Toyota and Nokia with over
110 projects completed to date with organisations from across the globe. Rama writes, publishes, lectures and
curates exhibitions on design to a variety of audiences. He is committed to people-centred design practice and
developing ways to meet the challenging and changing social needs of today. This includes the development
of core methodology and knowledge transfer to business. His work has gained international recognition and
he is regularly called on to give platform presentations, judge awards and advise organisations. He strongly
believes that good design can significantly improve, and change people’s lives.

Rama Gheerawo

Rama Gheerawo, 1999 yılındaki kuruluşundan beri yer aldığı Helen Hamlyn Merkezi’nde Genel Müdür Yardımcısı
olarak görev almaktadır. İnsan ve toplum için tasarım araştırma projelerinde iş ortakları ile yakın işbirliği içinde
yürüyen programları tasarımcı ve mühendis eğitimi için açmıştır. Küresel müşterileri olan, GlaxoSmithKline, Toyota
ve Nokia gibi markalar ile 110 ayrı proje gerçekleştirmiştir. Tasarım üzerine konferanslar ve seminerler veren
Rama, tasarım sergisi küratörlüklerini çeşitli hedef kitleler için gerçekleştirmiştir. İnsan merkezli tasarım uygulama
pratiği ve bugünün değişen ve zorlu sosyal ihtiyaçlarını karşılamak ve yollar geliştirmek için kararlıdır. Bu ise temel
metodolojinin gelişimi ve bilginin iş’e transferi ve dönüşümünü içerir. Çalışmaları ile uluslararası alanda tanınmışlık
kazanmış ve düzenli olarak farklı platformlarda gerçekleştirdiği sunumlar ile jüri üyeliği ve danışmanlık görevi ile
yer almıştır. Kendisi iyi tasarımın insan yaşamını iyileştirdiğine ve değiştirdiğine inanmaktadır.

Rama Gheerawo
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Anders Hansen
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Anders Hansen

Jüri Üyesi, Ön Değerlendirme Jüri Üyesi / Juror, Pre-Evaluation Jury Member
Studio Hansen / Studio Hansen

The National College of Art and Design, Dublin, İrlanda ve Arkitektur- og designhøgskolen Oslo , Norveç’te
Endüstriyel Tasarım eğitimi aldı (1993 - 1998). Sırasıyla Tüketici Ürünleri alanında Hareide Design Mill, Tüketici
Elektroniği alanında Philips Design’da Ürün Tasarımcısı olarak görev aldı. 2006 ve 2011 yılları arasında Sony
Ericcson Mobile Telecomunications ve Sony Ericcson’da Tasarımcı ve Tasarım Grubunun Yöneticisi olarak görev
aldı. Halen Endüstri Ürünleri Tasarımı, Kavramsal Tasarım ve Marka Yönetimi alanında faaliyet gösteren Studio
Hansen Tasarım firmasının kurucusu, yöneticisi ve Tasarımcısıdır. Norveç Design Exellence Ödüllerinde jüri üyesi
olarak görev almış ve IF Ödülleri gibi birçok prestijli Tasaım Yarışmasında ödüller kazanmıştır. Ürünleri MOMA,
Norveç Tasarım Müzesi ve Expo Japonya’da sergilenmiştir.
Graduated from the Industrial Design Department of the National College of Art and Design, Dublin, Ireland
and Arkitektur- og designhøgskolen Oslo, Norway (1993 - 1998). He worked as a Designer & Partner at Hareide
Design Mill on Consumer Goods Industry between 2000 - 2003. Worked as a Product Designer at Philips Design
at Consumer Electronics Industry between 2003 - 2006. Than he joined Sony Ericcson Mobile Telecomunications
at Telecommunications industry as a Designer in 2006. He became Head of Creation Design at Sony Ericcson in
2010. He left Sony Ericcson on June 2011 and founded Studio Hansen in Oslo. His specialties are on Industrial
Design, Conceptual Design and Brand Management. He was a jury member of Norway Design Exellence Awards
in 2008. His designs have numerous prestigious International Design Awards and exhibited globally such as If
Award and exhibitions at MOMA - NY, Expo in Japan and Norwegian Design Museum.

Dale Harrow is Professor of Vehicle design at the Royal College of Art. He has worked as a design consultant
with many companies, lectured world-wide on the subject, and frequently acts as a judge at international events
and competitions. He is currently working to support the curation of the Beijing Automotive Museum scheduled
for the 2008 Olympics. His redesign of The London Taxi Cab significantly improved access for disabled and
visually impaired users, and was awarded Millennium Product status by the Design Council. In 1988 he designed
he designed the Norton paramilitary motorcycle for police use which led to a national standardisation of
specifications. This was followed in 1989 by the Norton Sportbike which won Designweek magazine ‘Best Product
Design’ and ‘Best Design of the year’ awards. Autocar Magazine published ‘Top 100 most Influential Brits’ in May
2004 and identified Dale as number 33 amongst a handful of designers.

Dale Harrow

Dale Harrow Royal College of Art’da Araç Tasarımı Bölümünde öğretim üyesi olarak görev almaktadır. Birçok
kuruluş için tasarım danışmanlığı yapmış ve ders vermiştir. 2008 yılı Pekin Olimpiyatları için açılan Otomobil
Müzesi’nin küratörlüğünü yapmaktadır. Londra taksisinin yeniden tasarlanması sürecinde aldığı sorumluluk ile
engelliler için sağladığı iyileşmeler ile Design Council tarafından Millenium Ürün ödülü ile ödüllendirilmiştir. En İyi
Ürün tasarımı ve Yılın Tasarımı ödüllerini Designweek Magazine’den 1989 yılında almıştır. Auto car magazine’nin
2004 yılında yaptığı değerlendirme ile 100 Tasarımcı arasında 33cülükle yer almıştır.
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Dale Harrow
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Jüri Üyesi, Ön Değerlendirme Jüri Üyesi / Juror, Pre-Evaluation Jury Member
Royal Collage of Art / Royal Collage of Art
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Benan Kapucu
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Benan Kapucu

