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TÜRKİYE CUMHURİYETİ
EKONOMİ BAKANLIĞI

Sn. Zafer Çağlayan
Ekonomi Bakanı
Yenilikçi ve katma değeri yüksek ürün ihracatı ile Türkiye’nin birim ihraç ﬁyatlarının yükseltilmesi, 2023 yılı için ortaya koyduğumuz
500 milyar dolarlık ihracat hedeﬁne ulaşmamızda kritik bir başarı faktörüdür. Biliyoruz ki; 500 milyar dolar mal ihracatı hedeﬁ,
ihracatımızı miktar olarak artırmaktan ziyade, mallarımızdaki katma değeri yükselterek yakalanabilecektir.
Ekonomi Bakanlığı olarak bir taraftan yatırım-üretim-ihracat-istihdam zincirini güçlendirmeyi; bir taraftan da Ar-Ge, inovasyon,
tasarım ve markalaşma konularında farkındalığı artırmayı ve ihracat destek programlarımız ile ihracatımızda katma değeri yüksek
ürünlerin payını artırmayı amaçlıyoruz. Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen TURQUALITY® Programının bir parçası olan
Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri, bu anlamda, Türk tasarımını ileriye taşımak ve tasarım kültürünü yaygınlaştırmak
için düzenlediğimiz en önemli etkinliklerdendir.
Bu vesileyle, “2012 Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri”ni başarıyla tasarlayan ve hayata geçiren başta Ekonomi Bakanlığı,
Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu olmak üzere, organizasyonda emeği geçen kurum ve
şahıslara teşekkür ederim. Bu güzel etkinliğin sonucu olarak ortaya çıkan Ödül Kataloğunda yer alan 106 adet ürünün tasarımcıları
ve üreticilerinin şahsında, Türkiye'yi 500 milyar dolar mal ihracatı hedeﬁne taşıyan tüm paydaşlarımıza ayrıca teşekkürlerimi
sunuyorum.

Mr. Zafer ÇAĞLAYAN
Minister of Economy
Inreasing the average unit price of the Turkish exports through promoting the innovative and value-added products is a critical
success factor to reach the 500 Billion US$ exports target in 2023. We acknowledge that, the 500 Billion US$ exports target is going
to be obtained by increasing the added value of our products rather than by selling more units.
As the Ministry of Economy, we are not only working to strengthen the investment-production-employment chain but also we want
to increase the awareness about R&D, innovation, design, branding and aim to raise the share of the value-added products in our
exports by executing exports promotion programmes. As a part of TURQUALITY® Programme, which is executed by the Ministry
of Economy, Design Turkey Industrial Design Awards is one of the most important activities we have been organizing to enhance
the Turkish design and to extend the design culture.
In this regard, I would like to thank all the people and the institutions which have planned and implemented “Design Turkey
Industrial Design Awards” successfully, especially Ministry of Economy, Turkish Exporters Assembly and Industrial Designers
Society. In the name of the designers and producers of 106 items included in this catalog, I would like to thank all our stakeholders
that will help us to reach the exports target of 500 Billion US$.

Sn. İbrahim Şenel
Design Turkey İcra Kurulu Başkanı
Ülkemizin kendi tasarımcılarını yetiştirmesi, firmalarımızın teknolojilerini geliştirerek kendi tarzlarını içeren, yenilikçi ve zekice
tasarlanmış markalı ürünler üretmesi hayati öneme sahip. Bu nedenle, ülkemizin tasarım konusundaki yeteneklerinin artırılması,
inovasyon ve tasarım kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılması için yoğun çaba harcıyoruz.
“Design Turkey” tasarım kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılması adına Ekonomi Bakanlığı tarafından ortaya konulan
vizyon ve çalışmanın en somut göstergesi. “Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri”, TURQUALITY® Programı dâhilinde;
Türkiye’de kullanıcının ihtiyaçlarını gözeten, ihracatta ve ulusal pazarda ürüne katma değer ve rekabetçi üstünlük kazandıran iyi
tasarımı ödüllendirmek amacıyla düzenlenen bir tasarım değerleme sistemi. “Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri” ile
tasarımdan üretime dönüşmüş, piyasa sürülmüş ürünleri tasarlayan tasarımcılarımızın marifetlerini, yeteneklerini ödüllendirmiş,
taçlandırmış oluyoruz.
Ekonomi Bakanımız Sayın Zafer ÇAĞLAYAN’ın himayelerinde gerçekleşen “Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri” etkinliğinin
İcra Kurulu Başkanı olarak, bu anlamlı etkinliğin düzenlenmesinde rol alan, kıymetli yardımlarını esirgemeyen tüm iş ortaklarımıza
ve bu etkinliğin düzenlenmesini mümkün kılan ürünleri ortaya koyan tasarımcılarımıza teşekkürü bir borç biliyorum.

Mr. İbrahim ŞENEL
Chairman of the Design Turkey Executive Board
It is vital for our country to raise her own designers and for companies to produce smartly designed, innovative and branded
products by developing their technologies. Therefore, we work hard to improve the design skills of our country and to create an
atmosphere to boost the innovative design culture in Turkey.
“Design Turkey” is the solid outcome of the vision and the perspective pursued by the Ministry of Economy in order to create the
design culture and spread it. “Design Turkey Industrial Design Awards” is a design evaluation system, which operates under the
umbrella of the TURQUALITY® Program in order to reward the good design that adds value and competitive advantage to the
products in the national and international markets. With these Awards, we are crowning the skills and abilities of our designers
whose designs have moved to the stage of industrial production and introduced into the markets.
As the Chairman of the Design Turkey Executive Board, I would like to thank all our stake holders who have contributed to
“Design Turkey Industrial Design Awards”, which has been organized under the auspices of the Minister of Economy H.E. Mr. Zafer
ÇAĞLAYAN and the designers who created the products which enabled us to hold such an organization.

Sn. Mehmet Büyükekşi
TİM Başkanı
İtici gücümüz inovasyon
Küresel krizin olumsuz etkilerine rağmen artış trendini sürdüren ihracat, Türkiye ekonomisinin de lokomotiﬁ oldu. 10 yılda önce
sadece 36 milyar dolar olan ihracat 2012 yılında 152,6 milyar dolara ulaşarak yeni bir cumhuriyet rekoru kırdı. İhracatta yaşanan
olumlu gelişmeler, Türkiye ekonomisine de pozitif olarak yansıdı. Artan ihracat, cari açık ve dış ticaret açığının düşmesini sağladı.
İhracatın yükselen grafiği, yeni yatırımları ve istihdam olanaklarını da beraberinde getirdi. Bunun sonucunda Türkiye, dünya
ekonomilerinin zor bir konjoktürden geçtiği bir dönemde tüm dünyadan ayrışarak ayrıcalıklı bir konuma ulaştı. Süregelen Euro
Bölgesi krizinden, Dünya genelindeki her 10 işletmeden 4’ü etkilenirken, Türkiye yeni pazar arayışları ile AB’nin ihracatta azalan
payına rağmen, toplam ihracatını artırmayı başardı.
Türkiye geldiği bu noktadan cesaret alarak ortaya büyük bir vizyon koydu. Artık Türkiye’nin yeni hedeﬁ; Cumhuriyetin 100. yılı olan
2023’te dünyanın 10. büyük ekonomisi olmak ve ihracatı 500 milyar dolara çıkarmaktır.
Ancak bu hedeﬂere, ihracatımızı inovasyon ve Ar-Ge temelinde dönüştürdüğümüz, markalaşmaya ve tasarıma daha fazla yatırım
yaptığımız ölçüde ulaşabileceğimize inanıyoruz.
Bu bağlamda Design Turkey, bir adım öne çıktı ve Türkiye’nin en prestijli tasarım organizasyonu haline geldi. Design Turkey,
tasarımcılarımızı motive ederek, onları yenilikçi şirketler ile bir araya getirerek, Türkiye’nin bu dönüşüm sürecinde önemli bir rol
oynuyor.
Temennimiz, Design Turkey’in, Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşması yolunda verdiği katkının artarak sürmesidir.

Mr. Mehmet Büyükekşi
President, Turkish Exporters Assembly
Innovation is Our Key Driver
Despite the negative impact of the crisis at the Eurozone, our export was the locomotive of the Turkish economy. Ten years ago,
Turkey’s total exports was only 36 billion dollars, our exports have reached a new record by reaching a 152,5 billion dollars export
in 2012. Positive developments of our export also reﬂected positively of our economy. Our increasing export led to a strong decline
at current account and foreign trade deﬁcit.
The rising trend of the exports has brought way to new investments and employment opportunities. As a result, while the world
economies were struggling with difﬁculties and low demand, Turkey reached a privileged position as being detached from the world
economies. While every four of the ten ﬁrm affecting ongoing Eurozone crisis, despite declining market share of the European
Union, Turkey managed to incease total exports by penetration into new markets.
Being very conﬁdent at the moment, Turkey put a great vision. Now, we aim to be among the top 10 economies of the world and to
reach the export of 500 billion dollars, when we commemorate the 100th anniversary of the Republic of Turkey.
We believe that we can achieve these goals by transforming our exports by more innovative products and R & D basis, investing
more and more to branding and design.
At this context, Design Turkey stepped forward and became the most prestigious design organization of Turkey. Design Turkey,
plays an important role for transformation process of the Turkey, by motivating our designers, and by bringing them together with
the innovative companies.
We strongly believe that the contribution of Design Turkey in reaching the goals stated for 2023 will continue to increase further.

Sn. Ayberk Yağız
ETMK Genel Merkez Başkanı
Bizler bundan 25 yıl önce, Endüstriyel Tasarım’ı ciddiye alan kişiler olarak ETMK’yı kurduk. Bugün, Cumhuriyet’imizin 100. Yılında
500 milyar dolarlık ihracat hedeﬁne ortak olabilmekten, bu hedef için sorumluluk taşıyabilmekten büyük mutluluk duyuyoruz.
Design Turkey, Türkiye’yi muasır medeniyet seviyesine çıkartmakta Endüstriyel Tasarımcılar’ın üstlendiği sorumluluğun somut
bir göstergesi ve ne mutlu ki başarı abidesi olarak parıldamakta olan bir organizasyon. Düzenlendiği her sefer çıtasını bir üst
basamağa taşıdı ve artık rüştünü ispat ederek, Türkiye’nin en büyük, ICSID onayı ile birlikte dünyanın da sayılı endüstriyel tasarım
ödül programlarından biri haline geldi.
Design Turkey 2012’ye 410 başvuru geldi. Bu başvurulardan 90 tanesi İyi Tasarım, 14 tanesi Üstün Tasarım, 2 tanesi de Kavramsal
Tasarım ödülü almaya hak kazandı. Değerlendirme dünya çapında saygın yerli ve yabancı jüri üyeleri tarafından yapıldı. Birlikte
çalışmaktan mutluluk duyduğumuz Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin değerli bürokratları
ve çalışanları ile birlikte, Design Turkey 2012 organizasyonunda yaklaşık 80 kişilik bir ekip çalıştı. Emeği geçen herkese teşekkürü
borç bilirim.
Bu katalog, Türkiye’nin kaliteli ürün üretme yarışında var olduğunun göstergesidir. Bizler sadece yolu açtık. Ancak asıl onur, imalat
aşamalarının tüm zorluklarına rağmen yılmayarak dünya çapında tasarlanmış ürün üretme vizyonuna sahip olan katılımcıların ve
ödül sahiplerinindir. Kendilerini bir kez daha tebrik ediyorum.

Mr. Ayberk Yağız
ETMK Head Ofﬁce Chairperson
ETMK was established 25 years ago by people who take a serious view of industrial design. Today, we are pleased to be able to play
an important role in achieving the $500 billion export target set for the 100th anniversary of the Turkish Republic. As ETMK, we
carry this responsibility with great rigour and pride.
Design Turkey stands as a testament to the efforts of industrial designers to elevate Turkey to a level beﬁtting today’s modern
world. It is an event which shines as a monument to their success. In each of the organised events, Design Turkey has aimed
to raise the standard, proving itself to be the most important industrial design award programme in Turkey. Moreover, with the
endorsement of ICSID, it has become one of the most prestigious programmes worldwide.
Of the 410 applicants in Design Turkey 2012, 90 received the Good Design Award, 14 won the Superior Design Award, and 2 were
awarded the Conceptual Design Award. The assessment was carried out by Turkish and foreign jury members, all of whom are
well-respected worldwide. An 80 strong team was engaged in the organisation of Design Turkey 2012, and we were pleased to have
had the participation of employees from the Ministry of Economy of the Republic of Turkey, the Turkish Exporters Assembly and I
would like to take this opportunity to thank every one of them for their invaluable contribution.
This catalogue is an indication that Turkey has taken its rightful place in the race to produce high quality products. We have only
opened up the way. The real honour should go to the participants and award holders, who have the vision to produce products with
designs that are world-class despite all the challenges presented by the various stages of manufacturing. I congratulate them
once again.

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. 30 Kasım – 2 Aralık 2012 tarihlerinde
Haliç Kongre Merkezi’nde yer alan sergi ile kamuya duyurulan ve bu yıl üçüncü kez düzenlenen ödüllere 429 başvuru alındı ve ön
değerlendirmeyi geçen 380 tasarım sergilendi. Farklı dallarda toplam 106 ödül verildi.
Design Turkey 2012 Endüstriyel Tasarım Ödüllerinin töreni 30 Kasım 2012 tarihinde Haliç Kongre Merkezi’nde yapıldı. Sergiye,
ödül töreni ile aynı gün davetli konuşmacılardan oluşan “Tasarım ile Yaşam için Değer Yaratmak” başlıklı uluslararası konferans
eşlik etti. Endüstriyel Tasarım Ödülleri “Ürün Tasarımı” kategorisinde 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 third Design Turkey
Industrial Design Awards was publicised with an exhibition which took place in the Haliç Congress Centre in İstanbul between
30 November – 2 December 2012. A total of 429 entries were received for the award scheme in 2012 and 380 entries were
exhibited. Across various categories, a total of 106 awards were presented.
On 30 November 2012, the Design Turkey 2012 Industrial Design Awards Ceremony was held in the Haliç Congress Centre in
Istanbul. The exhibition was accompanied on the same day with the awar ceremony by an international conference with invited
speakers, entitled “Creating Value for Life by Design”. Design Turkey 2012 Industrial Design Awards received endorsement fort
he “product design” category from the International Council of Societies of Industrial Design (ICSID).

ÖDÜL SÜRECİ
İki yılda bir düzenlenen Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri 2012’de 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.
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Şekil 1. Ödül Süreci

ÖDÜLLER
Design Turkey 2012 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 2012 Ürün Tasarımı Ödüllerine başvuran toplam 429 üründen 380’i ön elemeyi geçerek
sergilendi. Dünyaca ünlü 30 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 2012,
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 429 entries, 380 products passed the pre–evaluation phase and were exhibited. The award jury,
formed of 30 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 ve yenilikçidir. Kullanıcıya fayda sağlar. Estetiktir. İnsan sağlığına,
güvenliğine zarar vermez. Kaliteli bir üretim için detaylandırılmıştır. Sürdürülebilirdir. Bunlar iyi tasarımın mutlaka
karşılaması gereken ölçütlerdir. Bu ölçütlerle sektörel bazda yapılan değerlendirmenin sonucunda 91 ürüne 90 “iyi tasarım”
ödülü verildi.
2. Üstün Tasarım Ödülleri: İyi bir tasarım aynı zamanda, farklı ve yenilikçiyse, kullanıcıya fayda sağlıyorsa, estetik açıdan
üstünse, ürünün kullanımıyla ilgili önemli güvenlik veya sağlık sorununa çözüm getiriyorsa, sürdürülebilirlik açısından üstün
nitelikler taşıyorsa 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 14 tasarıma
verildi.
Sonuç olarak 91 üründen 90 İyi Tasarım Ödülü, 14 ürün ise 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, 2012 yılı için belirlenen “Biyomimikri: Doğadan
Öğrenen Tasarım” teması çerçevesinde düzenlendi. Kavramsal Tasarım Ödüllerine toplam 19 başvuru alındı. Bunlardan dokuzu
ön değerlendirmeyi geçerek sergilendi. Dünyaca ünlü yedi uzmandan oluşan jüri, sergide yaptığı değerlendirme sonucunda,
kavramsal tasarım ölçütlerini karşılayan iki tasarıma Kavramsal Tasarım Ödülü verdi.
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1. Good Design Awards: Good design is different from its rivals and innovative. It is functional, usable and honest. It responds to the
users’ needs. It is aesthetic. It does not harm human health, safety and the environment. Its beneﬁt and cost is proportional. It is
detailed for a good quality production. It is sustainable. These are the criteria which a good design must fulﬁll. 91 products were
awarded with 90 Good Design Awards as a result of the evaluation on sectoral basis considering these criteria.
2. Superior Design Awards: If a good design is at the same time innovative and distinctive or superior in its functionality or visuality,
aesthetics, offers new posibilities to its user, contributes to the development of work environment, brand or development of
industry, or contributes positively to the society, sustainability, culture or environment, it is superior in comparison to other designs.
Superior design evaluation is made in accordance with these criteria on sectoral basis. 14 products were awarded with Superior
Design, among Good Design Award winners, which fulﬁll at least one superiority criteria.
As a result, 91 products with 90 Good Design Awards, 14 Superior Design Awards were given. Award winning designs received the
permission to use the award mark on the product and in its advertisements.
Conceptual Design Awards: Aiming to encourage innovative ideas that will guide the industry for the future, Design Turkey Conceptual
Design Awards which evaluate design projects which have not been scheduled for manufacture, were organized within the framework
of the speciﬁc theme determined for 2012: “Biomimicry: Design Informed by Nature”. Out of 19 entries, 9 projects which passed the
pre-evaluation phase were exhibited. On the basis of the conceptual design criteria, the jury formed of 7 world known experts awarded
2 projects with Conceptual Design Awards.
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Figure 2. Product Design Evaluation Model
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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 2010) 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.
Değerlendirme jürisi üyeleri, üyelerin aile yakınları veya çalıştıkları şirketler tarafından hazırlanan projeler veya tasarlanan
ürünler Design Turkey Endüstriyel tasarım ödüllerine aday olamıyordu.