Jüri Üyesi, Ön Değerlendirme Jüri Üyesi / Juror, Pre-Evaluation Jury Member
Hafele / Hafele

1988’de Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nden mezun oldu. 1994’te Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünden yüksek lisans derecesini aldı. 1994–2003
tarihleri arasında Doğan Burda Yayın Grubu bünyesinde Brava Casa, Elle ve AD dergilerinde editör, yazı işleri
müdürü ve yayın yönetmeni olarak çalıştı. 2003-2007 yılları arasında multimedya proje danışmanlığı, kitap ve dergi
editörlüğü işlerini sürdürdü, birçok sektörel derginin yaratım sürecinde rol aldı; XXI, Skylife, Turkish Time, Natura
dergilerinde tasarım konulu araştırma ve söyleşileri yayımlandı. 2007-2009 yılları arasında Ommedya bünyesinde,
icon dergisinin yayın yönetmenliğini ve Natura dergisinin yayın danışmanlığını yaptı. 2009 yılından beri Häfele’de
proje koordinatörlüğü kapsamında Gateway dergisinin editörlüğünü de yürütüyor.
She studied Industrial Design at Middle East Technical University in Ankara and graduated in 1988. She has
Master Degree of Industrial Design from Industrial Product Design Department of Mimar Sinan Fine Arts University
in 1994. Starting from 1994, she worked as an editor, editorial manager and publication manager of Brava Casa,
Elle, AD Design Magazines in Turkey. She has numerous roles of creation of journals and magazines and being an
editor of books and magazines such as XXI, SkyLife, Turkish Time, Natura between 2003 and 2007. She became
Editorial Manager of Icon Design Magazine in 2007 and consultant of Natura Design Magazine till 2009. Starting
from 2009, she is Editorial Manager of Gateway Design Magazine of Hafele.
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Yıldırım Kaymal graduated from Mimar Sinan Fine Arts University, Interior Architect and Industrial Product Design
Department in 1979. He has been working as Concept Design Director for Yataş since 2010. Before joining Yataş
Company, he has worked for Kelebek Furniture Company which is one of the leading companies in furniture
business between 1985 and 2008 years. He was a group leader of advertisement, public relations, decoration
and model development teams. Between 1975-1985, became Art Director, Graphic Designer of Ajans Repa
and they developed some projects for Ülker, Pimaş, Kelebek, Tibet, Alfar, Erbosan. He is a regular member of
associations such as IAA (international advertising association), RÖK (advertisement self-control committee),
RVD. (Advertisement Assosiation of Turkey – administrative committee), GMK. (Member of graphic designer
professional association), ETMK (Member of Industrial Designers Society of Turkey)

Yıldırım Kaymal

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İçmimarlık, endüstriyel tasarım, grafik tasarımı eğitimlerini 1979 yılında
tamamladı. 2010 yılından itibaren Yataş A.Ş.’de Konsept Tasarım Direktörü olarak görev almaktadır. 19852008 Kelebek Mobilya A.Ş. Reklam, halkla ilişkiler, dekorasyon, model geliştirme grup lideri, kurumsal iletişim
koordinatörü, 1975-1985 yıllarında da Ajans Repa Ltd.’de. Art direktör, grafik tasarımcısı olarak görev aldı. Bu
dönem içinde Ülker, Pimaş, Kelebek, Tibet, Alfar, Erbosan gibi markalar için projeler geliştirdi. İçmimarlar Odası
Yönetim Kurulu Üyeliği, Uluslararası Reklamcılık Derneği, Reklam Özdenetim Kurulu, Reklam Verenler Derneği
Yönetim Kurulu Üyeliği, Grafikerler Meslek Kuruluşu ve Endüstri Tasarımcıları Meslek Kuruluşu üyeliği görevlerini
farklı dönemlerde üstlenmiştir.

Yıldırım Kaymal
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Jüri Üyesi, Ön Değerlendirme Jüri Üyesi / Juror, Pre-Evaluation Jury Member
Luovi Productions Ltd. / Luovi Productions Ltd.

Kari Korkman
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Kari Korkman

Ekonomi alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olan Kari Korkman; İskandinavya’nın en hızlı büyüyen, her
yıl düzenlenen, multidisipliner bir tasarım festivali olanHelsinki Design Week’in kurucusu ve direktörüdür. 1990’lı
yıllardan itibaren, bir tasarım üreticisi olarak birçok ürün geliştirme projesi içinde yer almıştır. Bay Korkman, Helsinki
bölgesinde, Fin tasarımının geliştirilmesi, tanıtılması ve uluslararası projeler için yaptığı çalışmalarla tanınmıştır.
Kari Korkman, M.Sc. (Econ.), is the founder and director of Helsinki Design Week - the fastest growing annual
multidisciplinary design festival in Scandinavia. As a design producer he has been involved in a large number of
product development projects and launches since the beginning of the 90´s. Mr Korkman has received many
recognitions for his work for developing the region of Helsinki, promoting and internationalizing Finnish design.
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Fatma Korkut received her BID from Middle East Technical University (METU, Ankara), her MSc in Design from
IIT Institute of Design (Chicago), and her PhD from Mimar Sinan Fine Arts University (İstanbul). She is an active
member and past president of the Industrial Designers Society of Turkey. She served on legislative and advisory
committees concerning the protection of industrial designs, and served as an expert in over 50 cases. She is
currently an assistant professor at METU, teaching at undergraduate and graduate levels. For many years she
taught the final year industrial design studio, and together with Naz Börekçi and Gülay Hasdoğan, developed a
collaboration scheme with industry for the graduation project course; since 2002 this course has involved more
than 300 graduation projects and 80 firms. Currently she teaches third year studio together with Çağla Doğan,
and co-develops educational projects and design process models which foster sustainability values.

Fatma Korkut

Fatma Korkut, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünden mezun oldu.
Yüksek lisans derecesini IIT Institute of Design’dan (A.B.D.), doktora derecesini Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesinden aldı. 1994-96 yılları arasında Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Yönetim Kurulu Başkanlığı
yaptı. Endüstriyel tasarımların korunması alanında çeşitli komisyonlarda ve kalkınma planı çalışmalarında görev
aldı; 50’nin üzerinde davada bilirkişilik yaptı. Halen ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünde öğretim üyesidir;
lisans ve lisansüstü düzeyde dersler vermektedir. Uzun yıllar görev aldığı son sınıf tasarım stüdyosunda Naz
Börekçi ve Gülay Hasdoğan’la birlikte mezuniyet projesi dersine yönelik bir endüstriyle işbirliği çerçevesi geliştirdi;
2002 yılından bu yana bu ders kapsamında 300’ün üzerinde mezuniyet projesinde 80’in üzerinde firmayla işbirliği
yapıldı. Halen üçüncü yıl tasarım stüdyosunda Çağla Doğan’la birlikte sürdürülebilirlik değerlerini besleyen eğitim
projelerinin ve tasarım süreci modellerinin geliştirilmesi üzerine çalışmaktadır.

Fatma Korkut
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Jüri Üyesi, Ön Değerlendirme Jüri Üyesi / Juror, Pre-Evaluation Jury Member
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü / Middle East Technical University,
Department of Industrial Design

Aren Kurtgözü
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Aren Kurtgözü

Jüri Üyesi, Ön Değerlendirme Jüri Üyesi / Juror, Pre-Evaluation Jury Member
İzmir Ekonomi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü / İzmir University of
Economics, Department of Visual Communication Design

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde 1994 yılında lisans eğitimini
tamamlamıştır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde 1997
yılında yüksek lisans derecesini almıştır. 2001 yılında doktora derecesini, Bilkent Üniversitesi, Grafik Tasarım
programından almıştır. 2001-2006 yılları arasında ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde, 2006-2010 yılları
arasında Bilkent Üniversitesi İletişim ve Tasarım Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Ekim 2010’dan
itibaren İzmir Ekonomi Üniversitesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nde öğretim üyesidir. Akademik çalışma
alanları tasarım tarihi ve eleştirisi, göstergebilim, medya ve görsel çalışmalar, maddi kültür, reklam ve tüketim
kültürü araştırmalarıdır.
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He studied Industrial Design at Middle East Technical University in Ankara from 1990 and 1994. He has master
degree from Mimar Sinan Fine Arts University in 1997 and Phd degree from Bilkent Graphic Design Department
in 2001. He worked as a professor at Communication and Design Department of Bilkent University between 2006
and 2010. He joined Visual Communication and Design Department of Izmir Economy University as a professor
on October 2010. His academic concentrations are on design history and criticism, semiology, media - visual
studies, materialist culture, advertisements and consumption culture.

Alphan Manas was born in 1962 in Izmir, Turkey. He graduated with a degree in Textile and Apparel Engineering from Aegean University in 1983. He received his
Master’s degree in Production Management from State University of New York (SUNY) in 1987. Alphan Manas has founded and invested in many companies
during his partnership at Teknoloji Holding and subsequently, at Brightwell Holdings, and also as a private investor, in energy and IT businesses, added value
and successfully realized the sale of these companies to strategic partners. Alphan Manas is a self-taught futurist. He is a prolific inventor and lately spends a
considerable part of his time conceiving of and devising inventions on various scales which entail the use of innovative technology. His endeavors adhere to the
betterment of society. His designs range from household items, safety and everyday products, to the redesign of existing products that have not been improved
for decades. He evaluates trends, in generations from baby boomers to Gen-Z closely while continuously developing ideas to serve and convey tomorrow’s
technology with better life-style, living environment and products today. He is a technology and innovation expert, working closely with institutions and University
Technology Transfer Centers in Turkey and in the U.S., in realization of projects for developing countries. He is a board member at the “Institute of Ecolonomics” in
the U.S., which is a non-profit organization that promotes economic sustainability of rural areas by local production of energy, food, housing and other products.
As a member of the World Future Society, he chaired the Turkish chapter and later founded Turkish Futurists Association, of which he is currently the honorary
chairman. Alphan Manas is also a member of TUSIAD (Turkish Industrialists and Businessmen’s Association), Turkish Business and Sustainable Development
Association (Founding Member), American-Turkish Council and the TUBITAK MAM (Scientific and Technical Research Council/Laboratory of Turkey, Marmara
Research Center) Advisory Council (Energy, Chemicals and Environment). After he has written several articles in a number of periodicals and newspapers,
he wrote as a columnist for Forbes Turkey for 2 years, and is currently writing for BusinessWeek since December 2007. He is also an editor for FUTUREtakes
magazine of World Future Society in the U.S. His blog, www.alphanmanas.com, includes his articles in various publications as well as his observations on local
and global developments. He is the Honorary Consul General of Cambodia in Istanbul since 2005.
In November 2009, Manas became the president of Mensa High IQ Society in Turkey. In December 2009, Manas received the Commander of the Royal Order
of Sahametrie of Cambodia.