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, fotoğraf ve
video kayıt cihazları, iletişim cihazları

4.

Ev cihazları: Evde pişirme, yiyecek soğutma, temizlik, kurutma ve ütüleme 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, züccaciye ürünleri.

6.

Ev mobilyası: Ev içinde ve bahçede kullanılan mobilyalar.

APPLICATION RULES
Application to Product Design Awards can be done by the representative of manufacturer or brand owner company or by the designer.
Design Turkey Awards invite product designs with certain functions targeting end users, and which are manufactured byindustrial
methods. Candidate products need to be launched in the market at most three years ago (earliest 1 January 2010). Hand made
products or prototypes can not apply for the award. Food and chemistry products and textile design, fashion design and graphic
design are out of the context. Only if the graphic design is inseperable part of the product, it will be evaluated together with the
product.
Within this framework, below products can apply to Design Turkey product evaluation:
• Products designed by Turkish citizens
• Products designed by designers residing in Turkey or design companies registered to chamber of trade in Turkey
• Products manufactured by companies established according to Turkish Trade Law or Law of Debts.
• Products whose trade mark is registered by the companies established according to Turkish Trade Law or Law of Debts
Application to Conceptual Design Awards could be done by Turkish citizens or participants residing in Turkey, with projects which are
not scheduled for manufacture.
The jurors, jurors’ close relatives or projects prepared by or products designed by the companies where the jurors are working could
not apply for Design Turkey Industrial Design Awards.

APPLICATION CATEGORIES AND CLASSES
The application for and evaluation of product design awards will be done with reference to below listed product classiﬁcation:
1.

Packaging: All types of packaging of goods which are used for the purposes of transportation, protection and presentation
to the consumers and the graphics related with the packaging. If the packaging design covers only the labeling, it will not
be evaluıated. Graphic design on the product will only be evaluated if it is an inseperable part of the product. In such cases
the graphic designer and the product designer can apply to the award together.

2.

Lighting: Indoor and outdoor lighting equipment, pocket lamps

3.

Electronic Equipment: Electronic consumer goods, audio visual devices, computers and related equipment, cameras and
video recorders, communication devices

4.

Electrical Household devices: electrical tools and devices for cooking and cooling food and washing drying, ironing 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, glassware, ofﬁce
accessories and stationary

6.

Home Furniture: Home and garden furniture.

7.

Kamusal ve ticari ürünler: Kentsel donatı öğeleri: kent mobilyası ve dış mekan aydınlatmaları, işaret sistemleri, ATM ve bilgi
kioskları, teşhir ve satış donanımı, sergi sistemleri

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, kamp gereçleri, bisikletler, kişisel bakım ürünleri, müzik aletleri, oyunlar, oyuncaklar, bebek
ürünleri, fonksiyonel ayakkabı, çanta, saatler, gözlükler, inovatif mücevher ve moda aksesuarları

10. Tıbbi cihazlar ve gereçler: Hastane ve laboratuvar gereçleri, rehabilitasyon, hasta bakımı ve tıbbi müdahale gereçleri,
protezler
11. Ulaşım ve taşıma araçları: Kara, demiryolu ve deniz araçlarının iç ve dış tasarımı ve aksesuarları
12. Yapı gereçleri: Yapıların iç ve dış donatımında kullanılan gereçler: Sıhhi seramik, sıhhi armatür, ısıtıcı ve soğutucular,
elektrik donanımları ve ilgili hırdavat, kaplama ve tefriş ürünleri, pencere, kapı ve mobilya aksamları
13. Yatırım ürünleri: Profesyonel amaçlı kullanılan cihazlar: endüstriyel makineler, tarım makineleri, inşaat araçları, el aletleri
Promosyon ürünleri ve hediyelik eşya tasarımları yukarıdaki ürün kategorilerinden hangisinin kapsamına giriyorsa orada yer
alırlar.
Teması “Biyomimikri: Doğadan Öğrenen Tasarım” olan Kavramsal Tasarım kategorisi, doğadaki modellere, sistemlere,
süreçlere ve elemanlara bakarak güncel sorunlara sürdürülebilir çözümler getirmeyi mümkün kılan ürün ve sistemler
geliştirmeyi hedeﬂedi. Biyomimikri için iki temel yaklaşım vardı:
1. Doğada gözlemlediğimiz bir davranışı veya işlevi bir tasarıma dönüştürmek: Doğayı model olarak almak; insana ilişkin
sorunlara sürdürülebilir çözümler getirmek amacıyla doğanın biçim, süreç, sistem ve stratejilerini model olarak incelemek ve
bu modelleri tasarıma dönüştürmek.
2. Bir tasarım problemi tanımlamak ve doğanın bu problemi çözme şeklini araştırmak: İnsanın ihtiyaçlarına yanıt verebilecek
çözümleri doğada aramak.

JÜRİ
Ürün tasarımı değerlendirmesi için, toplam 30 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.
Kavramsal tasarım değerlendirmesi in jüri, Biyomimikri hakkında bilgiye sahip, konusunda ulusal ve uluslar arası alanda
profesyonel ve akademik yapıtları olan yedi uzmandan oluşuyordu.

7.

Public and commercial products: Urban furniture (including outdoor lighting), display and point of sale products and systems

8.

Ofﬁce Furniture: Ofﬁce furniture and ofﬁce furniture systems.

9.

Sports, hobby, game, and personal products: Devices used for sports, hobby, game, leisure or personal care activities: Sport
goods and devices, camping equipment, bicycles, personal care products, musical instruments, games, toys, baby care products,
functional shoes, bags, watches, glasses, innovative jewelry and fashion accessories.

10. Medical equipment and devices: Hospital and laboratory devices, rehabilitation, patient care and medical operation appliances,
prostheses.
11. Transportation: Interiors and exteriors of land, rail and water vehicles and aviation products and their accessories
12. 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, covering and furnishing products.
13. Capital Goods: Devices for professional purpose: industrial machinery agricultural machinery, construction machines and tools,
hand tools
Promotion products and gift products are included in the closest category listed above.
The theme for Conceptual Design Awards, Biomimicry: Design Informed by Nature which aims at developing products and systems
which encourages developing sustainable solutions to current problems through learning from nature’s models, systems, processes
and elements. Concerning biomimicry, there are two main approaches in design education and practice:
1. Describing a behavior or a function in nature to transform it into a design: Nature as a model to explore - developing sustainable
solutions to humans’ problems by examining nature’s forms, processes, systems and strategies as models to transform them into
design solutions.
2. Identifying a design problem and exploring the nature’s way of solving that problem: Searching for solutions in nature to meet the
needs of human beings.

JURY
With a total of 30 jurors, six jury commissions are formed for 13 sectors in order to evaluate product designs. Juries are
formed of ﬁve experts who have knowhow on production, marketing, consumers and current products, and have national and
international works in both professional and academic ﬁelds.
For Conceptual Design Awards, jury was formed of seven experts who had knowledge on Biomimicri, who had professional and
academic works on this matter.

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Ürün Tasarımı Ölçütleri
İyi Tasarım Ölçütleri
1. Farklılık ve Yenilik: Tasarımın rakiplerinden farklılaşmasını sağlayan özellikler içermesi
2. Kullanıcıya sağladığı fayda: Tasarımın temel işlevini sorunsuz ve doğru bir biçimde yerine getirmesi, karşılamayı hedeﬂediği
ihtiyaca uygunluğu, işlevsel özelliklerin açıkça anlaşılması ve kolay kullanılabilmesi, ﬁziksel ve psikolojik olarak konfor
sağlaması
3. Estetik katkı: Görsel bütünlük taşıması, estetik niteliklerini farklı durumlarda (açık-kapalı, arkadan-yandan, statik-dinamik)
koruyabilmesi, çekici bir görsel veya duyusal etki etki yaratması
4. Sağlık ve güvenlik: Kullanıcının sağlığına zarar vermemesi, kazalara karşı önlemlerin alınmış olması, sağlık ve güvenlikle
ilgili standartlara uyması, sağlık ve güvenlikle ilgili gerekli uyarıları içermesi
5. Üretim için tasarım kalitesi: Kaliteli bir üretim için uygun tasarım detaylarının geliştirilmiş olması, uygun malzemelerin ve
üretim yöntemlerinin seçilmiş olması
6. Sürdürülebilirlik: Ürünün, kullanım, temizlik ve bakım sırasında enerji kaynaklarını ve doğal kaynakları verimli kullanmayı
sağlayacak özelliklere sahip olması , Estetik veya teknik açıdan eskidiğinde veya bozulduğunda, kısmen veya tamamen
yenilenmeyi ve güncellenmeyi sağlayacak özelliklere sahip olması
Üstün Tasarım Ölçütleri
Farklılık ve Yenilikçilik
• Yeni teknolojileri veya yeni malzemeleri üstün tasarım becerisiyle kullanması
• Kullanıcısının yaşamına esaslı bir yenilik getirmesi
• Yeni bir problem tespiti yaparak bu probleme iyi bir çözüm getirmesi
• Mevcut bir problem alanına farklı bir çözüm getirmesi
• Yeni bir kullanım biçimi, yeni bir malzeme veya yeni bir formla yeni bir eğilim veya akım tanımlaması.
• Yeni bir endüstrinin veya iş kolunun, yeni istihdam alanlarının doğuşuna yol açması
• Yeni satış veya dağıtım biçimleri önermesi
• Tasarımıyla getirdiği yeniliğin yeni dış pazarlar yaratması

EVALUATION CRITERIA
Product Design Awards
Good Design Criteria
1. Distinctiveness and innovation: The qualities that differentiate a design from its rivals: originality and distinctiveness.
2. Beneﬁts for the user: To perform the basic product function correctly without introducing problems; appropriateness of the design
to meeting a targeted need, functional speciﬁcations that can be easily understood and usable, offering physical and psychological
comfort, the appropriateness of product life span and price when compared with the value and beneﬁt provided to the user.
3. Aesthetics: to sustain a visual unity, to offer a positive aesthetic experience with regard to appearance, tactility, interaction or other
sensory information, to achiev aesthetic qualities in different situations (on-off, frontal-side ways, static-dynamic)
4. Health and Safety: Not to harm the user’s health, to be precautious towards accidents, to comply with relevant standards regarding
health and safety, to display warnings for potential hazards and health risks.
5. Design Quality for Manufacture: Well executed design details to obtain high quality manufacture, selection of appropriate materials
and production methods.
6. Sustainability: To possess qualities enabling effective use of energy and natural resources during usage, cleaning and maintenance,
to enable full or partial renewal, or upgradability, of technically or aesthetically outdated or worn-out parts.
Superior Design Criteria
Distinctiveness and innovation
• Using new technologies or new materials, or existing technologies and materials with ingenuity and exceptional design skills.
• Bringing an essential reform to intended users’ lives.
• Identifying a new problem and bringing a good solution to that problem.
• Finding an alternative solution for an existing problem.
• Showing directions for the future by introducing new ways of usage, material applications or product forms.
• Providing opportunities for new industries and employment; giving rise to the birth of new industry or industrial sectors.
• Proposing new sales and distribution methods.
• Creating new foreign markets through design and innovation.

Kullanıcıya sağladığı fayda
• Pratik ve kolay anlaşılır bir şekilde üst düzeyde işlevsellik sunması
• Kullanıcıyla duygusal bağ kurma olanakları sunması
• Sağladığı etkileşimle işlevselliği ve kullanışlılığı zenginleştirmesi
• Ürünün temizliği, bakımı veya ürüne yeni işlevler eklemesi konularında yeni ve üstün özellikler getirmesi
• Kullanıcıyı özgür, etkin, üretken ve güçlü kılması, kullanıcıyı yaratıcılığa teşvik etmesi
• Evrensel tasarım ilkelerine uyması; yaşlı engelli gibi dezavantajlı kullanıcı grupları tarafından da erişilebilir olması ve
kullanılabilmesi, bu amaçla tasarlanmış yeni özellikler içermesi
Estetik
• Tasarımın hem hedef kitleye hitap edebilen bir estetik etki yaratması, hem de üstün bir estetik niteliğe sahip olması
• Hitap ettiği tüm duyular açısından kullanıcısına üstün bir estetik deneyim yaşatması
• İlginç, dikkat çekici, merak uyandıran, sürprizli bir estetik etki yaratması
• Tasarımın estetik niteliklerinin yeni bir tarz tanımlaması
• Tasarımın estetik niteliklerinin bir ürün kimliği tanımlaması ve bu kimliğin ﬁrma veya marka kimliği ile bütünleşmesi
Sağlık ve güvenlik
• Ürünün kullanımıyla ilgili önemli bir güvenlik veya sağlık sorununa etkili bir çözüm getirmesi
Üretim için tasarım kalitesi
• Malzeme kullanımı, üst yüzey işlemi ve detaylarıyla kullanıcıda üstün kalite algısı yaratan özelliklere sahip olması
• Ürünün kolay depolanması veya nakledilmesi amacıyla geliştirilmiş yeni ve üstün tasarım özellikleri içermesi
Sürdürülebilirlik
• Ürün, kullanım ömrünü tamamladığında, parçalarının ayrıştırılıp farklı bir üründe veya farklı bir amaçla yeniden
kullanılmasını sağlayacak özelliklere sahip olması
• Piyasaya sürüldüğü yerlerde yerel kullanıcının ihtiyaçlarını, tercihlerini, bilgi ve becerilerini öne çıkaran, kişiselleştirmeyi
destekleyen, kullanıcısını ürüne bağlayan özelliklere sahip olması
• Türkiye’ye özgü yerel tasarım kimliğinin ve değerlerinin oluşmasına katkıda bulunması
• Yerel malzemelerin, tekniklerin veya yerel bilgi ve becerilerin kullanımını, farklı ölçeklerde yerel üretimi veya yerel istihdamı
destekleyen özelliklere sahip olması.
Kavramsal Tasarım Ölçütleri
1. Yarışma teması ile uyumluluk: Projenin yarışma temasının işaret ettiği sorun ve alanla ne ölçüde ilişkilendirildiği
2. Yenilikçilik (inovasyon): Tasarımın yepyeni bir ürün konsepti yaratması veya mevcut bir ürüne yeni bir yaklaşım getirmesi
3. Öngörülen ihtiyaca cevap verme: Tasarımın belirlediği hedef kitleye ve öngördüğü ihtiyaca cevap verebilme potansiyeli
4. Gerçekleştirilebilirlik: Tasarımın mevcut teknoloji ile gerçekleştirilebilirliği veya üretim için öngördüğü teknoloji ve
olanaklarının gerçekçi olup olmadığı
5. Estetik: Görünüm, dokunsallık, etkileşim veya diğer duyusal bilgilerle olumlu bir estetik deneyim sunmak
6. Geliştirme ve detaylandırma düzeyi: Projenin kullanım senaryosu ve teknik detayları ile ne derece derinlemesine kurgulandığı

Beneﬁts for the user
• Offering high-level functionality that is practical and easily understood by users.
• Offering the possibility to have an emotional tie with the user.
• Providing interactions that enrich functionality and usability.
• Bringing new and superior qualities in cleaning, maintenance, and adding new functions to the product.
• 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.
Aesthetics
• Possessing superior aesthetic qualities capable of appealing to target users.
• Enabling the user to have superior aesthetic experience for multiple senses.
• Being interesting and remarkable: carrying sensational or positively surprising attributes.
• Possessing aesthetical attributes capable of deﬁning a new style.
• Strengthening a brand image: possessing a product personality that is compatible with, and extends, a corporate identity.
Health and Safety
• To bring an effective solution to a crucial health or safety problem.
Design Quality for Manufacture
• Capable of being perceived as superior in quality by users, on the basis of material usage, ﬁnishing and details.
• To possess new and superior design features developed for the purpose of ease of storage or transportation.
Sustainability
• At the end of the product life-span, to enable the disassembly and reuse of product parts in another product or for a different
purpose.
• To possess qualities emphasizing the needs, preferences, knowledge and skills of local users in areas where the product is
marketed, to support personalisation and user engagement.
• Contributing to the formation of a local design identity and local design values, particularly for Turkey.
• To support the use of local materials, techniques, knowledge and skills, local production at various scales, or local employment
Criteria for Conceptual Design Awards
1. Compliance with the competition theme: The extent to which the project is associated with the ﬁeld and problem that the
competition theme indicates.
2. Innovation : to create a totally new product concept or to bring a new approach to an existing product
3. Responding to the foreseen need : The potential of the design to respond to the foreseen need and target group
4. Feasibility : The degree to which the design concept can be realized with current Technologies, or whether proposed thecnologies
and opportunities for manufacture are reasonable or realistic.
5. Aesthetic: To offer a positive aesthetic experience with regard to appearance, tactility, interaction or other sensory information.
6. Level of development and detailing : The depth of conﬁguration of the project with regard to user/usage scenarios and technical
details.

Genel olarak çok etkileyici olduğunu düşünüyorum. İsveç
ve Danimarka’da benzer törenlere katıldım ve çok büyük
bir fark göremedim.

Ödül şeması çok iyi düzenlenmişti. Çok sayıda konferans
katılımcısı ve ödül töreni beni gerçekten etkiledi. Davetiniz
için teşekkürler.