Alphan Manas

Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliğinden mezun oldu ve New York Eyalet Üniversitesinde Üretim Yönetimi lisans üstü eğitimi aldı. Fütürist (gelecek bilimcisi),
mucit, teknoloji uzmanı ve yatırımcı. OGS, İDDAA ve Deniz Taksi’nin fikir babası ve yaratıcısı. Institute of Ecolonomics’in Yönetim Kurulu Üyesi. World Future
Society Türkiye Başkanı ve Türkiye Fütüristler Derneği Onursal Başkanı. Mensa Üstün Yeteneklileri Destekleme Derneği Kucurucusu ve Başkanı. Mensa High
IQ Society üyesi ve Türkiye Başkanı; Türkiye Fütüristler Derneği’nin ve United Nations Millenium Project Türkiye kurucusudur. TÜSİAD üyesi olan Manas aynı
zamanda Türkiye Fütüristler Derneği, Sürdürülebilir Kalkınma Derneği, Kayportik Derneği, İstanbul Genç Girişimciler Derneği ve Mensa Üstün Yeteneklileri
Destekleme Derneği kurucu üyesidir. TÜBİTAK-MAM’ın Enerji, Kimya ve Çevre Enstitüleri ile BOREN (Bor Enstitüsü) eski Danışma Kurulu üyesi olup, 2009 yılında
Dokuz Eylül Üniversitesi Jeotermal Enstitüsü Danışma Kurulu üyeliğine seçilmiştir. Ayrıca, 2005 yılından beri Kamboçya’nın İstanbul Fahri Başkonsolosluğu
görevini sürdürüyor. Daha önce Forbes ve BusinessWeek Türkiye’de köşe yazarlığı yapan Manas, World Future Society periyodik yayını olan FUTUREtakes
yayınının editörlüğünü yapmaktadır. Ayrıca www.alphanmanas.com adlı bloğunda sıkça yazan Manas, “Girişimcilik ve İnovasyon” ve “Gelecek” konularında yurt
içi ve yurt dışında konferanslar vermektedir.
Kasım 2009’da Mensa High IQ Society Türkiye Başkanı olan Manas’a Aralık 2009’da Kamboçya Devlet Nişanı verilmiştir. 2010 yılında TÜSİAD Fütürist Düşünce
Grubu başkanlığına seçilen Manas, evli ve üç çocuk babasıdır.

2010 JÜRİ / JURY
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Şebnem Timur Öğüt
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Şebnem Timur Öğüt

Jüri Üyesi, Ön Değerlendirme Jüri Üyesi / Juror, Pre-Evaluation Jury Member
İstanbul Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü. / Istanbul Technical University,
Department of Industrial Product Design

Şebnem Timur Ögüt, 1974 yılında Ankara’da doğdu. ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünden mezun
olduktan sonra (1994), yüksek lisans (1996) ve doktorasını (2001) Bilkent Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümünde
tamamladı. ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalıştıktan sonra (19952002) University College London, Antropoloji Bölümünde Maddi Kültür konusunda doktora sonrası bir araştırma
gerçekleştirdi (2002-2003). Halen İstanbul Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünde öğretim
üyesi olarak görev yapmaktadır. Çalışma alanları göstergebilim, görsel ve maddi kültür ekseninde, kültürel olgular
olarak nesneler ve tasarım olarak özetlemek mümkündür.
Şebnem Timur Ögüt was born in Ankara in 1974. She graduated from the Department of Industrial Design at
Middle East Technical University (METU) in 1994 and received her degrees of MFA (1996) and PhD (2001)
from Bilkent University, Department of Graphic Design. She has worked as a research assistant at METU in the
Department of Industrial Design (1995–2002) and has conducted a post-doctoral study as an Honorary Research
Fellow at University College London in the Department of Anthropology on Material Culture (2002–2003). She is
currently teaching at Istanbul Technical University, Department of Industrial Product Design. Her research interests
particularly focus on design and objects as cultural phenomena at the intersection point of semiotics, material
culture and visual culture studies.

Arslan Özbiçer graduated from Interior Architecture Department of State Applied Fine Arts Academy (Devlet Tatbiki
Güzel Sanatlar Yüksek Okulu) in 1974. He has Master of Industrial Design Degree from Leicester Polytechnic (De
Montfort University) School of Industrial Design in 1979. He is a professor at Industrial Design Department of Fine
Arts Faculty of Marmara University and Industrial Design Department of Doğuş University.
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Arslan Özbiçer

Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu İçmimarlık Bölümü mezunu (1974) Leicester Polytechnic (De Montfort
University) School of Industrial Design (MA) mezunu (1979). 1979’dan bu yana Marmara Üniversitesi, Güzel
Sanatlar Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmakta, lisans ve yüksek lisans
düzeyinde proje dersleri vermektedir. Ayrıca Doğuş Üniversitelerinde Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümlerinde yarı
zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Arslan Özbiçer
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Jüri Üyesi, Ön Değerlendirme Jüri Üyesi / Juror, Pre-Evaluation Jury Member
Marmara Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü / Marmara University, Department of
Industrial Design
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Stephanie Pemberton

Jüri Üyesi, Ön Değerlendirme Jüri Üyesi / Juror, Pre-Evaluation Jury Member
Avustralya Uluslararası Tasarım Ödülleri / Austarlian International Design Awards

Stephanie, Avustralya’nın en uzun ömürlü tasarım ödüllerinden” olan Avustralya Uluslararası Tasarım Ödülleri
“Programı Direktörü olarak son sekiz yıldır görev almaktadır. Stephanie, Avustralya’nın yenilikçi ve yaratıcı
endüstriler, sanayi kuruluşları ve kamu kuruluşları ile yakın çalışarak, uzun süreli ilişkiler, teşvik ve ödülleri için yeni
girişimler ve metodolojileri geliştirmiştir. Stephanie Çin Red Star Tasarım Ödülü (2010), Çin İnovasyon Tasarım
Ödülleri (2009, 2008), Kore İyi Tasarım Seçimi (2008), Queensland Premier Kullanıcı Tasarım Ödülü (2010 de dahil
olmak üzere Avustralya ve Uluslararası Tasarım Ödülleri Değerlendirme Sorumlusu ), Sanat NSW Tasarım Bursu
(2009, 2010) ve 2009 yılında Industrial Design Excellence Awards (IDEA) değerlendirmek üzere davet edilmiştir..
Avustralya Uluslararası Tasarım Ödülleri katılmadan önce, Stephanie Johnson & Nielsen Design Associates’da
kıdemli Endüstriyel Tasarımcı , Johnson Tüketici Ürünleri ‘n de de Asya Pasifik Bölgesi için Ambalaj Tasarımcısı
oldu. Kendisi altı yıl boyunca, ikonik Telstra Touchfone ödüllü ürünler ve 2003 yılı Avustralya Tasarım Ödülü’nü
kazanan Betachek G5 blood glucose monitor’de dahil olmak üzere bir dizi ürün tasarım ve geliştirme projeleri
içinde önemli roller üstlenmiştir.
Stephanie is Program Director of the Australian International Design Awards “Australia’s longest standing design
awards” and has been with the Awards for the past eight years. Working closely with Australia’s innovation and
creative industries, industry associations and government bodies, Stephanie has fostered long term relationships
and developed new initiatives and methodologies for the Awards. Stephanie has acted as a judge in a number of
Australian and international design awards including the China Red Star Design Award (2010), China Innovation
Design Awards (2009, 2008), Korean Good Design Selection (2008), Queensland Premier’s Design Prize
(2010), Arts NSW Design Scholarship (2009, 2010), and was invited to appraise the Industrial Design Excellence
Awards (IDEA) judging process in 2009. Prior to joining the Australian International Design Awards, Stephanie
was Regional Packaging Designer at Johnson & Johnson Consumer Products Asia Pacific, followed by Senior
Industrial Designer at Nielsen Design Associates. During her six years as a practising designer, Stephanie played
a key role in the design and development of a number of award-winning products including the iconic Telstra
Touchfone, Reach Powerbrush and the Betachek G5 blood glucose monitor, winner of the 2003 Australian Design
Award of the Year.

Michael Rodber has been a practicing industrial designer since he graduated in 1974. He worked for Porsche
AG in Germany and Ford Motor Company before joining the consultancy Jones Garrard where he eventually
became joint owner. Jones Garrard specialized in transport, fmcg packaging and medical device design working
for both marketing and engineering led clients. He was mainly responsible for transport and created the award
winning Eurostar train as well as working on rail, air and auto projects in the US, Far East and Europe. By 2000,
the company employed 55 people with a turnover of £4.5 million. In 2003, he formed Jones move to concentrate
on working for transport brands with the emphasis on creating great passenger experiences, providing both
product design and marketing communication services. He is also a Visiting Fellow at Loughborough University
where he has been researching and developing programmes concerning new product development, branding
and enterprise.

Michael Rodher

Michael Rodber mezun olduğu 1974 yılından itibaren Endüstri tasarımcısı olarak çalışmaktadır. Ortağı olduğu
Jones Garrard Danışmanlık firmasına katılmadan önce, Porsche AG Almanya ve Ford Motor Company
için ulaştırma hızlı tüketim ürünleri, ambalaj tasarımı ve tıbbi cihazların pazarlama ve mühendislik birimleri ile
tasarlanması surecini yönetmiştir. Amerika, Uzak Doğu, Avrupa kıtasında birçok ulaştırma ve demiryolu projesi
için çalışırken, birçok ödül de kazanmıştır. 2000 yılında firma, 55 çalışanı ile 4.5 M Pound ciroya ulaşmıştır. 2003
yılında ise, Eurostar trenini de tasarlarken, ulaştırma sektöründeki markalar için yolcu deneyimlerini geliştiren,
ürün tasarımı ve pazarlama iletişimi hizmetlerini beraber veren kurumsal yapıya dönüşmüştür. . Ayni zamanda
Loughborough Üniversitesinde ders vermekte ve yeni ürün geliştirme, markalama ve girişimcilik konuları ile ayrıca
araştırma programlarını da yönetmektedir.
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Michael Rodher
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Jüri Üyesi, Ön Değerlendirme Jüri Üyesi / Juror, Pre-Evaluation Jury Member
Jones Garrard Move Ltd. / Jones Garrard Move Ltd.
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Jüri Üyesi, Ön Değerlendirme Jüri Üyesi / Juror, Pre-Evaluation Jury Member
INDI Design Private Limited / INDI Design Private Limited

Sudhir Sharma
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Sudhir Sharma

Hindistan’da doğmuştur. Tasarım Sektöründeki 20 yıllık deneyimi ile Sudhir Sharma, belki de Hindistan’ın en
tanınmış Tasarımcı ve Tasarım sözcüsüdür. Ayrıca uluslararası bir tasarım dergisi olan Pool’un Editörü ve yayıncısıdır.
Enterprise Asia tarafından, APEA 2009 ‘Yılın en çok gelecek vaat eden Girişimci’ ödülüne layık bulunmuştur.
With 20 years of experience in India’s nascent Design Industry, Sudhir is perhaps the most well known Designer
and spokesman of Design in India. He is also the Editor and Publisher of POOL an international Design Magazine.
He has been awarded ‘The most promising Entrepreneur of the Year Award’ APEA 2009, by Enterprise Asia in
recognition of his accomplishments.

A graduate from the Norwegian School of Economics and Business Administration and INSEAD, France, Jan
has spent most of his professional life in marketing and senior management, working for Norwegian as well as
international companies and brands. Among them are Unilever, Carlsberg, Coca-Cola, Jordan, Royal Caribbean
Cruise Line and EAC-KiMS (Malaysia) Ltd. For the last decade, Jan has been Managing Director of the Norwegian
Design Council (NDC), which in his time has experienced considerable budget increases from the government,
enabling the NDC to introduce major national design projects. In February, 2005, the NDC opened Norway’s first
National Centre for Design and Architecture, an old factory building which has been rebuilt to contain offices, a
conference centre, an exhibition hall, a shop and a restaurant; a total of more than 2000 square meters. Jan has
been a board member of BEDA (Bureau of European Design Associations) for a number of years. He is now the
organisation’s President for the period of 2009-2011. In 2001 – 2005 Jan was President of the Board of “ERA
2005” – the World Design Congress, which took place in the Nordic countries in September 2005 with more than
1.500 participants from over 50 countries around the world. In his spare time Jan enjoys sailing, skiing, mountain
hiking, travelling and golf.