I think in general it was very impressive – I have been to
ceremonies like this in Sweden and Denmark, and they
are not any better.

The award scheme was well organized. So many
participants in the conference and the award ceremony
really amazed me. Thank you for invitation.

Pete Avondoglio Jüri Üyesi / Juror
Mükemmel bir organizasyon. Tüm taleplere çok iyi destek
verildi. Ön-değerlendirme süreci, çok verimli çalışan web
sitesi üzerinden kolaylaştırılmış.
Great organization. Good support for all requests. Preevaluation process facilitated through very efﬁcient
website.
Paola Urbano Jüri Üyesi / Juror

Wen-chih Chang Jüri Üyesi / Juror
Design Turkey olarak Türkiye’de tasarımın temsili için
çok önemli bir görev üstlenmişsiniz. Organizasyon
boyunca ‘sorun’ diyebileceğim bir şey görmedim. Herkes,
var gücüyle en iyisi için çalışıyordu. Design Turkey’in
başarısının da bu coşkudan ve ekip sinerjisinden
kaynaklandığını gördüm. Emeği geçenleri kutlarım…
As Design Turkey, you have undertaken a very important
task for the representation of design in Turkey.
Throughout the organization I did not encounter anything
I would call ‘a problem’. Everyone was working to the
best of their abilities in order to ensure the best. I have
witnessed that the success of Design Turkey stems from
this enthusiasm and team synergy. I congratulate those
who have contributed to the organization.
Ömer Durmaz Jüri Üyesi / Juror

KONFERANS
Tasarım İle Yaşam İçin Değer Yaratmak
“Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri” organizasyonu
kapsamında yer alan ve her seferinde farklı bir tema
çerçevesinde düzenlenmesi öngörülen konferansın 2012
yılı teması “Tasarım İle Yaşam İçin Değer Yaratmak” olarak
belirlenmiştir. Söz konusu tema çerçevesinde düzenlenen
konferans süresince, tasarımın iş yaşamı için olduğu
kadar yaşam kalitesi için de pek çok açıdan değer yarattığı
vurgulanmıştır. Konferans, tasarımın insan, toplum, çevre ve
iş yaşamında yarattığı değeri örnekler üzerinden irdelemiştir.
İki ana bölümden oluşacak şekilde kurgulanan konferans
konuşmacılarının, Türkiye’de çok fazla bilinmeyen, ancak
tasarım politikaları açısından ileri uygulamalar gerçekleştiren
ülkelerden olmalarına özen gösterilmiştir.

tasarım yöneticisi Elliot Noyes’un tasarım oﬁsinde başlayan
kariyerine, Güney Kore’nin başarılı ﬁrması Samsung’da devam
eden ve Samsung’un tarihi tasarım atılımına tanıklık eden,
tasarım danışmanı olarak 40 yıl çalışma deneyimine sahip
ABD’li tasarımcı Gordon Bruce’un sunumu gerçekleşmiştir.
“Anlamlı Tasarım Programları yoluyla Faydalı Kurumsal
Dönüşümler: IBM, Samsung ve Çin örneğinde Kültürün
Tasarım Üzerine Etkisi” başlıklı sunum sonrasında, deneyimli
tasarım eğitimcisi ve Tayvan hükümetine tasarım politikaları
konusunda danışmanlık yapan Wen-chi Chang, “Tayvan’da
Tasarımın Rolü: Tasarım Okulları Hükümetin Tasarım Destek
Politikalarına Nasıl Katkıda Bulunuyor?” başlıklı sunumunu
gerçekleştirmiştir.

30 Kasım 2012 tarihinde Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşen
konferansın ilk bölümü Uzak Doğu Asya ülkelerinin
endüstrilerini geliştirmek için tasarımı stratejik olarak
nasıl kullandıkları sorusuna odaklanmıştır. Bu bölümde
Uzak Doğu Asya ülkelerinin yanı sıra Güney Afrika gibi yeni
aktörlerin tasarıma verdikleri önem üzerinde de durulmuştur.
Konferans, belirlenen tema çerçevesinde programı oluşturan
ve moderatörlük görevini üstlenen ETMK İstanbul Şubesi
Başkanı Prof.Dr. Özlem Er’in açılış konuşması ile başlayıp, TİM
Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin Design Turkey ödül sistemi ve
konferansın önemine değinen konuşması sonrasında, Türkiye
Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve Design
Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri İcra Kurulu Başkanı
İbrahim Şenel’in “Türkiye’de Tasarım ve İnovasyon Destekleri
Bağlamında Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri
Programının Değerlendirilmesi” başlıklı kapsamlı konuşma ve
sunumu ile devam etmiştir.

Konferansın ikinci bölümünde ise tasarımcıların ve ﬁrmaların
tasarım yoluyla farklı paydaşlar için yarattıkları değeri ortaya
koyan başarı öyküleri ele alınmıştır. İkinci bölüm, tasarım
yönetimi konusunda uzman akademisyenlerden Birgit H.
Jevnaker’in “Tasarımın Stratejik Olarak Kullanımında Norveç
Deneyimi” başlıklı sunumu ile başlayıp, Philips ﬁrmasında
kariyerini başarıyla sürdüren endüstriyel tasarımcı Özgür
Taşar’ın “Tasarım Yoluyla İnovasyon” başlıklı sunumu ile
devam etmiştir. Bu sunumları Fransa’da yerleşik, uluslararası
düzeyde başarı kazanmış bir başka Türk tasarımcı olan Koray
Özgen’in, “Tasarım Pratiğinde Uluslararası Deneyim” başlıklı
sunumu izledi ve konferansın ikinci bölümü Türk sanayisinin
gelişiminde de kritik öneme sahip olan otomotiv sektöründe
uzun yıllar önemli ﬁrmalarda tasarımcı ve tasarım danışmanı
olarak çalışan Peter Stevens’ın “Otomotiv Endüstrisinde
Tasarım: Farklı Yönleri ve Ön Kabullerin Tehlikeleri” sunumu ile
son bulmuştur.

Bu konuşmalar sonrasında, konferansın ana hedeﬁ
olan, Türkiye ile benzer ekonomik ve endüstriyel gelişim
süreçlerinden geçen Uzak Doğu ülkelerinin bu süreçlerde
tasarımı nasıl kullanıldıklarını anlatan sunumlara geçilmiştir.
Bu bölümde Malezya Tasarım Konseyi Başkanı Prof.Dr. Ahmad
H. Zauniddin’in “Tasarım Desteği ve Promosyonunda Malezya
Deneyimi” başlıklı sunumu ile 2014 Dünya Tasarım Başkenti
olarak seçilen Güney Afrika’nın Capetown kentine bu ünvanı
kazandıran ekipte yer alan, ICSID temsilcisi olarak konferansa
katılan Prof.Dr. Mugendi M’Rithaa tarafından yapılan
“Dönüşüm İçin Tasarım: Capetown’ın Dünya Tasarım Başkenti
2014 Umut ve Beklentilerinin Bağlamı” başlıklı sunumu yer
almıştır. Verilen kısa ara sonrasında IBM ﬁrmasının efsane

Gerek Türkiye’nin sanayileşme sürecine benzer süreçlerden
geçen Uzak Doğu Asya ülkelerinden temsilcilerin sunumları
ve gerekse küresel ﬁrmalarda ya da tasarım alanında önde
gelen ülkelerde çalışan tasarımcıların sunumları, tasarımın
ülkelerin yaşam kalitesinin yanı sıra, katma değeri yüksek
ürünler üreterek kalkınmalarının en önemli araçlarından birisi
olduğunu açıklıkla ortaya koymuştur. Gerek Design Turkey
Endüstriyel Tasarım Ödülleri organizasyonu ve gerekse de ödül
programı kapsamında düzenlenen konferansların, içerikleri ve
önemleri itibarı ile, Türkiye’de tasarımın gelişimine yön verecek
önemli esinlenme ve bilgilenme platformları oldukları bir kez
daha teyit edilmiştir.

CONFERENCE
Creating Value for Life by Design

The theme of the conference. which is part of the Design Turkey
Industrial Design Awards. changes in each edition and it was
deﬁned as Creating Value for Life by Design for 2012, the 3rd
edition of the awards programme. During the conference,
organized within the framework of the conference theme, the
role of design in creating value for business and the quality of
life in general were emphasized. The conference discussed
the value that design creates for the user, society, environment
and business at different levels through speciﬁc cases. The
speakers at the conference, which was planned to consist of
two main parts. were purposefully selected from countries
which are little known in Turkey despite their advanced levels
of design policy implementations.

2014 Aspirations in Context”. After a break, the ﬁrst part of
the conference continued with the presentation given by Mr.
Gordon Bruce, a design consultant with 40 years of experience,
who started his career in the design ofﬁce of Elliot Noyes, the
legendary design manager of IBM and later advised Samsung
of South Korea witnessing the historical transformation of
the company. His presentation entitled “Beneﬁcial Corporate
Transitions through Meaningful Design Programs: IBM,
Samsung and Culture’s Effect on Design, such as in China” was
followed by the presentation of the experienced design educator
Professor Wen-chi Chang, “The Role of Design in Taiwan: How
do the Design Schools Contribute to the Design Support Policy
of the Government”.

The ﬁrst part of the conference. held on the 30th of November
2012 in the Haliç Congress Centre. focused on the experiences
of East Asian countries in using design strategically to upgrade
their economies. In addition to East Asian countries, emphasis
was placed on the signiﬁcance attached to design by new
actors such as South Africa. The conference started with the
opening speech of Professor Dr. Özlem Er who developed
the conference programme within the framework set by the
theme and undertook the role of moderator. Following the
opening remarks of the head of the Turkish Exporters Assembly
(TİM), Mr. Mehmet Büyükekşi, the Deputy Undersecretary of
the Republic of Turkey Ministry of Economy Design Turkey
Industrial Design Awards Executive Committee Chair, Mr.
İbrahim Şenel gave a comprehensive presentation entitled “The
Evaluation of the Design Turkey Industrial Design Awards in
the context of Design and Innovation Support Programmes in
Turkey”.

In the second part of the conference, the speakers focused
on how designers and companies create value by design
for various stakeholders. The second part started with a
presentation by Birgit H. Jevnaker, an expert academician
on design management entitled “Creating Value for Life:
Norwegian Experiences in Designing Innovation”. The next
speaker was Özgür Taşar, a Turkish industrial designer who has
been pursuing a successful career at an international level. As
a senior industrial designer in Philips, he gave a presentation
entitled “Innovation by Design”. The second part continued
with another Turkish industrial designer, who is located in
France and also has a successful international career, giving
a presentation entitled “International Experience in Design
Practice”. This part ended with a presentation by a designer
and a design consultant with a long and successful career
in the automotive industry which is also a sector of critical
importance in the development of Turkish industry. The title of
this presentation was “Design in the Automotive Industry: Its
Peculiarities and the Dangers of Preconceptions”.

Following the opening talks, the main aim of the conference
was to explore the strategic use of design by East Asian
countries which have gone through a similar path of
development to the one that Turkey has pursued. The
presentations in this part started with the presentation of the
chairman of the Malaysian Design Council, Professor Dr. Ahmad
H. Zauniddin, entitled “Malaysian Experience in Design Support
and Promotion” and this was followed by the presentation of
Professor Dr. Mugendi K. M’Rithaa, a member of the ICSID
Executive Board, who was part of the team which brought the
title of World Design Capital 2014 to Capetown, South Africa.
Professor M’Rithaa explained how Capetown prepared for the
World Design Capital title through his presentation entitled
“Design for Transformation: Cape Town’s World Design Capital

The speeches of the representatives from East Asian
countries, which have undergone a similar type of industrial
development to Turkey, and also the designers, who work in
global companies or operate internationally, clearly revealed
that design is one of the most important tools of development
enabling the production of high value-added products and
thereby increasing the quality of life in general. It was also
conﬁrmed that both the Design Turkey Industrial Design Awards
organization and the conferences organized in the context of
the award programme have the potential to serve as important
platforms of learning and inspiration and give direction to the
development of design in Turkey.

12-U-1866

AMBALAJ
KOMİLİ ÖZEL ÜRETİM ZEYTİNYAĞLARI /
KOMİLİ OLIVE OIL SPECIAL PRODUCTS
Marka/Brand: KOMİLİ ZEYTİNYAĞI
Marka sahibi/Brand owner: Ana Gıda İhtiyaç Mad. San. Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: Ana Gıda İhtiyaç Mad. San. Tic. A.Ş.

2012 ÜSTÜN TASARIM ÖDÜLÜ / SUPERSIOR DESIGN AWARD

Tasarımcı/Designer: Gülay Gamze Güven, Murat Celep
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Jüri Değerlendirmesi
Farklılık ve yenilikçilik, kullanıcıya sağladığı fayda, estetik,
sürdürülebilirlik: şişe tasarımının özel olması; yenilikçi olması; graﬁk tasarım ile bütünleşmesi etkileyici bulundu.

For the glass bottle design of the special olive oil production
range, the body of the existing bottle design, created for the
Komili plastic packaging, which resembles the ‘Fertility’
image of Cybele as wll as an Anatolian woman sitting and
cleaning olives, was retained and improved on. Owing to the
fact that these are chioce, valuable products, the glass bottle
with an olive green colouring of organic dye was designed
to have a reasonably long neck. With its form, the design
enables an easy and secure grasp as well as effortless
pouring and a satisfactory haptic perception for the palm
of the hand. Using glass blowing technology, the adapting
method was used for the mould in order to be able to create
the recessed olive-shaped relief. This type of adapting mould,
which had never been previously attempted by Şişecam, was
successfully produced after a number of trials. As a result,
the removal of bottles out of the mould without noticable
mould separation lines was achieved. Instead of labels,
graphic surfaces were created using the appropriate transfer
printing method for the bottle. Six individual products have
been designed, which integrate the same bottle design, with
different colour coding , illustrations and descriptions of the
production on different graphic surfaces. With the holistic
approach of this pattern-form-printing, a permanent and
distinctive packaging was achieved that is beﬁtting Komili, a
brand leader in this market.
Jury Evaluation
Distinctiveness and innovation, beneﬁts for the user, aesthetics, sustainability: the uniqueness and innovativeness of the
bottle design and its integration with the graphic design were
found to be impressive.
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Komili’nin pet ambalajında yaratılan Kibele’nin ‘Bereket’
imgesini ve oturmuş zeytin ayıklayan Anadolu kadınını
çağrıştıran gövde formu, özel üretim zeytinyağlarının
cam şişe tasarımında da korunarak geliştirildi. Özel ve
değerli ürünler olmaları nedeniyle kategorisine uygun
olacak şekilde, zeytin yeşili renginde organik boyalı cam
şişenin boynu oldukça uzun tasarlandı. Bu form ile cam
malzemede kolay ve güvenli bir kavrama, kolay dökme ve el
için tatmin edici haptik bir algı elde edilebildi. Cam şişirme
teknolojisinde zeytin desenli girinti rölyeﬁ çıkarabilmek
için, kalıp alıştırmalı olarak kurgulandı. Daha önce Şişecam
tarafından denenmemiş olan bu tip alıştırmalı kalıp, çeşitli
denemeler sonucunda başarıyla üretime geçirildi. Kalıp
ayrım çizgilerinin belirgin olmadan çıkarılması başarıldı.
Etiket yerine, şişeye uygun transfer baskı yöntemi ile graﬁk
yüzeyleri tasarlandı. 6 tip ürün, şişe formu ile bütünleşen
ama farklı renk kodlaması ve üretim yöntemini anlatan
illüstrasyonlar ve yazılarla birbirinden ayrışan graﬁk
yüzeylerle farklılaştı. Bu bütünsel desen-form-baskı
yaklaşımı ile raﬂarda kategori lideri Komili markasına
yakışan, kalıcı ve fark yaratan bir ambalaja ulaşıldı.

2012 ÜSTÜN TASARIM ÖDÜLÜ / SUPERSIOR DESIGN AWARD

PACKAGING

12-U-2022

AMBALAJ
GÜMÜŞ 0,5 Lt-0,75 Lt-1,5 Lt PET SU ŞİŞESİ /
GÜMÜŞ 0,5 Lt-0,75 Lt-1,5 Lt PET WATER BOTTLES
Marka/Brand: GÜMÜŞ
Marka sahibi/Brand owner: Gümüş Memba Suyu Dağıtım ve Pazarlama Şirketi
Üretici/Producer: Gümüş Memba Suyu Dağıtım ve Pazarlama Şirketi

2012 ÜSTÜN TASARIM ÖDÜLÜ / SUPERSIOR DESIGN AWARD

Tasarımcı/Designer: Yeşim Bakırküre
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Jüri Değerlendirmesi
Farklılık ve yenilikçilik, kullanıcıya sağladığı fayda, estetik,
sağlık ve güvenlik, sürdürülebilirlik: Şekil ve içeriğinin ilişikisi
açısından oldukça güçlü; Türkiye piyasası için farklı grafik ve
renk seçimiyle ayırt edilebilir olması; rijit bir tasarım; su billur berraklığında görünüyor; şekil farkındalık yaratıyor (güçlü
ürün ailesi).

Gümüs is a new brand of natural spring water whose source
is the Suuctu waterfall in Bursa, located in the northwest
of Turkey. The design of the plastic bottles was inspired by
the idea of ripples that water drops create on the surface of
water, which is also a part of the identity of the brand. The
ripples are in alignment with the central label and spread out
onto the surface of the bottle in keeping with the size of the
bottle. The space between ripples is adjusted according to
the volume and the height of the bottle size, thus creating a
characteristic pattern of ripples for each size. For example,
while the intervals between ripples become closer and
sharper on the shorter bottles, they gradually appear wider
and smoother on taller ones. The undulating ripple forms act
to reinforce the plastic and increase the bottle’s durability.
The coherent design of the ergonomic curved structure of
the bottles and the ripple forms make the bottle easy to use.
Jury Evaluation
Distinctiveness and innovation, beneﬁts for the user, aesthetics, health and safety, sustainability: a highly strong product
in terms of the relation of its shape to its content; a different
choice of graphics and colour making it a distinguishable
product within the Turkish market; a rigid design; the water
is made to appear crystal clear, the shape creates identity
(strong product range).