Jan Stavik

Norveç Ekonomi Okulu ve INSEAD Fransa mezunudur. Profesyonel yaşamının önemli bir kısmı, pazarlama ve
üst yönetim sorumluluklarını aldığı dönemdir. Uluslararası şirketler ve Norveç için sorumluluklar almıştır. UNilever,
Carlsberg,Coca Cola,Jordan, Royal Caribbean Cruise ve EAC gibi firmalarda görev almıştır.
Son dönemde Norveç Tasarım Konseyi Genel Müdürlüğünü üstlenmiştir. Norveç Tasarım Merkezi, ulusal birçok
tasarım projesinin hayata geçmesine öncülük etmiştir. 2005 yılında 2000metrekare büyüklükteki eski bir şapka
fabrikası restore edilerek, bünyesindeki konferans merkezi, sergi salonu, mağaza ve restaurant devreye alınmıştır.
BEDA, Avrupa Tasarım Cemiyeti’nin 2009 - 2011 yılları arasında başkanlığı üstlenmiş, 2001 ve 2005 yılları arasında
ise Dünya Tasarım Kongresi’ni düzenleyen ERA 2005’in yönetim kurulu başkanlığını yapmıştır. Yelken, kayak, dağ
yürüyüşü, seyahat ve golf kendisinin boş zamanlarındaki aktivitelerindendir.
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Jan Stavik
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Jüri Üyesi, Ön Değerlendirme Jüri Üyesi / Juror, Pre-Evaluation Jury Member
Norveç Tasarım Konseyi, BEDA- Avrupa Tasarım Birlikleri Bürosu Başkanı, / Norwegian
Design Council, BEDA
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Elçin Tezel
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Elçin Tezel

Jüri Üyesi, Ön Değerlendirme Jüri Üyesi / Juror, Pre-Evaluation Jury Member
Bahçeşehir Üniversitesi / Bahçeşehir University

Dr. Elçin Tezel Bahçeşehir Üniversitesi Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde
öğretim üyesi ve bölüm başkanıdır. Endüstri Ürünleri Tasarımı lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden
almıştır. Yüksek lisans ve doktora derecelerini ise Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nden
almıştır. Ankara Bilkent Üniversitesi’nde başladığı akademik kariyerine, kuruculuğunu yaptığı İstanbul Bahçeşehir
Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı ve Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümlerinde devam etmektedir. Yurtiçi
etkinliklerinin yanı sıra uluslararası eğitim çalışmaları ile Amerika ve Avrupa’daki çeşitli üniversitelerle ortak
çalıştaylar ve eğitim programları gerçekleştirmiştir. Dr. Tezel ulusal ve uluslararası tasarım konferanslarında
bildiriler sunmuş, ulusal ve uluslararası çeşitli dergilerde makaleleri yayınlanmıştır. İlgi alanları arasında, iç mimarlık
ve endüstri ürünleri tasarımının disiplinlerarası alanlarını kapsayan konular olup yapılandırılmış çevre, özel yetenek
grupları için tasarım, ergonomi ve mobilya tasarımı yer almaktadır.
Dr. Elçin Tezel is a Senior Lecturer and Chair of Department of Industrial Product Design in the Faculty of
Architecture and Design, Bahçeşehir University in İstanbul. She has a degree of bachelor in Industrial Design from
Middle East Technical University. She holds MFA and PhD in Interior Architecture and Environmental Design from
Bilkent University, Ankara, Turkey. Dr. Tezel worked as a professor in Bilkent University, Ankara, and is the founder
of the Departments of Architecture, Interior Architecture and Environmental Design, and Industrial Product Design
in Bahçeşehir University, İstanbul. She has developed and executed several international education programs
and workshops between a number of universities of United States, Europe and Turkey. Dr. Tezel delivered
presentations in national and international design conferences, and published several articles in journals and
conference proceedings. Her research interest is concerned with the interdisciplinary domains of interior and
environmental design, and industrial design, including design education, built environment and specially-abled
people, human factors and furniture design.
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Received B.Sc. degree on Industrial Design in 1993 from Middle East Technical University. Completed M.Sc.
studies on lighting design in METU in Building Science in 1996. Started her career as a lighting equipment
designer in Moonlight Lighting in 1995, and worked as lighting equipment designer and lighting designer in
different companies till 2001. Received her MBA degree in 2003 from Rotterdam School of Management,
Erasmus University, The Netherlands. Worked as Project Manager between 2004 – 2008 in Ankara branch of
Selex Communications S.p.A., an Italian Defence Industry company. Temporarily located in Selex Commuications,
Florance, Italy as Head of Program Management of Airbus A400M Cargo Aircraft Lighting Equipment Design and
Industrialization Program between 2005-2007. Currently working as Subcontracts Manager in TAI. Joined the
board of management of Industrial Designers Association in 2004, and recently in August 2008.