39
DESIGN TURKEY

Suyunu Bursa Suuçtu Şelalesi’nin kaynağından alan yeni bir
su markası olan Gümüş için hazırlanan pet şişe tasarımları,
kurumsal kimlikte de yer alan, su damlasının su yüzeyinde
oluşturduğu halkalanma ﬁkri üzerine kuruldu. Merkezi
etiket hizasında bulunan halkalar, şişe boyutuna bağlı olarak
yüzeyde genişleyerek yayılıyorlar. Hacimleri ve yükseklikleri
farklı olan her bir şişede halkaların aralıkları da buna uygun
olarak değişerek, her boydaki şişenin kendine ait formunu
oluşturuyorlar. Örneğin şişe boyu kısaldıkça dalga araları
sıklaşıp belirginleşirken, şişe boyu uzadıkça dalga araları
giderek açılıyor ve haﬁﬂiyor. Halkaların oluşturduğu girinti ve
çıkıntılar, pet şişelerde şişelerin dayanıklılığını arttırıyorlar.
Şişelerde bu dalgalanmayla örtüşen ergonomik kavisli yapı,
tüketicinin kullanımını kolaylaştırıyor.

2012 ÜSTÜN TASARIM ÖDÜLÜ / SUPERSIOR DESIGN AWARD

PACKAGING

12-U-2078

AMBALAJ
EXCLUSIVE SU ŞİŞESİ CAM AMBALAJ /
WATER BOTTLE GLASS PACKAGING
Marka/Brand: SIRMA
Marka sahibi/Brand owner: Anadolu Cam Sanayi A.Ş.
Üretici/Producer: Anadolu Cam Sanayi A.Ş.

2012 ÜSTÜN TASARIM ÖDÜLÜ / SUPERSIOR DESIGN AWARD

Tasarımcı/Designer: Eda Yılmaz
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Jüri Değerlendirmesi
Farklılık ve yenilikçilik, kullanıcıya sağladığı fayda, estetik,
sağlık ve güvenlik, sürdürülebilirlik: şişenin altındaki dağ
formu fazla bir şey anlatmaya gerek duymadan tüketiciye
doğru iletişimi kurmuş..

The Exclusive Water Bottle, which was designed and released
in 2011, is expected to bring a whole new perspective to
the glassware packaging of water within the domestic
market. The aim was to create an object which would be
healthy, hygienic and environmentally-friendly, as well as
being a decorative item with a striking, stylish design. The
elegant water drop form of the bottle, with its ﬂowing lines,
provides its users with a comfortable and natural grip. The
stylized mountain peak form used on the extending part
of the recess at the bottom of the bottle, is a most crucial
detail which gives association to the natural quality of the
product. This emphasis on ‘natural spring water’, which
could only be reﬂected in two-dimensional graphic work on
glass water bottle packaging, has for the ﬁrst time, been
included into the design in a three-dimensional way in the
recessing part at the bottom of the Exclusive Water Bottle.
With its innovativeness, it attracts great market interest and
contributes signiﬁcantly to brand awareness and sales.
Jury Evaluation
Distinctiveness and innovation, beneﬁts for the user,
aesthetics, health and safety, sustainability: the form of a
mountain at the bottom of the bottle instantly communicates
to the consumer without the need for other explanation.
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2011 yılında tasarlanan ve piyasaya çıkan Exclusive Su
Şişesinin, cam su ambalajına yurtiçinde yepyeni bir bakış
açısı getirmesi öngörülüyor. Alışılagelmiş sağlıklı, hijyenik
ve çevreci olma özelliklerinin yanı sıra, bulunduğu ortamları
şıklaştıracak dekoratif bir obje olması amaçlanıyor.
Şişenin su damlası zariﬂiğindeki formu, bu akıcı hatlarıyla
kullanıcısına rahat ve doğal bir tutuş sağlıyor. Şişenin dip
girintisinin şişe içinde uzanan bölümünde kullanılan stilize
dağ zirvesi formuysa, ürünün doğallığına gönderme yapan
en can alıcı ayrıntıyı oluşturuyor. Bugüne kadar cam su
şişesi ambalajlarında ancak graﬁk çalışmalarla iki boyutta
yansıtılabilen bu ‘doğal kaynak suyu’ vurgusu, Exclusive
su şişesinin dip girintisi bölümünde ilk kez üç boyutlu
olarak tasarıma dahil edilip, bu yenilikle piyasada büyük ilgi
çekerek marka bilinirliğine ve satışa önemli bir katkı sağladı.

2012 ÜSTÜN TASARIM ÖDÜLÜ / SUPERSIOR DESIGN AWARD

PACKAGING

12-U-2223

AMBALAJ
BALPARMAK YÖRESEL BALLAR CAM AMBALAJ /
BALPARMAK REGIONAL HONEY SERIES GLASS PACKAGING
Marka/Brand: BALPARMAK
Marka sahibi/Brand owner: Altıparmak Gıda San. ve Ticaret Koll. Şti. Özen-Özgür Altıparmak
Üretici/Producer: Anadolu Cam Sanayi A.Ş.

2012 ÜSTÜN TASARIM ÖDÜLÜ / SUPERSIOR DESIGN AWARD

Tasarımcı/Designer: Oya Akman, İlhan Bilge (Graﬁk tasarım-plastik kutu ve etiket)

DESIGN TURKEY
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Jüri Değerlendirmesi
Farklılık ve yenilikçilik, kullanıcıya sağladığı fayda, estetik,
sağlık ve güvenlik, sürdürülebilirlik: Ürün tüketici üzerinde
premium algısı yaratan, form ve renkleriyle ortaya çıkan
algıyı kuvvetlendiren, form referans alınarak -sembolisthazırlanmış; hediyelik imajı da veriyor.

The pure, all-natural Balparmak Regional Honey Series has
a range of products which have been harvested from the local
pastures of wild ﬂowers of 5 different regions in Turkey. Each
with its own individual ﬂavour and smell, the product aims
to give a unique taste experience for the gourmet palate.
The products in the Balparmak Regional Honey Series are
each the result of rigorous testing over a three-year period
involving extensive research and scientiﬁc analysis of the
regional pollens and accurately documenting their different
tastes. The design of the jar for Balparmak Regional Honey
not only presents it as a premium product, but also as a
product that is affordable. It facilitates ease of use and allows
easy labeling. Premium perception has been created on the
bottom of the jar with the geometrical shape inspired by the
wing movement of bees when visiting a ﬂower. The bright and
vibrant reﬂective qualities of the glass accentuate the high
quality of the contents inside. The outer packaging tells the
story of the region of the honey in a simple manner without
overshadowing the inner packaging.
Jury Evaluation
Distinctiveness and innovation, beneﬁts for the user,
aesthetics, health and safety, sustainability: The product
creates the perception of a premium product, this image
is strengthened by its form and colours, it has a symbolic
design based on its form, and also has the appearance of a
gift item.
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Türkiye’nin 5 ayrı yöresinden, her biri sadece kendi
yöresinin yaylalarının ve ovalarının kır çiçeklerinden
yapılan, tamamen doğal ve saf Balparmak Yöresel Ballar
Serisi, kokuları ve lezzetleriyle gurme damaklara benzersiz
deneyimler yaşatmayı amaçlıyor. Üç yıl süren titiz, kapsamlı
araştırmalar ve bilimsel analizler sonucunda hangi yöre ve
çiçeklerden elde edildiği doğrulukla saptanan Balparmak
Yöresel Balları’nın her biri farklı lezzetler taşıyor. Balparmak
Yöresel Ballar kavanozu, balın premium bir ürün olarak
algılanmasını, kolay kullanımını ve kolay satın alınabilirliğini,
kolay etiketlenmesini sağlayan bir tasarım. Premium algı,
arının bir çiçeğe odaklandığında kanat hareketlerinden
esinlenilerek ortaya çıkarılan geometriyle kavanozun alt
kısmında yaratılırken, camda yansıtıcılık etkisiyle de parlak
ve hareketli görünüm sağlanarak balın kaliteli görünmesi
amaçlanıyor. Dış kutu ise balın yöresinin hikayesini iç
ambalajı gölgelemeden yalın bir şekilde anlatıyor.

2012 ÜSTÜN TASARIM ÖDÜLÜ / SUPERSIOR DESIGN AWARD

PACKAGING

12-U-1568

ELEKTRİKLİ
EV CİHAZLARI
FIRRIN EKMEK KIZARTMA MAKİNESİ / FIRRIN TOASTER
Marka/Brand: ARZUM
Marka sahibi/Brand owner: Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: Tech Lane Electrical Manufacturing Company Limited

2012 ÜSTÜN TASARIM ÖDÜLÜ / SUPERSIOR DESIGN AWARD

Tasarımcı/Designer: Atıl Kızılbayır
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Jüri Değerlendirmesi
Kullanıcıya sağladığı fayda, farklılık ve yenilikçilik, estetik,
sağlık ve güvenlik: Bu ürün farklı yaklaşımıyla sıralanan
ölçütler açısından başarılı bulunmuştur.

With its innovative design opening from the side, Arzum
Fırrın Toaster makes toasting easy and effortless. As an
alternative to standard toasters, Fırrın offers simplicity to
the consumers with its form and ease of use. Its innovative
approach solves the problems of usage and cleaning which
are seen in standard toasters available in the market. The
hygiene issues resulting from the difﬁculty in removing
breadcrumbs which are trapped in hard-to-clean wire grills,
and burnt crumbs which have fallen into the heater have
been solved. Instead, breadcrumbs are contained on the
plate which is slid into the body, and this can be cleaned
when desired. The sliding action of this design enables the
bread to be slid into the body of the toaster, and the safe
handling of the hot toasted bread. Therefore, problems
arising from the ejection system such as the inability to
remove the toasted bread from between the grills or bread
ejecting with force are eliminated and thereby, no crumbs or
dirt are seen. Standard toasters can only accomodate bread
produced for toasting, but thanks to the product’s toasting
tray with adjustable width, bread of all sizes, bagels and
pastries can also be warmed up or toasted.
Jury Evaluation
Beneﬁts for the user, distinctiveness and innovation,
aesthetics, health and safety: This product has been found
to be successful in terms of its different approach and the
criteria discussed above.
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Arzum Fırrın Ekmek Kızartma Makinesi yandan açılan
yenilikçi tasarımıyla ekmek kızartmayı kolay ve zahmetsiz
hale getiriyor. Yalınlığı, biçimi ve kullanım kolaylığıyla öne
çıkan Fırrın, piyasada bulunan standart ekmek kızartma
makinelerinin kullanım ve temizlik sorunlarına yenilikçi
bir anlayış ile çözüm sunuyor. Temizlenmesi çok zor olan
tel ızgaraların arasına kaçmış ve ısıtıcı bölümüne düşerek
yanmış ekmek kırıntılarının oluşturduğu hijyen sorunu
giderilerek, ekmek kırıntıları gövdeye sürgülenen tabak
içinde kalarak istenildiği zaman temizlenebilmesi sağlandı.
Sürgü mantığı yardımıyla, kızartılmak istenen ekmek ısıtıcı
gövdeye sürülüyor ve kızaran sıcak ekmekler dokunmadan
servis edilebiliyor. Böylece fırlatma sisteminden doğan
ızgara arasında kalan ekmeği alamama ya da ekmeğin
dışarı fırlaması gibi sorunlar önlenirken, ortamda hiçbir
şekilde kırıntı veya kir kalmıyor. Standart ekmek kızartma
makinelerinde sadece tost ekmeği kızartılabilirken, Fırrın’ın
genişliği ayarlanabilen kızartma tepsisi sayesinde farklı
boyut ve kalınlıktaki ekmeklerin yanı sıra simit, poğaça,
börek gibi yiyecekler ısıtılabiliyor veya kızartılabiliyor.

2012 ÜSTÜN TASARIM ÖDÜLÜ / SUPERSIOR DESIGN AWARD

ELECTRICAL
HOUSEHOLD DEVICES

12-U-1573

ELEKTRİKLİ
EV CİHAZLARI
ROYALTEA 1701 ÇAY MAKİNASI /
ROYALTEA 1701 ELECTRIC TEA MAKER
Marka/Brand: HOMEND
Marka sahibi/Brand owner: Homend Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: Güneş Plastik Kalıp San. Tic. Ltd. Şti.

2012 ÜSTÜN TASARIM ÖDÜLÜ / SUPERSIOR DESIGN AWARD

Tasarımcı/Designer: Ümit Altun, Uğraş Akpınar, Rinaldo Filinesi Design UM Tasarım Ekibi
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RoyalTea is an innovative tea maker, which places importance
on the needs of the user. RoyalTea offers different user
options. It can heat the water to an optimal temperature for
hot beverages such as coffee, tea, herbal tea and also water
for baby food. It can keep the liquids at the desired stable
temperature for a long time. Unlike other tea makers on
the market, RoyalTea prepares sterilised hot water for baby
food, by boiling it ﬁrst at 100° C, and then allowing it to cool
down to the desired temperature. RoyalTea tells the user
when the water is ready, and by alerting in this way, saves
the need for the user to check. Designed as a tea maker,
without the brewing pot, it can also be used as a kettle. The
modern design of the RoyalTea 1701 is both functional and
user-friendly. It combines current design trends with the
traditional teapot form, and looks good in any kitchen.

Jüri Değerlendirmesi
Estetik, üretim için tasarım kalitesi: Ürün ﬁrmanın diğer
ürünleriyle beraber başarılı bir görsel kimlik oluşturmaktadır.

Jury Evaluation
Aesthetics, design quality for manufacture: The product
displays a successful visual identity in conjunction with the
other products of the ﬁrm.
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RoyalTea kullanıcı ihtiyaçları ön planda tutularak
tasarlanmış yenilikçi bir çay makinasıdır. Suyu kahve,
çay, bitki çayı ve mama suyu gibi sıcak içecekler için ideal
sıcaklığa getiren ve bu sıcaklıkta uzun süre muhafaza
edebilen ürün, bu bağlamda kullanıcıya farklı kullanım
opsiyonları sunuyor. Aslen çay makinası olarak tasarlanan
ürün, istenildiğinde su ısıtıcısı olarak da kullanılabiliyor.
RoyalTea diğer çay makinalarından farklı olarak mama
suyunu, steril olabilmesi için önce 100 derecede kaynatıp
sonra gerekli sıcaklığa getirerek hazırlar. Ürün, su istenilen
sıcaklığa geldiğinde kullanıcıya konuşarak uyarı verir ve
kullanıcıyı suyu kontrol etme zahmetinden kurtarır. Güncel
form dili ve trendler doğrultusunda geleneksel çaydanlık
formuna uygun olarak tasarlanmış olan RoyalTea 1701,
mutfaklarla uyumlu, işlevsel ve kullanıcı dostudur.

2012 ÜSTÜN TASARIM ÖDÜLÜ / SUPERSIOR DESIGN AWARD

ELECTRICAL
HOUSEHOLD DEVICES

12-U-1637

ELEKTRİKLİ
EV CİHAZLARI
BLACK MAGIC BUZDOLABI / BLACK MAGIC REFRIGERATOR
Marka/Brand: VESTEL
Marka sahibi/Brand owner: Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş.

2012 ÜSTÜN TASARIM ÖDÜLÜ / SUPERSIOR DESIGN AWARD

Tasarımcı/Designer: Can İmir
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Jüri Değerlendirmesi
Farklılık ve yenilikçilik, estetik: Ürün alanda yarattığı farklı
yaklaşım ve üstün estetik özellikleri nenediyle bşarılı
bulunmuştur.

The Black Magic Refrigerator has an angular glass front and
chrome effect strip in the middle creates an elegant design.
The form of the unit is the key to its slimline outline which
varies when viewed from different angles. In addition to its
aesthetic design, the refrigerator is technologically advanced
with its cooling system and touch control display. The touch
screen, hidden under the glass surface of the refrigerator,
directs the user intuitively with its simple interface. LED
indicators above the chrome-effect strip inform the user
about the current status of the refrigerator. Using B LINE
refrigerator cooling technology, which makes the product
environmentally-friendly, the compartments and accessories
inside the refrigerator offer suitable long-term storage for a
variety of different types of food products. The design of an
Integrated door handles on the side proﬁles aims to make
the door easy to use as well as allow for the direction of the
door to be changed.
Jury Evaluation
Distinctiveness and innovation, aesthetics: The product has
been found to be a successful one in regard to its different
approach within the ﬁeld and its superior aesthetic qualities.
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Ön kısmındaki açılı cam yüzeylerin ortasındaki krom
efektli çıtayla zerafet kazandı. Bu form dolabın daha ince
algılanması ve farklı açılardan farklı görünmesinin püf
noktası olarak öne çıkıyor. Tasarımının yanı sıra soğutma
ve dokunmatik kontrol ekranıyla teknolojik özelliklere de
sahip olan buzdolabının cam yüzeyinin altına gizlenmiş
dokunmatik ekran sade ara yüzüyle kullanıcıyı sezgisel
olarak yönlendirmektedir. Krom efektli çıta üzerindeki
LED göstergeler buzdolabının durumuyla ilgili kullanıcıyı
bilgilendiriyor. B LINE buzdolabı soğutma teknolojisiyle
de çevreye uyum sağlayan ürün, iç aksesuarları sayesinde
çeşitli yiyecekleri uygun ortamlarda saklama imkanı
sunuyor. Yan proﬁller üzerine entegre edilen kapı kollarıyla
birlikte kapı yönü değişimi sağlandı ve kullanım kolaylığı
hedeﬂendi.

2012 ÜSTÜN TASARIM ÖDÜLÜ / SUPERSIOR DESIGN AWARD

ELECTRICAL
HOUSEHOLD DEVICES

12-U-1680

ELEKTRİKLİ
EV CİHAZLARI
SİLSÜPÜR SERT ZEMİN TEMİZLİĞİ YAPAN ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE /
WIPE’N VACUUM HARD FLOOR CLEANER
Marka/Brand: ARNİCA
Marka sahibi/Brand owner: Senur Elektrik motorları San. ve Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: Senur Elektrik motorları San. ve Tic. A.Ş.

2012 ÜSTÜN TASARIM ÖDÜLÜ / SUPERSIOR DESIGN AWARD

Tasarımcı/Designer: Yasemin Ulukan
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The Wipe’n Vacuum is a multi-purpose ﬂoor cleaner that
wets, scrubs, mops and dries all at once. With existing ﬂoor
cleaning methods, cleaning is done in several stages; ﬁrst
vacuuming, then scrubbing away dirt, and lastly wiping
(with a cloth, mop etc.), and drying. The drawbacks of this
include the fact that vacuum cleaners can only remove visible
particles, and mopping just moves dirt around, leaving the
ﬂoor wet afterwards. Wipe’n Vacuum is a brand new product
which combines all these tasks into one, eliminating the
need for multiple products and steps and the problems
associated with each. No electrical motor is used in the
brush of the appliance. Instead, the rotating brush is powered
by air, which is cleaner and has less risk to safety than using
an electric motor. This system ensures the dirt-ﬁled air which
is taken in does not pass through the air motor, and therefore
the fan blades that make the motor work stay clean longer,
extending life span of the product and preventing damage to
the suction power over time. Unlike similar products on the
market, Wipe’n Vacuum’s clean water hose passes through
the air suction hose eliminating any problems relating to
breakage, wear and tear or bending of the pipe. Additionally,
while the metal pipes used in most vacuum cleaners cause
corrosion leading to hygiene problems, the plastic pipe
used in the Wipe’n Vacuum, eliminates this, and it has other
advantages because it is lower in cost and occupies less
space. The suction duct cylinder, hose, pipe and bucketshaped reservoir can be completely for washing, which also
extends the life of the product.

Jüri Değerlendirmesi
Kullanıcıya sağladığı fayda: ürün özellikle su haznesinin kolay
takılıp çıkarılması nedeniyle başarılı bulunmuştur.

Jury Evaluation
Beneﬁts for the user: The product has proved successful
especially for the ease of attachment and removal of the
water compartment.
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Sert zemini ıslatan, fırçalayan, paspaslayan ve suyu emerek
kurutan SilSüpür, tek seferde tam temizlik sağlayan bir
süpürge. Mevcut zemin temizleme yöntemlerinde, elektrikli
süpürge ile süpürmek, zemini su ile silmek (bez, mop
paspas vb.), gerekliyse fırçalamak ve kurulamak gerekiyor.
Süpürgeler sadece tozu emerken, zemini paspas türü
aletlerle silmek de tozu sadece bir yerden başka bir yere
taşıyor ve zemin ıslak kalıyor. SilSüpür, tüm bu temizlik
aşamalarını bir araya toplayan ve var olan sorunları ortadan
kaldıran bir ürün olarak öne çıkıyor. SilSüpür’ün fırçasında
güvenlik sakıncaları olan elektrik motoru bulunmuyor.
Zemini ovalayan fırçanın dönmesi için kullanılan hava
motoru için ihtiyaç duyulan hava, temiz ortamdan sağlanıyor.
Böylece emilen kirli hava, hava motorunun içinden geçmiyor
ve motorun çalışmasını sağlayan fan kanatları temiz
kalıyor, böylece ürünün ömrü uzarken emiş gücü düşmüyor.
Piyasadaki benzer ürünlerden farklı olarak, SilSüpür’de
temiz su hortumu emiş hortumunun içinden geçiyor,
böylelikle borunun kırılması, aşınması, katlanması gibi
sorunlar ortadan kalkıyor.
Piyasadaki diğer süpürgelerde kullanılan metal borular
korozyona, hijyen problemlerine yol açarken, SilSüpür’deki
plastik boru korozyonu ortadan kaldırıyor, düşük maliyeti ve
daha az yer kaplamasından dolayı diğerlerine göre avantaj
yaratıyor. SilSüpür’ün emiş kanalı merdanesi, hortumunun
borusu, kova seklindeki haznesi, kısacası kirin geçtiği her
yol tamamen çıkarılıp yıkanabiliyor ve bu yolla uzun ömürlü
kullanım sağlanıyor.

2012 ÜSTÜN TASARIM ÖDÜLÜ / SUPERSIOR DESIGN AWARD

ELECTRICAL
HOUSEHOLD DEVICES

12-U-1939

ELEKTRİKLİ
EV CİHAZLARI
ARÇELİK BLENDER K 8135 HB /
ARÇELİK HAND BLENDER K 8135 HB
Marka/Brand: ARÇELİK
Marka sahibi/Brand owner: Arçelik A.Ş.
Üretici/Producer: Arçelik A.Ş.
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Tasarımcı/Designer: Mehmet Öney
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Jüri Değerlendirmesi
Estetik, kullanıcıya sağladığı fayda: Ürünin üretim
kalitesi çok yüksek bulunmuştur. Ayrıca ﬁrmanın diğer
ürünleriyle beraber başarılı bir görsel kimlik oluşturduğu
değerlendirilmiştir.

The new Small Domestic Appliances Series for Arçelik
was designed to promote a distinctive product range in
the market, which is strong, reliable and trusted. The
design concept mainly follows basic geometrical forms to
present the concept as a simple, function-oriented, clean,
and minimalist design. The chamfers /curved edges that
comprise the common aesthetic form of the design of the
new Small Domestic Appliances Series can be seen between
the outer main bodies and functional inner parts of the
products. In addition to the chamfers, the ﬂat and sharp
surfaces also add to the perception of the products’ strength
and reliability, while at the same time, the design style
emphasizes the minimalism and simplicity of the identity of
the Arçelik brand. In the design language of the Arçelik Small
Domestic Appliances, chamfers stand out as the key feature
that reﬂect the product family and the company’s approach to
design.
Jury Evaluation
Aesthetics, beneﬁts for the user: The manifacturing quality
of the product has been found to be of a very high standard.
In addition, it has been assessed that the product displays a
successful visual identity in conjunction with the ﬁrm’s other
products.
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Arçelik’in yeni Küçük Ev Aletleri Serisi, pazarda kolaylıkla
ayırt edilebilmesi için güçlü, saygın ve güvenilir olduğu
algısını sağlayacak şekilde tasarlandı. Tasarım yaklaşımı
esasen temel geometrik biçimleri takip ederek, konsepti
basit, işlev odaklı, temiz ve minimalist bir çizgide sunuyor.
Yeni Küçük Ev Aletleri Serisi’nin tasarımında estetik olarak
ortak biçimini oluşturan eğik kenarlar, ürünlerin formunu
oluşturan ana gövdeler ile işlevsel iç kısımlar arasında
görülüyor. Eğik kenarların yanı sıra düz ve keskin yüzeyler
de ürünlerin güçlü ve güvenilir olarak algılanmasını sağlıyor.
Diğer taraftan tasarım yaklaşımı, Arçelik’in minimalist
ve yalın marka kimliğini vurguluyor. Arçelik Küçük Ev
Aletlerinin tasarım dilinde eğik kenarlar, ürün ailesini ve
ﬁrma tasarım yaklaşımını ortaya koyan kilit unsurlar olarak
öne çıkıyor.

2012 ÜSTÜN TASARIM ÖDÜLÜ / SUPERSIOR DESIGN AWARD

ELECTRICAL
HOUSEHOLD DEVICES

12-U-1786

EV ve OFİS GEREÇLERİ ve
AKSESUARLARI
FLATLINE DÜDÜKLÜ TENCERE /
FLATLINE PRESSURE COOKER
Marka/Brand: KORKMAZ
Marka sahibi/Brand owner: Korkmaz Mutfak Eşyaları San. Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: Korkmaz Mutfak Eşyaları San. Tic. A.Ş.
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Tasarımcı/Designer: Adlıhan Tartan
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Jüri Değerlendirmesi
Kullanıcıya sağladığı fayda, üretim için tasarım kalitesi:
pratik ve kolay anlaşılır ve kullanılır olması; malzeme
kullanımı, üst yüzey işlemi ve detayların kullanıcıda üstün
kalite algısı yaratması.

Within the kitchenware sector, plain, simple geometric lines
dominate. The Flat Line Pressure Cooker from Korkmaz
Kitchenware Inc. reﬂects the vision of the company to
produce simple, user-friendly products. The design satisﬁes
the demand for a product that is simple and easy-to-use.
Stainless steel is the main material used. Not only in the
main body of the product, stainless steel is also used
in areas where hand contact is required and by this, an
ergonomic design that ﬁts well into the modern kitchen is
created. The product has a distinctive visual integrity with
its ﬂat, but at the same time, stylish form. The products of
the ﬂat line series have simple, geometric, deﬁned lines
and are produced in different sizes to meet the needs of
standard and larger families. The user interface of the Vertex
Pressure Cooker consists of a handle on the bridge above
the upper lid, a button locking system, and a steam pressure
adjustment button positioned in the same place. The product
aims to be easy to clean and user-friendly with the easy-toadjust steam button and with simple serigraphy displayed
on it. The philosophy of the design is based on giving a high
performance for the family in the preparation of delicious
meals easily and quickly.
Jury Evaluation
Beneﬁts for the user, design quality for manufacture: its
practical and easily comprehendible use; the perception by
the user of high quality through its use of materials, its upper
surface treatment and details.
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Günümüzde sade ve basit geometrik hatların hakim olduğu
mutfak dünyasında Flatline Düdüklü Tencere, markanın
basit ve kullanıcı dostu ürünler yapma vizyonunu yansıtan
bir ürün serisi. Ürünün neredeyse tamamında kullanılan
paslanmaz çelik, el temasının olabileceği bölgelerde de
yerini alıyor ve böylece hem ergonomik, hem de modern
mutfaklarla uyumlu olması sağlanıyor. Ürün, ismini aldığı
düz ve aynı zamanda kendi içinde farklı form diliyle, ayırt
edici bir görsel bütünlük kazandı. Geometrik, sade ve
tanımlı hatlardan oluşan Flatline, farklı boylar ve hacimlerde
üretiliyor ve ortalama bir aileden, kalabalık ailelere kadar
farklı ihtiyaçlara cevap verebiliyor. Ürün, temizlik ve kullanım
kolaylığıyla kullanıcı dostu olmayı hedeﬂiyor. Ürünün
kullanım arayüzü, üst kapak üzerindeki köprü, burada
yer alan kilit sistemi ve buhar basınç ayarı düğmesinden
oluşuyor. Kolay çevrilebilen buhar düğmesi ve üzerindeki
sade serigraﬁ ile kullanıcıya kolay bir kullanım sunuluyor.
Ürün felsefesinin temelinde sade ve basit kullanımı ile
ailenin yüksek performansta kolay, çabuk ve lezzetli
yemekler hazırlayabilmesi hedeﬂeniyor.

2012 ÜSTÜN TASARIM ÖDÜLÜ / SUPERSIOR DESIGN AWARD

HOME and OFFICE DEVICES
and ACCESSORIES

12-U-1931

EV ve OFİS GEREÇLERİ ve
AKSESUARLARI
CUSİNERO DÖKÜM TAVA/TENCERE SETİ /
CUSINERO CAST IRON COOKWARE
Marka/Brand: SİLVER A.Ş.
Marka sahibi/Brand owner: Dökümiş Isı Emaye San. ve Tic. A.Ş. (Silver)
Üretici/Producer: Dökümiş Isı Emaye San. ve Tic. A.Ş. (Silver)
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Tasarımcı/Designer: Ümit Altun, Gözde Elbeyli, DesignUM Tasarım Ekibi
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Jüri Değerlendirmesi
Farklılık ve yenilikçilik, üretim için tasarım kalitesi: yeni
bir endüstrinin veya iş kolunun, yeni istihdam alanlarının
doğuşuna yol açması; malzeme kullanımı, üst yüzey işlemi ve
detayların kullanıcıda bıraktığı üstün kalite algısı.

Discussions on the negative effects on health of synthetic
material based cookware have increased the demand
for products made from natural materials. It is because
of this that the use of traditional cast iron cookware has
become popular. Cusinero is a set of cookware consisting
of a pot, a grill pan, and a frying pan designed for Silver,
a well-established brand name for products in cast iron
and with enamel covering. As the very ﬁrst cookware of
the brand in the sector, Cusinero was designed to make a
high-proﬁe entrance into the market and make the Silver
brand known as a competitive product in cast iron cookware
both in the national and international market. One step
ahead of traditional styles, the design aimed to meet both
the aesthetical and functional expectations of the user. The
items in the set are designed in line with modern kitchen
trends while preserving traditional cooking methods. The
most important aspect of the project was to launch Cusinero,
setting it apart from other cast iron cookware in the market,
and creating brand awareness of Silver on the target user
group.
Jury Evaluation
Beneﬁts for the user, design quality for manufacture: its
practical and easily comprehendible use; the perception by
the user of high quality through its use of materials, its upper
surface treatment and details.
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Pişirme gereçlerinde kullanılan sentetik bazlı malzemelerin
sağlığı tehdit etmesi üzerine çıkan tartışmalar, doğal
malzemelerden üretilen ürünlere olan talebi artırdı ve
geleneksel döküm tencere ve tavaların kullanımını tekrar
yaygınlaştı. Tencere, tava ve sahandan oluşan bir set olan
Cusinero, demir döküm ve emaye kaplama ürünlerde
köklü bir geçmişi olan markanın döküm pişirme gereçleri
pazarına da etkili bir giriş yapabilmesi ve hem ulusal, hem
de uluslararası pazarda kendisine seçmiş olduğu konumda
rekabet edebilmesi hedeﬂenerek tasarlandı. Alışılagelmiş
geleneksel tarzın bir adım ötesine geçerek, işlevsel
ihtiyaçların yanı sıra, kullanıcının estetik beklentilerini
de en iyi şekilde karşılayabilmesi, projenin en önemli
unsurları olarak öne çıkıyor. Cusinero, geleneksel pişirme
yöntemlerini koruyarak, modern ve yeni mutfak trendleriyle
uyumlu bir pişirme seti olarak tasarlandı. Cusinero’nun
tasarımı ile pazardaki diğer demir döküm pişirme
gereçlerinden farklılaşması ve hedef kullanıcı kitlesinde
marka algısının oluşturulması amaçlandı.

2012 ÜSTÜN TASARIM ÖDÜLÜ / SUPERSIOR DESIGN AWARD

HOME and OFFICE DEVICES
and ACCESSORIES

12-U-2216

EV ve OFİS GEREÇLERİ ve
AKSESUARLARI
ESER-İ İSTANBUL YEMEK TAKIMI /
ESER-İ İSTANBUL DINING SETS
Marka/Brand: KOLEKSİYON
Marka sahibi/Brand owner: Koleksiyon Mobilya San. A.Ş.
Üretici/Producer: Koleksiyon Mobilya San. A.Ş.

2012 ÜSTÜN TASARIM ÖDÜLÜ / SUPERSIOR DESIGN AWARD

Tasarımcı/Designer: Faruk Malhan
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Jüri Değerlendirmesi
Estetik, üretim için tasarım kalitesi: Kültürel referansların
raﬁne bir şekilde uygulanması; ilginç, dikkat çekici, merak
uyandıran, sürprizli bir estetik etki yaratması; malzeme
kullanımı, üst yüzey işlemi ve detayların kullanımının
kullanıcıda üstün kalite algısı yaratması.