Seda Tezsezen

ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünden 1993 yılında mezun oldu. 1996 yılında ODTÜ Yapı Bilimleri Ana Bilim
Dalında Mimari Aydınlatma üzerine yüksek lisansını tamamladı. 1995 yılında Moonlight Aydınlatma’da çalışma
hayatına başladı, 2001 yılına kadar çeşitli şirketlerde aydınlatma ürünleri ve aydınlatma projeleri tasarladı. 2001
yılında Rotterdam School of Management, Erasmus Üniversitesine kabul edildi ve 2003 yılında MBA derecesi aldı.
2004 yılında Ankara Selex Komünikasyon A.Ş.’de Proje Müdürü olarak göreve başladı. Aynı sene içerisinde yarı
zamanlı olarak ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünde Tasarım Yönetimi üzerine yüksek lisans dersi verdi.
2005-2007 yıllarında Selex Communications S.p.A , İtalya’da Airbus A400M Kargo Uçağı Aydınlatma Ekipmanları
Tasarım ve Üretimi Projesinin Program Müdürü olarak bulundu. 2008 Ekim itibariyle TUSAŞ’da (TAI) Alt Sözleşme
Yöneticiliği görevini üstlendi. 2004 senesinde ETMK Yönetim Kurulunda Sayman olarak görev yaptı. 2008 Ağustos
-2010 Mart aylarında aynı görevi tekrar üstlendi.

Seda Tezsezen
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Jüri Üyesi, Ön Değerlendirme Jüri Üyesi / Juror, Pre-Evaluation Jury Member
Tusaş Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. / Turkish Aerospace Industries
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Stuart Walker
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Stuart Walker

Jüri Üyesi, Ön Değerlendirme Jüri Üyesi / Juror, Pre-Evaluation Jury Member
Imagination Lancaster Creative eş-direktörü, Lancaster Üniversitesi / Imagination
Lancaster Creative Research Lab; Lancaster University

Stuart Walker, Lancester Üniversitesi’nin Yaratıcı Araştırma Labratuarı’nın koordinatörü ve Tasarım Bölüm
Başkanıdır. Uzun yıllar boyunca, Kanada, Calgary Üniversitesi Çevre Tasarım Fakültesi’nde Dekan Yardımcısı’dır.
Ayrıca Kingston Üniversitesi’nde Sürdürülebilir Tasarım üzerine ziyaretçi profesör olarak görev almaktadır. Onun
pratiğe dayalı akademik araştırma geliştirme ile önermeleri ile sürdürülebilirlik ve tasarım üzerine yaptığı çalışmalar
birçok ülkede yaygın olarak yayımlanmış ve onun kavramsal tasarımları, Kanada, İtalya ve Londra Tasarım
Müzesi’nde sergilenmiştir. Tasarımla Sürdürülebilirlik , Kuram ve Uygulama Üzerine İncelemeler ve Sürdürülebilir
Yaşam için etkinleştirci çözümler, Ezio Manzini ve Barry Wylant, Calgary Basın Üniversitesi’nde ortak yazarıdır.
Tasarım’ın Ruhu başlıklı yeni kitabı ise şu anda hazırlık aşamasındadır.
Stuart Walker is Professor, Head of Design and Co-Director of the ImaginationLancaster creative research lab
at Lancaster University, UK. For many years he was Associate Dean at the Faculty of Environmental Design,
University of Calgary, Canada, where he retains an affiliation. He is also Visiting Professor of Sustainable Design
at Kingston University UK. His practice-based academic research combines writing with the development of
propositional artefacts. His work on design for sustainability and design and meaning has been widely published
and his conceptual designs have been exhibited across Canada, in Italy and at the Design Museum, London.
He is author of Sustainable by Design: Explorations in Theory and Practice, Earthscan, London, and Enabling
Solutions for Sustainable Living, co-authored with Ezio Manzini and Barry Wylant, University of Calgary Press. His
new book, provisionally titled The Spirit of Design is currently in preparation.
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Anadolu Cam Sanayii A.Ş.
36-37
Arçelik A.Ş.
90-91, 92-93
Arlight Genel Hizmet Tasarım Elektromekanik İm.Taah.San. ve Tic.Ltd.Şti.
84-85
Atelye Derin Mobilya Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.
58-59, 60-61, 128-129, 130-131
Autoban Mimarlık İnş. Tah. Tic. Ltd. Şti.
50-51
Banat Fırça ve Plastik San. A.Ş.
144-145
Birim Mobilya Tur. Tic. Ltd. Şti.
48-49
Bürosit Büro Donanımları San. Tic. A.Ş.
132-133
Çebi A.Ş.
46-47
Çukurova Makine İmalat ve Ticaret A.Ş.
160-161
Demirden Design
56-57
DNG Cosmetics
76-77
Doğanlar Kapı Kolları San. ve Tic. Ltd. Şti.
158-159
Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. Ve Tic. A.Ş.
64-65, 154-155
Eksen A.Ş.
42-43
Elkon Elevatör Konveyör ve Makina San. ve Tic. A.Ş.
68-69
Elmaslar Grup İmalat Tıbbi Cihaz İnş.Taş.İth.San.ve Tic. A.Ş.
146-147
Ersa Ofis Mobilyaları San. ve Tic. Ltd. Şti.
62-63, 134-135
Evyap Sabun Yağ Gliserin San. ve Tic. A.Ş.
32-33, 74-75
Fırat Metal San. Tic. Ltd. Şti.
106-107, 108-109, 110-111, 112-113, 114-115
Gampaş Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.
34-35
Hidromek
162-163
Hisar Çatal Kaşık ve Paslanmaz Eşya San. ve Tic. A.Ş.
118-119, 120-121
İkizler Aydınlatma Armatürleri San. Tic A.Ş.
82-83
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122-123, 124-125, 126-127
94-95, 96-97
116-117
80-81

78-79

164-165
86-87
148-149
72-73
136-137, 138-139
150-151
54-55
40-41
66-67
52-53
142-143
140-141
152-153
38-39, 88-89
44-45, 98-99, 100-101, 102-103, 104-105
156-157
2010 Firma Dizini / Firm Index