The Dinner Table is at the very core of Mediterranean and
Middle Eastern Cultures. It is the sacred meeting place of
the family and receiving guests, and a place for the coming
together of friends. There, advice is offered and received,
opinions are given, ideas are inspired and intimacies are
shared. Long Sunday morning breakfasts, pleasurable
midday rendezvous, banquet-like dinners, invitations,
meals to start or break times of fasting, and many, many
more… The serving of food is not ended, and nor is the
telling of stories. Innocent gossip is made and the country is
resurrected. Food is shared, worries are shared, and worries
are thereby halved. Pleasures are shared, and pleasures are
thus enhanced. Reminiscences of the past are memorized,
the future is worded with hope, ‘the moment’ is lived, and
plates, glasses are incessantly ﬁlled and emptied. ‘Eser-i
İstanbul’, taking inspiration from the Anatolian dinner table
culture, merges with the tradition of the careful attention
to the use of porcelain that has been inherited by Istanbul
from the Imperial Palace. With their unique forms and rim
options of plain, gold and platinum, the dinner, tea and coffee
sets, produced with the quality of Bone China, bring a new
interpretation of tradition to the pleasures of the dining table.
The ﬁrst Ottoman porcelain, stamped with the mark of Eser-i
İstanbul, were manufactured at Beykoz in the 19th Century,
and brought together the quality of western porcelain and
local aesthetic themes. They are now housed in palace
museums, whereas the contemporary ‘Eser-i İstanbul’
interpretation is brought to today’s dinner tables. The careful
attention to details such as proportion, compatibility and
functionality of the Eser-i İstanbul collection makes it a
product that will give pleasure over and over again when
eating, drinking soup, laying the table and serving guests.
Jury Evaluation
Aesthetics, design quality for manufacture: the use of subtle
cultural references, its creation of an aesthetic effect which
is impressive, attractive, intriguing and surprising; the high
user-perceived quality created by its use of materials, its
upper surface treatment and details.
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Sofra, Akdeniz ve Ortadoğu kültürünün nüvesi, ailenin,
davetlerin kutsal buluşma noktası, dostların kaynaşma
mekanıdır. Akıl alınıp ﬁkir verilir, ilham alınıp sır verilir.
Uzun pazar kahvaltıları, keyiﬂi öğle buluşmaları, şölensi
akşam yemekleri, davetler, sahur, iftar ve daha bir çokları...
Ne ikram biter sofrada ne söz; masum dedikodular yapılır;
ülke kurtarılır. Aş paylaşılır, dert paylaşılır, dertler azalır;
keyif paylaşılır, keyiﬂer artar. Geçmiş yâd edilir, gelecek
umutla dile gelir, ‘an’ yaşanır, tabaklar, bardaklar dolup
dolup boşalır. Anadolu sofra kültüründen yola çıkan Eser-i
İstanbul, İstanbul’a saraydan miras kalan özenli porselen
geleneğiyle birleşiyor. Bone China kalitesiyle üretilen
yemek, çay, kahve takımı, özgün hatları, sade, altın ve platin
seçenekli kenar çizgileriyle keyiﬂi sofralara geleneğin yeni
yorumunu taşıyor. 19. yüzyılda Beykoz’da üretilen ve batının
porselen kalitesini yerel bir estetikle buluşturan Eser-i
İstanbul damgalı ilk Osmanlı porselenleri, bugün saray
müzelerinde saklanıyor. Modern Eser-i İstanbul yorumu
ise yeniden sofralarımıza geliyor. Eser-i İstanbul’un, özenli
oranları, uyumlu, işlevsel kavisleri ile kullanıcıların zamanla
keşfedecekleri, kullanmaktan zevk alacakları, yedikleri
yemeğin, içtikleri çorbanın tekrar tekrar tadını çıkaracakları,
kullanmayı özleyecekleri, sofra kurmaktan, ikram
yapmaktan zevk alacakları bir tasarım olması hedeﬂendi.

2012 ÜSTÜN TASARIM ÖDÜLÜ / SUPERSIOR DESIGN AWARD

HOME and OFFICE DEVICES
and ACCESSORIES

12-U-1648

OFİS MOBİLYASI
KAF OFİS MOBİLYASI / KAF OFFICE FURNITURE
Marka/Brand: DELTA OFİS
Marka sahibi/Brand owner: Delta Mobilya Dekorasyon San. ve Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: Delta Mobilya Dekorasyon San. ve Tic. A.Ş.
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Tasarımcı/Designer: Alp Nuhoğlu
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Jüri Değerlendirmesi
Farklılık ve yenilikçilik, kullanıcıya sağladığı fayda: Mevcut bir
problem alanına farklı bir çözüm getirmesi; pratik ve kolay
anlaşılır bir şekilde üst düzeyde işlevsellik sunması.

The mission of the Kaf Ofﬁce Furniture Collection, designed
in 2011, was to fulﬁll the requirements of function without
overshadowing the importance of the objects it provides
storage for. In addition to its storage function, Kaf can also
be used to divide interior spaces, and is frequently used
in project applications. Thanks to its sliding shelves on
metal proﬁles, it provides storage opportunity for products
of different heights, offering a simple solution to the
disadvantages of conventional bookshelves which cannot
easily accomodate a range of different sizes. Despite its
simple construction and basic use of materials, Kaf excels
among similar products in terms of its functionality. The
simplicity of materials and production methods gives beneﬁts
for its manufacture and the end-user.
Jury Evaluation
Distinctiveness and innovation, beneﬁts for the user: its
bringing into the fore a different solution to an existing
problem area; the provision of a high-level of functionality in
both a practical and easily-to-comprehend way.
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2011 yılında tasarlanan Kaf’ın tasarımında depoladığı
objelerin önüne geçmeden, sadece işlevin gereklerini
yerine getirmeyi amaçlandı. Kaf, mekanlarda depolamanın
yanı sıra, mekanları bölen bir işlev de üstlenerek proje
uygulamalarında sıkça kullanılıyor. Metal proﬁller üzerinde
kayarak yer değiştiren raﬂarı sayesinde çeşitli yükseklikteki
ürünleri depolama olanağı tanıyor. Çeşitli yüksekliklerdeki
kitapların depolanmasının sorun olduğu kitaplıklardaki
olumsuzluklar basitçe çözümlendi. Son derece basit yapısı
ve malzemelerine rağmen üstlendiği özellikler Kaf’ı diğer
benzerlerinden arasında öne çıkartıyor. Malzeme ve üretim
yöntemindeki yalınlık, ürünün üretim ile son kullanıcı
arasındaki fayda ilişkisini de sağlıyor.

2012 ÜSTÜN TASARIM ÖDÜLÜ / SUPERSIOR DESIGN AWARD

OFFICE FURNITURE

12-U-2123

OFİS MOBİLYASI
PARTİTA OPERASYONEL ÇALIŞMA MASASI /
PARTITA OPERATIONAL DESK SYSTEM
Marka/Brand: KOLEKSİYON
Marka sahibi/Brand owner: Koleksiyon Mobilya San. A.Ş.
Üretici/Producer: Koleksiyon Mobilya San. A.Ş.
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Tasarımcı/Designer: Faruk Malhan
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Jüri Değerlendirmesi
Estetik, kullanıcıya sağladığı fayda, üretim için tasarım
kalitesi, farklılık ve yenilikçilik: Var olan teknoloji ve
malzemeyi üstün tasarım becerisiyle kullanması; ürün
kimliği ile ﬁrma kimliğini bütünleştirmesi; malzeme
kullanımı ve detaylarıyla, kullanıcıda üstün kalite algısı
yaratması.

The Partita Operational Desk System has been designed
to bring together solutions for the new work culture that
exists today. It is exempliﬁed by its high-quality materials
and details and boutique approach, which is in contrast to
the construction of standard work stations which primarily
consider cost. The solid wooden appearance of the table legs,
and the structure which harkens back to antique wooden
details, are both reminiscent of architectural design and lend
warmth. The technical infrastructure is concealed within its
simple structure, and has been designed to accommodate all
the electronic equipment and technology that go with today’s
modern ofﬁce. The design language strikes a fundamental
tone by simplifying all expressions, concealing all details, and
serving all modern needs without displaying the complexity
of the conﬁguration.
The basic design concept was to create a calm, natural
atmosphere, with the touch of naturally treated wood
surfaces and textures such as felt into the daily work space,
satisfying a quest for silent pleasure. Another important
design decision for the Partita Operational Desk System
was the organization of new, fresh layout possibilities. The
functional side cabinet can accomodate all kinds of ofﬁce
items, and table surfaces give a manager space in which to
conduct meetings. If required, tables designed with meetings
in mind can have a depth of up to 100 cms.
Jury Evaluation
Aesthetics, beneﬁts for the user, design quality for
manufacture, distinctiveness and innovation: its use of
existing technology and materials in conjunction with highlevel design skills, the integration of product identity with
corporate identity, the creation of high user-perceived quality
through its use of materials and details.
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Partita, yeni çalışma kültürüne ait çözümleri biraraya
getiren bir kurgu olarak tasarlandı. Çalışma istasyonlarının
genel maliyet öncelikli yapılarının aksine, butik ve değerli
malzeme ve detayları ile öne çıkıyor. Masa ayaklarının masif
ahşap görüntüsü ve antik ahşap geçme detaylarını andıran
yapısı, hem mimari hafızaya yakınlık gösteriyor, hem de sıcak
bir dokunuş sağlıyor. Basit yapısının arkasında gizli olan
teknik altyapısı ise, bugünün ihtiyaçları olan tüm elektronik
donanıma servis verebilecek şekilde tasarlandı. Kullanılan
tasarım dili, en temel formları öne çıkararak, tüm ifadeleri
sadeleştirmeyi, tüm detayları saklamayı ve güncel ihtiyaçları
çözecek altyapıyı kurarken bu yapının tüm karmaşasını
arka plana atmayı hedeﬂiyor. Temelde, doğal bir etkiyi canlı
tutmak, ahşap yüzeyleri en doğal işlemlerle dokunuşa
sunmak, masif, keçe gibi doğal malzemelerin dokunuşunda,
sessiz bir hazzı aramak ﬁkri ele alındı. Bu sistem ile yeni
ve taze yerleşim formatlarının kurgulanması da Partita’da
önemli bir tasarım kararı olarak dikkat çekiyor. Yan dolap
tüm yakın depolama ihtiyaçlarını gidermek ve masa tablaları
da gün içinde bir yöneticinin yapması gerekecek toplantılara
yer verebilmek üzere tasarlandı. Bu amaçla tasarlanan
masaların derinliği gerektiğinde 100 cm’e kadar çıkabiliyor.

2012 ÜSTÜN TASARIM ÖDÜLÜ / SUPERSIOR DESIGN AWARD

OFFICE FURNITURE

12-U-1778

AMBALAJ
SICAK İÇECEKLERDE KULLANILMAK ÜZERE BALLI KAŞIK /
FOR HOT DRINKS WITH HONEY SPOON
Marka/Brand: BALGO
Marka sahibi/Brand owner: Dervolit Metal Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti.
Üretici/Producer: Dervolit Metal Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı/Designer: Emir Rıfat Işık

DESIGN TURKEY
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PACKAGING

Jüri Değerlendirmesi

While we all know the nutritional beneﬁts of honey for our
health, we consume honey in relatively small amounts. With
this in mind, our Balgo spoon has been designed to adapt
this valuable produce of nature to busy city life, and at the
same time, initiate a new awareness of how we consume
honey. As the name suggests, the concept of the Balgo
spoon was inspired by the desire to create a habit of using
honey in drinks rather than as a breakfast food from a jar,
and to present a new more dynamic, mobile, and easy-toconsume image of honey and its beneﬁts. We aim to add a
new scenario to the traditional consumer experience, one
which is easily-accessible and can be used at the ofﬁce,
at school or whilst on the move. The Balgo spoon has an
important role in serving the health and wellness sector.

Kullanıcıya sağladığı fayda, farklılık ve yenilikçilik
Jury Evaluation
Beneﬁts for the user, distinctiveness and innovation
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Balgo, balın insan sağlığı için önemi bilindiği halde
neredeyse hiç tüketilmediği göz önünde bulundurularak, bu
faydalı besini şehir yaşamına adapte etmek ve tetikleyici bir
bilinç oluşturmak adına tasarlandı. Balı sadece kahvaltılık
bir besin olarak görmek yerine, kavanozdan çıkartıp içecekte
de kullanma alışkanlığı geliştirme ﬁkrinden yola çıkıldı.
Balın bütün yararlarını daha dinamik, taşınabilir ve hızlı
tüketilebilecek bir formda sunarak, alışılmış bal deneyimine
yeni bir kullanım senaryosu eklenmesi hedeﬂendi. Balgo;
oﬁste, seyahatlerde ve okulda rahatça ulaşıp kullanılabilecek
bir ürün olarak, sağlıklı yaşam ve kişisel bakım sektörüne
hitap ediyor.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

İYİ Tasarım

12-U-1888

AMBALAJ
SATSUMA, RED ORANGE, RED APPLE, STRAWBERRY PİNK, MOJITO VOTKA AMBALAJI /
SATSUMA, RED ORANGE, RED APPLE, STRAWBERRY PINK, ICE, MOJITO VODKA PACKAGING
Marka/Brand: BİNBOA VOTKA
Marka sahibi/Brand owner: Mey İçki San. ve Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: Mey İçki San. ve Tic. A.Ş.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı/Designer: Gülay Gamze Güven

DESIGN TURKEY

68

PACKAGING

Jüri Değerlendirmesi
Sağlık ve güvenlik, kullanıcıya sağladığı fayda,
sürdürülebilirlik,

In the design process of the product, the design team was
given a comprehensive brieﬁng about the market research
data by the marketing and product managers of Binboa. The
design was selected from among a series of alternatives
using consumer feedback from quantity and quality focus
group research conducted by the marketing team of Binboa,
as the most suitable design for the category and the one
that was most representative of the values, philosophy and
identity of the brand. The aim was to design a new type of
bottle that would create a high impact when on the sales
shelf, which is in line with the young, vibrant and remarkable
image of the Binboa brand. The ‘cool’ and ‘amusing’
expression desired in the product design was accomplished
by the simple bottle design, which is integrated with the
brand logo, and also by the ergonomic hand cavity in the
center of the embossed emblem. Owing to the asymmetrical
body created by the three-dimensional interpretation of
the unity between the emblem and the bottle, the design
prevents the hand slipping when holding it, and also
through the haptic perception created by gripping over the
indentation, the sense of ownership of the user becomes
strengthened. The bottle has six different colour selections
which are colour-coded according to the fruit ﬂavor of the
contents. Sizing of the bottles in volumes of 70 and 35 cl.
was done by taking into account the possible wastage during
shipping. The easy removal of the bottle from the mold and
the hygiene of the bottle in the washing process prior to
ﬁlling, were also taken into consideration. Due to the unusual
integration of the bottle design with the design of the logo,
the two-dimensional stylized bull emblem is brought into
the third dimension, achieving a distinctive and out-of -theordinary bottle design different from those already in the
market.
Jury Evaluation
Health and safety, beneﬁts for the user, sustainability
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Ürünün tasarım sürecinde, pazar araştırma verileri Binboa
pazarlama ve ürün müdürleri tarafından kapsamlı bir brief
ile tasarım ekibine sunuldu. Binboa pazarlama ekibinin
düzenlediği nicel ve nitel odak grup araştırmalarında
tüketici tarafından, kategoriye en uygun bulunan ve marka
değerlerini, felsefesini, kimliğini en iyi taşıyan tasarım
olarak, bir dizi alternatiﬁn arasından seçildi. Binboa
markasının genç, sıradışı ve şaşırtıcı imajına uygun olarak,
satış için yerleştirileceği raﬂarda yüksek etki yaratacak yeni
bir şişe tasarlanması amaçlandı. Tasarımda istenilen ‘cool’
ve ‘esprili’ ifade, markanın amblemiyle bütünleşen sade şişe
tasarımı ve kabartma amblemin ortasındaki ergonomik el
oyuğu sayesinde elde edildi. Amblemin şişeyle birlikteliğinin
üçüncü boyutta yorumlanmasıyla oluşan asimetrik gövde
sayesinde, şişenin kişinin elinden kayması engellenerek;
yaratılan girinti üzerinden kavramanın yarattığı haptik algı ile
kullanıcının sahiplenme hissi güçlendirildi. Renk kodlaması
içeriğindeki meyve aromasına göre yapılan şişenin altı
tip renk seçeneği var. 70 ve 35 cl hacimlerde üretim,
nakliye esnasında oluşabilecek ﬁreleri gözeten ölçülerde
boyutlandırılma yapıldı. Tasarımın kalıptan kolay çıkması ve
dolum öncesi yıkamada hijyeni gözetildi. İki boyutlu stilize
boğa amblemini üçüncü boyuta taşıyan amblem tasarımının
şişe tasarımıyla alışılmadık entegrasyonu sonucu,
piyasadaki diğer içki şişelerinden farklı ve ezber bozan bir
tasarım ortaya çıktı.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

İYİ Tasarım

12-U-1892

AMBALAJ
ORGANİK SIZMA ZEYTİNYAĞI VE ORGANİK ZEYTİNYAĞI /
ORGANIC VIRGIN OLIVE OIL AND ORGANIC OLIVE OIL
Marka/Brand: ASIN FARM
Marka sahibi/Brand owner: Asın Çiftliği Ltd. Şti.
Üretici/Producer: Asın Çiftliği Ltd. Şti. (Cam ambalaj tedarikçisi: Anadolu Cam A.Ş. - Kesme ve organik boyama tedarikçisi: Cem Sanat)

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı/Designer: Gülay Gamze Güven, Candaş Aydar, Ezgi Taşçeviren

DESIGN TURKEY
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PACKAGING

Jüri Değerlendirmesi
Farklılık ve yenilikçilik, sağlık ve güvenlik, kullanıcıya
sağladığı fayda, estetik katkı

Lack of promotion and branding means that Turkish olive oil
remains relatively unknown in the global market. In a design
competition conducted by the ﬁrm to ﬁnd an innovative bottle
design in order to achieve the global branding of Turkish
olive oil, seven designs were submitted. The given brief and
research reports were analysed, and issues including the
types of containers for storing and serving olive oil in the
6000 year-old olive oil culture of Anatolia were considered.
The resulting design creates variety in its form by the change
from a circular to a quadratic proﬁle. This achieved both ease
of grip and the creation of two different identities within a
single bottle with a concave expression on one front, and a
perpendicular appearance on the other. A design for a bottle
was made for the brand which would express quality and give
a visual identity to the boutique olive oil that the company
produces. The usage of degraded organic paint together
together with handmade, cold cut olive branches applied to
the top part of the organic virgin olive oil bottle adds value
and a distinct individual identity to the product. A label design
beﬁtting this decoration adds to the holistic unity. The brand’s
extra virgin oil and its counterpart, the organic extra virgin
oil share the same bottle design. However it differs in that
it does not have the paint and olive branch features of the
organic oil.
Jury Evaluation
Distinctiveness and innovation, health and safety, beneﬁts for
the user, aesthetics
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Firmanın açtığı ve yedi tasarımın yarıştığı davetli konkurda,
tanıtım ve markalaşma eksikliği nedeniyle bilinmeyen Türk
zeytinyağını küresel pazarda markalaştırmak için yenilikçi
bir şişe tasarımı talep edildi. Verilen brief ve araştırma
raporu incelenerek, 6000 yıllık zeytinyağı kültürü olan
Anadolu’da zeytinyağının ne tip kaplarda saklandığı, ne tip
kaplarla servis edildiği göz önünde bulunduruldu. Tasarımın
daire kesit ve kare kesit arasında değişerek çeşitlenen
formu sayesinde hem kavrama kolaylığı yaratıldı, hem de bir
cephede içbükey diğer cephede yere dik olan ifadesiyle tek
bir şişede iki farklı kimlik yansıtıldı. Zeytinyağı portföyünde
satışa sunulan bu şişeyi beğenerek organik zeytinyağı
butik üretim yağlarında kullanmak isteyen marka için,
kaliteli ürünlerini ifade edecek bir görsel kimlik tasarımı
yapıldı. Organik sızma zeytinyağı için degrade organik boya
ve el işçiliği ile yapılan, ürüne değer katarak kalitesini
gösteren soğuk kesme zeytin dallarının şişenin üst kısmına
uygulanmasıyla şişe, markaya özel bir kimliğe sahip oldu.
Bu dekora uygun bir etiket tasarımıyla ürün bütüncül bir
tasarıma ulaştırıldı. Aynı şişede, marka aynı olduğu için
birbiriyle uyumlu olan ama organik sızmadan ayrışması
istenen sızma ürün, degrade boyalı bölümün şişenin alt
kısmında olması ve organik sızmada kullanılan zeytin
dallarının kullanılmaması ile farklılaştırıldı.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

İYİ Tasarım

12-U-2010

AMBALAJ
PORTAKAL PARÇACIKLI BİTTER HEDİYELİK ÇİKOLATA /
DARK CHOCOLATE WITH ORANGE
Marka/Brand: MİLANGO
Marka sahibi/Brand owner: Şölen Çikolata Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: Şölen Çikolata Gıda San. ve Tic. A.Ş.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı/Designer: Karim Rashid

DESIGN TURKEY
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PACKAGING

Jüri Değerlendirmesi
Sağlık ve güvenlık, üretim için tasarım kalitesi, estetik katkı,
farklılık ve yenilikçilik

The fact that gift chocolate is a premium product with its
own niche in the Turkish market, and also that access to the
product and therefore the number of consumers it reaches
are limited, has been seen as an opportunity to target a wider
consumer market. The lack of affordable luxury chocolate is
seen as a gap in the Turkish market and as a result, Milango
has positioned itself to expand the consumer market in
the premium chocolate sector by make specially-designed
chocolate available. The special words printed on the inside
cover of the box are an expression of the designer’s feelings
and inspiration during the design process of Milango. They
carry a special message for the person receiving this special
gift. The box, consisting of two imbricative pieces, promotes
the healthy and unimpaired storage of the product. In the
ﬁrst period after the re-launch of Milango, a 20% increase
in product sales was achieved and there was very positive
consumer feedback regarding the chocolate in the social
media.
Jury Evaluation
Health and safety, design quality for manufacture, aesthetics,
distinctiveness and innovation

73
DESIGN TURKEY

Premium segmentte yer alan hediyelik çikolata pazarının
niş olması, ürünlere erişimin sınırlı olması ve bu nedenle
de çok kısıtlı bir kitleye ulaşılıyor oluşu bir fırsat olarak
görüldü ve marketlerde satışa sunulan çikolatanın daha
geniş kitlelere ulaşması hedeﬂendi. Milango kutusunun
iç kapağında yer alan, tasarımcının tasarım sürecinde
hissettiklerini ve aldığı ilhamı ifade ettiği özel notu ise hediye
edilen kişilere anlatılabilecek bir hikaye niteliği taşıyor.
Birbirine geçen iki ayrı parçadan oluşan kutu, ürüne daha
sağlıklı koşullarda muhafaza edilme özelliği kazandırıyor.
Relansman sonrasındaki ilk dönemde ürün satışlarında
%20 artış sağlanırken, sosyal mecralarda da tüketicilerden
olumlu tepkiler alındı.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

İYİ Tasarım

12-U-2049

AMBALAJ
FIXEGOISTE ŞAMPUAN AMBALAJI /
FIXEGOISTE SHAMPOO PACKAGING
Marka/Brand: FIXEGOISTE
Marka sahibi/Brand owner: DNG Global Kozmetik San. ve Tic. Ltd. Şti.
Üretici/Producer: DNG Global Kozmetik San. ve Tic. Ltd. Şti.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı/Designer: Serhan Güzelderen, Erkan Şahin, Erol Dinneden (Graﬁk Tasarım)

DESIGN TURKEY
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PACKAGING

Jüri Değerlendirmesi
Farklılık ve yenilikçilik

The design of the packaging of the Fixegoiste shampoo
took its inspiration from the SPA (health through water)
therapy ritual, which is a part of the core strategy of the
brand, and also from the shapes of the natural stones used
in this therapy and from the swirls of hair. While organic
forms are used to emphasize its natural qualities, shapes
resembling curled hair are used to refer to the identity of the
product. By sectioning the main organic and asymmetrical
basic form using rigid curled forms, the fact that the design
represents a natural hair care product is emphasized. With
a variety of effects when looked at from different angles, the
design conveys a simple yet non-monotonous appearance.
The product aims to give the consumer the sensation of
exclusivity and pleasure as the colour, texture and simple,
organic design of the product diffuse peace and contentment.
Jury Evaluation
Distinctiveness and innovation
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Fixegoiste şampuan ambalajı, markanın temel stratejisinde
yer alan SPA (sudan gelen sağlık) terapisi ritüelinden,
terapi sırasında kullanılan doğal taşların formlarından ve
saç kıvrımlarından ilham alınarak tasarlandı. Doğallığı
vurgulamak için organik formlar kullanılırken, kıvrımlı
saç biçimlemeleriyle ürünün kimliğine gönderme yapıldı.
Organik ve asimetrik temel biçimlendirmelerin sert kıvrımlı
biçimlerle kesilerek bölümlendirmesiyle tasarımın doğal
saç bakım ürünü olduğuna vurgu yapıldı. Ürüne farklı
açılardan bakıldığında farklı etkiler verilmesiyle tasarımın
sade ama tekdüze olmaması sağlandı. Ürünün organik ve
yalın tasarımı, renk ve dokusu ile huzur duygusunu çevresine
yayarak, tüketiciye özel hissettirmesi ve mutluluk vermesi
amaçlandı.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

İYİ Tasarım

12-U-2086

AMBALAJ
ŞALGAM SUYU ŞİŞESİ CAM AMBALAJ /
TURNIP JUICE BOTTLE GLASS PACKAGING
Marka/Brand: DOĞANAY
Marka sahibi/Brand owner: Anadolu Can Sanayi A.Ş.
Üretici/Producer: Anadolu Can Sanayi A.Ş.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı/Designer: Gökhan Toroman, Bahriye Mamatı

DESIGN TURKEY
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PACKAGING

Jüri Değerlendirmesi
Sürdürülebilirlik, farklılık ve yenilikçilik

The design of the upper part of the body of the turnip juice
bottle takes its form from the conical shape of the turnip,
and also in a way to enable the use of spiral/convoluted
labelling in order to highlight the antioxidant nature of the
turnip drink. While brand identity is reinforced by the use of
4 engravings on the shoulder area, the broad and reverse
conical body structure creates an important surface area for
conveying information about the product and the brand. The
front label visual used on this surface draws attention to the
women who play the essential role in the local production
of turnip juice, and thus emphasizes the natural nature and
purity of the product. Engravings of the turnip, leaf and grass
are used on the opposing two faces of the lower part of the
body to symbolize the growth of the turnip from the earth,
and so consolidate the perception of a natural product. With
the bottle’s strong and noble stance created by the widening
of the lower part at the base, the product aims to provide the
customer with a sense of trust .
Jury Evaluation
Sustainability, distinctiveness and innovation
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Temel formunu kara havucun konik yapısından alan şalgam
suyu şişesinin gövdesinin üst kısmı, şalgamın antioksidan
özelliğini vurgulamak için sarmal etiketin kullanabileceği
şekilde tasarlandı. Omuz bölgesindeki 4 gravürle marka
kimliği desteklenirken, şişenin geniş ve ters konik gövde
yapısı, ürün ve marka hakkında bilgi paylaşımı için önemli
bir iletişim yüzeyi oluşturuyor. Bu yüzeyde kullanılan ön
etiket görselinde ürünün yöresel üretiminde temel rol
oynayan bayan çalışanlara dikkat çekilerek ürünün doğallığı
ve saﬂığı vurgulandı. Gövdenin alt kısmında karşılıklı yer
alan şalgam, yaprak ve çimen gravürleriyle, kara havucun
topraktan çıkışına gönderme yapılarak doğallık algısı
perçinlendi. Genişleyen alt kısmın oluşturduğu tabanın
sağlam ve asil duruşuyla tüketicilere güven vermesi
amaçlandı.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

İYİ Tasarım

12-U-2102

AMBALAJ
ÇAP 210/100 ÇEVİR AÇ PASTA AMBALAJI /
Ø 210 X 100 TURN-OPEN CAKE TRAY & LID
Marka/Brand: ÖZGE
Marka sahibi/Brand owner: ÖZGE Plastik Ambalaj San. Ltd. Şti.
Üretici/Producer: ÖZGE Plastik Ambalaj San. Ltd. Şti.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı/Designer: Şaban Yavuz

DESIGN TURKEY
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PACKAGING

Jüri Değerlendirmesi
Kullanıcıya sağladığı fayda, sağlık ve güvenlik

The Ø 210 X 100 Turn-Open Cake Tin consists of two pieces,
a tray (the bottom) and a lid. The packaging is designed
to enable desserts and pastries such as cakes, pies and
tiramisu to be carried easily in one piece, and served in
a convenient presentable fashion. The design features a
security lock to prevent the accidental separation of the lid
from the tray. Patterning on the tray increases its visual
appeal and strength along with bedding walls to prevent the
contents from moving. Cams and designs on the projections
help prevent the lid from opening too readily, and the use
of six reverse angles prevents tangling. The lid has locking
mechanisms on its six corners, and two opposing projections
so that the lid can be released manually. The lid is opened
by turning. The locks, when turned to the left open the lid,
and when turned to the right close it. The locks are prevented
from turning further by stops in opposing positions.
Flat areas on each of its six corners facilitate opening.
Compartments have been added for convenience when
serving, and legs have been installed to allow carrying one on
top of the other. Arrows and explanations in both Turkish and
English with the words ‘open’ and ‘close’ clearly display the
use of the locking mechanism and how it should be used.
Jury Evaluation
Beneﬁts for the user, health and safety
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Ø 210 X 100 Çevir-Aç Pasta Ambalajı, alt ve kapak olmak
üzere 2 parçadan oluşuyor. Ambalaj tasarımı özellikle
kek, turta, tiramisu gibi pasta türü gıdaların dağılmadan
taşınmasını ve estetik bir şekilde servis edilmesini
kolaylaştıyor. Tabanın ve kapağın birbirinden istemsiz bir
şekilde ayrılmasını engelleyen emniyet kilidi, ambalajın alt
bölümünün üzerinde görselliği ve direnci artıran desenler,
pastanın kaymamasını sağlayan yataklama duvarları yer
alıyor. Tırnakların yanı sıra çıkıntılar üzerindeki desenlerle
kapağın açılması, 6 adet ters açı sayesinde ise iç içe
geçmesi engellendi. Ambalajın kapak bölümünde ise 6
köşesinde kilitleme yapabilmek için ayaklar ve kapağın
el ile açılıp kapanmasını sağlayan karşılıklı 2 adet çıkıntı
bulunuyor. Sağ ve sola döndürülerek açılıp kapanabilen
ambalajın kilitlerinden 2 tanesine karşılıklı olarak daha fazla
dönmemesi için stoplama yapıldı. Ambalajı açmada kolaylık
sağlaması adına 6 köşesinde düzlük bırakıldı. Pastayı
daha rahat servis edilebilmesi için bölmeler yapılırken,
üst üste taşınabilmesi için ise ambalajın altına ayaklar
yapıldı. Üzerine yapılan kademeler yardımıyla alt ambalajın
kaymamasınını sağlayan kapak üzerinde ise hem ok, hem de
Türkçe ve İngilizce dillerinde ‘açık ve kapalı’ yazıları ile kilit
mekanizması anlatıldı.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

İYİ Tasarım

12-U-2107

AMBALAJ
MEVLEVİ 2’Lİ VE 6’LI ÇAY SETİ AMBALAJI /
MEVLEVI TEA SET PACKAGING FOR TWO AND SIX PIECES
Marka/Brand: KORKMAZ
Marka sahibi/Brand owner: Korkmaz Mutfak Eşyaları San. Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: PRİPAK Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı/Designer: Orhan Irmak Tasarım, Orhan Irmak, Çağlar Yücealp

DESIGN TURKEY

80

PACKAGING

Jüri Değerlendirmesi
Farklılık ve yenilikçilik, üretim için tasarım kalitesi

Mevlevi is a series that uses forms pertaining to the Turkish
culture and combines these with ergonomic solutions,
and also draws inspiration from the Mevlevi culture. In the
design process of the packaging of the set composed of tea
glasses, saucers and spoons, the lines that embody the idea
of simplicity and cultural elements have been conveyed to
the form. Due to the nature of cardboard material, boxes
are used with fairly angular forms in the packaging of such
products. However, the round contours of the Mevlevi Series
have provided the inspiration to rethink the limitations of
using cardboard. The motion of the whirling dervishes and
their skirts opening and spreading out during the whirling
ceremony are reﬂected in the undulating contours which
appear on the front of the box. In this way, the form of the
glass-saucer-spoon set inside the box is carried over onto
the packaging design.
Jury Evaluation
Distinctiveness and innovation, design quality for
manufacture
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Mevlevi; kültürel değerlerimize ait formları kullanan, bu
formları ergonomik çözümlerle buluşturan ve Mevlevi
kültüründen ilham alınarak geliştirilmiş bir seri. Çay
bardağı, tabağı ve kaşıktan oluşan setin ambalaj tasarımında
da ürünlerdeki yalın ve kültürel öğeleri içeren çizgiler forma
taşındı. Malzemenin doğası gereği karton kutular bu tür
ürünlerin ambalajında oldukça köşeli formlar ile kullanılsa
da, Mevlevi Serisi’nin hareketli dairesel formlarından ilham
alındı ve kartonun sınırları bu yönden zorlandı. Semazenlerin
sema esnasındaki dönüşleriyle açılan ve aşağıya doğru
indikçe genişleyen forma sahip etekleri, kutunun ön
yüzündeki haﬁf dalganın çıkış noktası oldu. Böylece kutunun
içinde yer alan bardak-tabak-kaşık setinin formu, ambalaja
da yansıtılmış oldu.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

İYİ Tasarım

12-U-2265

AMBALAJ
BİNGO DYNAMIC-YAPRAK TASARIM SIVI BULAŞIK DETERJANI /
BİNGO DYNAMIC-LEAF DESIGN LIQUID WASHING AGENT
Marka/Brand: BİNGO
Marka sahibi/Brand owner: Hayat Kimya Sanayi A.Ş.
Üretici/Producer: Hayat Kimya Sanayi A.Ş.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı/Designer: Serpil Karaoğlu
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PACKAGING

Jüri Değerlendirmesi
Sürdürülebilirlik, üretim için tasarım kalitesi

The objective was to design a bottle which would ﬁt the
natural and local image of the consumer, enable ease of
use, while having a distinctive look on the sales shelf with its
aesthetic appearance that would associate the design with
nature and natural scents. In this respect, the bottle was
designed in the shape of a leaf considering both form and
functional aspects. The shape of the bottle and the features
on the bottle were determined taking into account the user
habits of consumers. In order to both enhance the durability
of the bottle and create a more dynamic look, a strip/band
that would cover the whole bottle was incorporated in the
design. While this strip forms a leaf pattern in the upper part
of the bottle, it deﬁnes the shape of the area for the label
in the lower part of the bottle. The small leaves featured on
the upper part of the bottle both increase the perception of
nature and also enable ease of use by contributing to the
durability of the bottle. In addition, the bottle was designed so
as to be coherent with the new logo of the Bingo brand.
Jury Evaluation
Sustainability, design quality for manufacture
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Tüketicinin doğal ve yerel imajına uygun, kullanımı kolay,
raﬂarda farklı bir etki yaratacak, doğallığı ve doğal kokuları
çağrıştıran estetik bir şişe tasarlamak amaçlandı. Şişe,
bu doğrultuda hem biçimsel hem de işlevsel kaygılar
gözetilerek yaprak formunda tasarlandı. Tüketicinin kullanım
alışkanlıkları düşünülerek, şişe formu ve üzerindeki
hareketler belirlendi. Hem pet şişedeki dayanıklılığı
artırmak, hem de daha dinamik bir görüntü elde etmek için
tüm şişeyi saracak bir şerit tasarlandı. Bu şerit üst kısımda
yaprak şeklini oluştururken, alt kısımda da etiket alanının
şeklini belirliyor. Şişenin üst kısmındaki küçük yapraklar
hem doğallık algısını artırıyor, hem de şişenin dayanıklılığına
destek olarak kolay kullanım sağlıyor. Şişe aynı zamanda
markanın yeni logosuyla uyumlu olacak şekilde tasarlandı.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

İYİ Tasarım

12-U-1675

AYDINLATMA
PLUS (PLUS GRID, PLUS T, PLUS U) LINEER AYDINLATMA ARMATÜRÜ /
PLUS (PLUS GRID, PLUS T, PLUS U) LINEAR LIGHTING FIXTURE
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.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı/Designer: Ece Yalım, Oğuz Yalım, Feride Toprak
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LIGHTING

Plus is a modular linear lighting system that enables the
user to create a suspended ceiling grid of their own choice.
The system is made up of linear light forms working on
2 perpendicular axes and plus connection modules. The
system aims to give the freedom to have exposed ceilings in
ofﬁce areas while still offering efﬁcient lighting by locating
the desired amount of lighting on a variety of grid patterns
on an axis determined by different module sizes. The main
aspect of the design is that, they are connected with plus
modules to each other, and once you have an electric source,
the ﬁxtures can be opened on both axes, X and Y, without
having unsightly cables. This means that with a very limited
number of electrical sources, it would be possible to cover
a large area of ceiling, and without any modiﬁcations to
the existing structure, sufﬁcient light can be carried to
locarions as desired. The system also offers Plus U and T
versions that are individually suspended modules for use
above reception desks and conference room tables. The Plus
connection modules are replaced by end modules, enclosing
the light beams on both ends, emphasizing the linear light
form. Using the latest advances in LED technology, Plus
offers elegant, slimline, soft lighting creating a subtle grid
suspended in air. Different colour options are proposed
for the connection modules which can be used to create
harmony or contrast with the colour scheme of the interior
design of the ceiling.