Jumbo Madeni Mutfak Eşya San. Ve Tic. A.Ş.
Karel Elektronik San. Tic. A. Ş.
Korkmaz Mutfak Eşyaları San.Tic.A.Ş.
Mey İçki San ve Tic. A.Ş.,
Anadolu Cam A.Ş. (Cam Ambalaj Tedarikcisi),
Karadeniz Tez A.Ş. (Organik Boyama ve Serigrafi Baskı Tedarikçisi)
Mey İçki San ve Tic. A.Ş.,
Anadolu Cam A.Ş. (Cam Şişe Tedarikcisi),
Cem Sanat Ltd. Şti. (Altın Transfer Baskı Tedarikcisi)
Miranda Çevre ve Su Arıtma Teknolojileri
Enerji ve Tabii Kaynaklar Müh. Müş. İnş. İm. A.Ş.
Moonlight Aydınlatma San. Tic. Ltd. Şti.
Nassetti Tıbbi Cihazlar San. ve Tic. Ltd. Şti.
Neta Nakış ve Mak. San. Tic. Ltd.
Numaş
Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş.
Porterra Porselen
Senur Elektrik Motorları San ve Tic A.Ş.
Sola-Messwerkzeuge GmbH
Step Halıcılık ve Mağazacılık San. Tic A.Ş.
Step Otomotiv ve Kalıp San. Ltd. Şti.
Trexta TR Deri Mamulleri San. ve Tic. A.Ş.
Vena Tasarım ve Yatçılık Sanayi Tic.Ltd.Şti
Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Vestel Elektronik AŞ.
Viko Elektrik ve Elektronik Endüstrisi San.ve Tic. A.Ş.
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888 design
888 design
888design
888design
888design
Altınbaş Rakı
Arçelik
Arçelik
Arçelik
Arko
Arlight
Arnica
Autoban
Banat
Binbirçiçek

Jolly Joker Mobilya
Deer Mobilya
Wall Mobilya
Angle Masa
Lit Mobilya
Rakı Şişesi Ambalajı
K 2369 Tost Gril Elektrikli Tost Makinesi
4 kapılı gardrop tipi buzdolabı
Yeni Domino Ocak Serisi
After Shave Lotion Traş Sonrası Losyon Ambalajı
Bird Serisi – Martin Aydınlatma Elemanı
Bora Elektrikli Süpürge
Nest Koltuk
Acrobat Diş Fırçası
Binbirçiçek Süzme Çiçek Balı &
Binbirçiçek Süzme Çam Balı Cam Bal Kavanozu
To Berjer Oturma Elemanı
Pano Sehpa
Joy Collection Mobilya Aksesuarları
888 Kazıcı Yükleyici
Fek Mobilya
Nas Mobilya
Tun Mobilya
Kolt Mobilya
Lazer Modüler Kapı Kolu
Duru Şampuan Ailesi Şampuan Ambalajı
Elkomix-35 QuickMaster Beton Santrali
Frame Yönetici Masası Takımı
Twins Oturma Elemanı
Encore Sıvı Sabun Ambalajı
Kutu Takımı Bebek Odası Tekstil Ürünleri Ambalajı
OC5 Oksijen Konsantratörü
Wings Yol Aydınlatması

106-107
112-113
108-109
110-111
114-115
80-81
42-43
90-91
92-93
74-75
84-85
40-41
50-51
144-145
36-37

Birim Mobilya
Bürosit
Çebi
Çukurova
Derin
Derin
Derin
Derin
Doğanlar
Duru
Elkon
Ersa
Ersa
Fixegoiste
Funnababy
Healthtime
Heper+Moonlight

48-49
132-133
46-47
160-161
128-129
130-131
58-59
60-61
158-159
32-33
68-69
62-63
134-135
76-77
72-73
146-147
86-87
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Hidromek
Hisar
Hisar
İkizler Aydınlatma
ilio
Jumbo
Jumbo
Jumbo
Karel
Karel
Korkmaz
Miranda
Nassetti
Nurus
Nurus
Otokar
Ovo Yachts
Sola
Step
Step Pen
Taç
Trexta
Vestel
Vestel
Vestel
Vestel
Vestel
Vestel
Vestel
Viko
VitrA
VitrA
Yeni Rakı
Zula

Hidromek Gen Serisi Ekskavatör
Monaco Çay Kahve Tepsisi (derili)
Tearend Çay Bardağı, Çay Tabağı ve Çay Kaşığı
Vela Aydınlatma Armatürü
Cube Masaüstü Tabak Seti
Jumboset Buharlı Pişirme Seti
Jumboraf Mutfak Rafı
6600 Yağlık-Sirkelik-Baharatlık-Tuzluk-Biberlik
NT62I Görüntülü Telefon
NT10D Sayısal Ofis Telefonu
Esta Çaydanlık
Miracell Paket Atık Su Arıtma Tesisi
Melis Hastabaşı Ünitesi
4U Oturma Ünitesi
Flat Oturma Ünitesi
Kent 290 lf (low-floor) Otobüs
Ovo 720C Yat
Trigon Lazerli Ölçme Aleti
Mienterra Halı
Bio Kalem
Freemood Nevresim Ambalajı
Sketch Up Kişiselleştirilebilen Cep Telefonu Koruyucusu
Aramides Otomatik Çamaşır Makinesi
UH 590 No-Frost Buzdolabı
32905 ARISER LED TV
40840 LED TV
40842 LED TV
RC 3900 uzaktan kumanda
RC 5110 uzaktan kumanda
Trifaze Elektronik Elektrik Sayacı
T70 Duş Teknesi
Freedom Banyo Serisi
Beykoz Rakı Şişesi
Dervish Kahve Fincanı

162-163
118-119
120-121
82-83
56-57
122-123
124-125
126-127
94-95
96-97
116-117
164-165
148-149
136-137
138-139
150-151
152-153
66-67
52-53
142-143
34-35
140-141
88-89
38-39
98-99
100-101
102-103
104-105
44-45
156-157
154-155
64-65
78-79
54-55
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