Jüri Değerlendirmesi
Estetik katkı, sürdürülebilirlik

Jury Evaluation
Aesthetics, sustainability
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Kullanıcının kendi yüzer tavan karolarını yaratmasına imkan
veren bir aydınlatma sistemi olan Plus, birbirine dik iki
eksende çalışan lineer ışık formları ve bunları bağlayan
‘plus’ bağlantı modüler birimlerinden oluşuyor. Sistemin
amacı, çalışma mekanında çıplak tavan kullanma özgürlüğü
tanımak, aynı zamanda direk kullanıcıya yeterli çalışma
ışığını eşit dağılımda sunuyor. Farklı ebatlar önerdiğinden,
çizgisel ışık birimleri ve eksen sayısı istenen miktarda
kullanılarak tavanda farklı gridler yaratılabiliyor. Ürün, lineer
birimler birbirlerini keserken bağlandıkları Plus modüller
sayesinde elektriği birbirine aktarıyor, dolayısıyla bir elektrik
hattını ortada kablo kalabalığı görmeden karolar boyunca
hem X hem Y ekseninde dağıtmak ve çok az elektrik çıkışı ile
geniş tavan alanını aydınlatmayı mümkün kılıyor. Taşınılan
mekanın mevcut elektrik bağlantısı ile oynamadan ve hiçbir
tadilat gerektirmeden ışığı mekanda istenen noktaya taşıma
olanağı sağlıyor. Aynı sistem, banko ve toplantı masası
üstüne tamamlayıcı, Plus U ve Plus T adı altında bağımsız
modüller de öneriyor. Bağlantı modülleri yerini, lineer ışık
formunun vurgusunu artırmak adına iki uçta tırnak içine
alan bitiş modüllerine bırakıyor. Plus, yeni LED teknolojisinin
sayesinde, havada süzülen zarif ince ışık hüzmeleri ve
bunların ortaya çıkardığı ışıktan bir grid yaratıyor. Bağlantı
modülleri için önerdiği farklı renk kombinasyonları
sayesinde tavanda iç mekan renk şeması ile kontrast veya
uyum yaratılabiliyor.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

İYİ Tasarım

12-U-2029

AYDINLATMA
CROC SOKAK-YOL AYDINLATMA ARMATÜRÜ /
CROC LED STREET ROAD LIGHTING
Marka/Brand: HEPER
Marka sahibi/Brand owner: Moonlight Aydınlatma San. ve Tic. Ltd. Şti.
Üretici/Producer: Moonlight Aydınlatma San. ve Tic. Ltd. Şti.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı/Designer: Seyman Çay, Melih Gürleyik, Nazım Erdem Aykam, Türker Acartürk
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LIGHTING

Jüri Değerlendirmesi
Estetik katkı, farklılık ve yenilikçilik

LED lighting systems are gaining more importance with
each passing day. The LED Module developed by Heper
offers many advantages for design and energy efﬁciency.
In the Croc outdoor lighting armature designed using LED
modules with IP 66 values, 6 modules, each of which consists
of 12 pieces of 1.2W LED, were used. Should one of the
modules becomes out of service, it can be easily changed.
With post lengths of either 4 or 8 meters, the number of the
modules can also be modiﬁed according to different road
classes, project speciﬁcations or lighting standards. Thanks
to the development of the micro reﬂector, optical efﬁciency
has been increased to over 90%, which is 20% more than
conventional products. Because of this, and with its 85%
system efﬁciency, Croc stands out among other products on
the market.
Jury Evaluation
Aesthetics, distinctiveness and innovation
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Heper tarafından geliştirilen LED modül, her geçen gün
daha çok önem kazanan LED aydınlatma sistemleri alanında
hem tasarım olanakları, hem de enerji verimliği ile birçok
avantaj sunuyor. IP 66 değerine sahip LED modüller
kullanılarak tasarlanan Croc yol aydınlatma armatüründe,
her biri 12 adet 1.2W’lık led içeren modüllerden 6 adet
kullanıldı. Arızalanması durumunda kolaylıkla değiştirilerek
bakım kolaylığı sağlayan modüllerin sayısı, farklı yol
sınıﬂarı, proje özellikleri ve aydınlatma standartlarına göre
değiştirilebiliyor, 4 ya da 8 metrelik direk uygulamaları
yapılabiliyor. Geliştirilen mikro reﬂektör ile optik verimlilik
%90 seviyesinin üzerine çıkarıldı. Geleneksel ürünlere
göre % 20 avantaj sunan Croc, bu özelliği ve %85’lik sistem
verimliliği ile piyasadaki ürünler arasında öne çıkıyor.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

İYİ Tasarım

12-U-1582

ELEKTRİKLİ
EV CİHAZLARI
POTTOMAN 1803 ELEKTRİKLİ CEZVE /
POTTOMAN 1803 ELECTRIC TURKISH COFFEE MAKER
Marka/Brand: HOMEND
Marka sahibi/Brand owner: Homend Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş
Üretici/Producer: Güneş Plastik Kalıp San. Tic. Ltd. Şti.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı/Designer: Ümit Altun, Uğraş Akpınar, Rinaldo Filinesi DesignUM Tasarım Ekibi
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ELECTRICAL
HOUSEHOLD DEVICES

Jüri Değerlendirmesi
Estetik katkı, üretim için tasarım kalitesi, kullanıcıya
sağladığı fayda

Pottoman has been designed acknowledging the importance
of the preparation of Turkish coffee in Turkish culture.
Traditionally, Turkish Coffee is made on open ﬁre in a copper
pot and best served frothy. The amount of the water for the
coffee pot is measured by coffee cups, and the pot needs
to be constantly watched during the preparation in order to
ensure that the pot is taken off the heat at exactly the right
moment to prevent it from spilling over. It is also important to
achieve the right frothy consistency. Pottoman is an electrical
Turkish Coffee pot designed to enable the user to prepare
traditional Turkish coffee with the same taste, but in less
time and with less effort. It is an electrical coffee pot that
can be used anywhere, not just in the kitchen. The water
level is visible on the body of the pot, eliminating the need
to measure using coffee cups, and therefore facilitating use.
In addition to this, the resistance has been designed in a
spiral form speciﬁcally to enable coffee to be heated rapidly
and homogeneously creating plenty of froth. The design of
the Pottoman coffee maker couples the traditional coffee pot
form with current trends and design concepts.
Jury Evaluation
Aesthetics, design quality for manufacture, beneﬁts for the
user
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Pottoman Türk kültürünün önemli bir parçası olan Türk
kahvesinin pişirme ritüeli göz önüne alınarak tasarlanmış
bir ürün. Bilindiği üzere, Türk kahvesi geleneksel olarak
ateş üstünde bakır cezvede, ölçü ayarı ﬁncanla yapılarak
pişirilir ve köpüğün kıvamını doğru tutturabilmek ve kahveyi
taşırmamak için başında bir süre beklenir. Pottoman
geleneksel Türk kahvesini aynı lezzette, ancak daha hızlı
ve zahmetsiz hazırlamak için tasarlanmış, elektrikli
olması nedeniyle mutfaktan bağımsız da kullanılabilen
bir Türk Kahvesi cezvesi. Kullanımı kolaylaştırmayı
amaçlayan Pottoman, su ölçüsünün ürünün dış gövdesinde
görülebilmesi sebebiyle kullanıcının ﬁncanla ölçerek su
ayarı yapmasına gerek bırakmıyor. Ayrıca kahveyi hem daha
hızlı, hem de homojen ve bol köpüklü pişirebilmek için
ürünün rezistansı özel olarak spiral formunda tasarlandı.
Pottoman, geleneksel cezve formu ve yapısından özellikle
çok uzaklaşmadan günümüz trendleri ve tasarım anlayışının
harmanlandığı bir ürün.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

İYİ Tasarım

12-U-1608

ELEKTRİKLİ
EV CİHAZLARI
FUNCTIONALL 2802 EL BLENDER SETİ /
FUNCTIONALL 2802 HAND BLENDER SET
Marka/Brand: HOMEND
Marka sahibi/Brand owner: Homend Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: Erna Maş Makina Tic. ve San. A.Ş.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı/Designer: Ümit Altun, Uğraş Akpınar, Rinaldo Filinesi DesignUM Tasarım Ekibi
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ELECTRICAL
HOUSEHOLD DEVICES

Jüri Değerlendirmesi
Üretim için tasarım kalitesi, kullanıcıya sağladığı fayda,
sağlık ve güvenlik

With our changing modern lifestyles and diminishing
availability of living spaces, practical, space-saving and
multi-functional products are often preferred, particularly
in the kitchen. Functionall is a multi-functional handheld
blender set designed to appeal to today’s living conditions
replacing larger food processors, which are no longer in
demand. The set can be used as a hand blender, mixer,
chopper or a shredder as required. The design of the
product has been driven by hygiene, ease of cleaning and
use, and user safety. The bowl, cutting blades and the lid of
the feeding tube are all designed in order to eliminate any
inconvenience users may experience when using traditional
food processors (e.g. the need to empty the bowl frequently,
cut up large food pieces). In line with the current design
trends, Functionall stands out as an up-to-the-minute,
functional, reliable and use-friendly product which ﬁts well
into any modern kitchen.
Jury Evaluation
Design quality for manufacture, beneﬁts for the user, health
and safety
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Değişen yaşam şartları ve daralan yaşam alanlarından
dolayı özellikle mutfaklarda pratik, az yer kaplayan ve
birden çok işlevi yerine getiren ürünler tercih ediliyor.
Functionall, bugünün yaşam koşullarına hitap etmek
üzere tasarlanmış, artık talep görmeyen büyük mutfak
robotlarının yerine geçebilecek, çok işlevli bir el blender seti.
Ürün, ihtiyaca göre el blenderı, mikser, doğrayıcı ve rende
olarak kullanılabiliyor. Ürünün tasarımında hijyen, kolay
temizlenebilirlik, kullanım kolaylığı ve kullanıcı güvenliği
gibi kriterler göz önünde bulunduruldu. Robotun haznesi
sık sık boşaltmaya gerek bırakmayacak hacimde tasarlandı.
Kullanıcıyı büyük parçaları bölme zahmetinden kurtarmak
adına, robotun besleme ağzının farklı büyüklüklerde
kullanılabilmesi sağlandı. Kullanıcıyı tehlikeye atmamak için
bıçaklar yerine oturmadığında ürün çalışmıyor. Güncel biçim
dili ve trendler doğrultusunda tasarlanmış olan Functionall
mutfaklarla uyumlu, işlevsel, güvenilir ve kullanıcı dostu bir
ürün olarak öne çıkıyor.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

İYİ Tasarım

12-U-1617

ELEKTRİKLİ
EV CİHAZLARI
ROYALTEA 1708 ÇAY MAKİNASI /
ROYALTEA 1708 ELECTRIC TEA MAKER
Marka/Brand: HOMEND
Marka sahibi/Brand owner: Homend Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş
Üretici/Producer: Güneş Plastik Kalıp San. Tic. Ltd. Şti.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı/Designer: Ümit Altun, Uğraş Akpınar, Rinaldo Filinesi DesignUM Tasarım Ekibi
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ELECTRICAL
HOUSEHOLD DEVICES

Jüri Değerlendirmesi
Kullanıcıya sağladığı fayda, estetik katkı, sağlık ve güvenlik,
üretim için tasarım kalitesi

RoyalTea is an innovative tea maker, which has been
designed to address the needs of the user. RoyalTea offers
a variety of different user options; it can heat water to an
optimal temperature suitable for hot beverages such as
coffee, tea, herbal tea and water for baby food, and it can
keep it at the desired stable temperature for a long time.
Unlike other tea makers on the market, RoyalTea prepares
sterilized hot water for baby food, by ﬁrst bringing the
water to the boil at 100° C, and then cooling it down to the
temperature needed. RoyalTea tells the user when the water
is ready, and by alerting in this way, saves the need for the
user to check. Designed as a tea maker, without the brewing
pot, it can also be used as a kettle. The modern design of
this functional and user-friendly product combines current
design trends with the traditional teapot form, and looks
good in any kitchen.
Jury Evaluation
Beneﬁts for the user, aesthetics, health adn safety, design
quality for manufacture
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RoyalTea kullanıcı ihtiyaçları ön planda tutularak
tasarlanmış yenilikçi bir çay makinasıdır. Suyu kahve,
çay, bitki çayı ve mama suyu gibi sıcak içecekler için ideal
sıcaklığa getiren ve bu sıcaklıkta uzun süre muhafaza
edebilen ürün, bu bağlamda kullanıcıya farklı kullanım
opsiyonları sunuyor. Aslen çay makinası olarak tasarlanan
ürün, istenildiğinde su ısıtıcısı olarak da kullanılabiliyor.
RoyalTea diğer çay makinalarından farklı olarak mama
suyunu, steril olabilmesi için önce 100 derecede kaynatıp
sonra gerekli sıcaklığa getirerek hazırlıyor. Ürün, su istenilen
sıcaklığa geldiğinde kullanıcıya konuşarak uyarı veriyor ve
kullanıcıyı suyu kontrol etme zahmetinden kurtarıyor. Güncel
form dili ve trendler doğrultusunda geleneksel çaydanlık
formuna uygun olarak tasarlanan olan ürün, mutfaklarla
uyumlu, işlevsel ve kullanıcı dostudur.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

İYİ Tasarım

12-U-1619

ELEKTRİKLİ
EV CİHAZLARI
POTTOMAN 1802 ELEKTRİKLİ CEZVE /
POTTOMAN 1802 ELECTRIC TURKISH COFFEE MAKER
Marka/Brand: HOMEND
Marka sahibi/Brand owner: Homend Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: Güneş Plastik Kalıp San. Tic. Ltd. Şti.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı/Designer: Ümit Altun, Uğraş Akpınar, Rinaldo Filinesi DesignUM Tasarım Ekibi
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ELECTRICAL
HOUSEHOLD DEVICES

Jüri Değerlendirmesi
Estetil katkı, farklılık ve yenilikçilik

For the Pottoman design, the importance in Turkish culture
attached to the ritual of the Turkish coffee and its preparation
was recognised. Traditionally, Turkish Coffee is prepared in
a copper pot on an open ﬁre, and best served with plenty of
froth on top. The amount of the water for the pot is measured
by the coffee cup, and it should be watched while being
heated in order to ensure that it is removed from the heat at
the right moment to prevent spillage and to get the desired
frothy texture. Pottoman is an electrical Turkish Coffee pot
that speeds up and facilitates this preparation process, and
can be used anywhere, not only in the kitchen.The water
level is shown on the body of the pot, and thus the user does
need to measure using coffee cups, making it very easy to
use. In addition, the spiral form of the resistance has been
speciﬁcally designed to enable coffee to be heated rapidly
and homogeneously producing plenty of froth. The design of
the Pottoman coffee maker uses current trends and design
concepts and combines them with the traditional coffee pot
form.
Jury Evaluation
Aesthetics, distinctiveness and innovation
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Pottoman Türk kültürünün önemli bir parçası olan Türk
kahvesinin pişirme ritüeli göz önüne alınarak tasarlanmış
bir ürün. Bilindiği üzere, Türk kahvesi geleneksel olarak
ateş üstünde bakır cezvede, ölçü ayarı ﬁncanla yapılarak
pişirilir ve köpüğün kıvamını doğru tutturabilmek ve kahveyi
taşırmamak için başında bir süre beklenir. Pottoman
geleneksel Türk kahvesini aynı lezzette, ancak daha hızlı
ve zahmetsiz hazırlamak için tasarlanmış, elektrikli
olması nedeniyle mutfaktan bağımsız da kullanılabilen
bir Türk Kahvesi cezvesi. Kullanımı kolaylaştırmayı
amaçlayan Pottoman, su ölçüsünün ürünün dış gövdesinde
görülebilmesi sebebiyle kullanıcının ﬁncanla ölçerek su
ayarı yapmasına gerek bırakmıyor. Ayrıca ürünün rezistansı,
kahveyi hem daha hızlı, hem de homojen ve bol köpüklü
pişirebilmek için özel olarak spiral formunda tasarlandı.
Pottoman, geleneksel cezve formu ve yapısından özellikle
çok uzaklaşmadan günümüz trendleri ve tasarım anlayışının
harmanlandığı bir ürün.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

İYİ Tasarım

12-U-1622

ELEKTRİKLİ
EV CİHAZLARI
K4129 BUHARLI ÜTÜ / K4129 STEAM IRON
Marka/Brand: ARÇELİK
Marka sahibi/Brand owner: Arçelik
Üretici/Producer: Eksen Makina San. Ltd. Şti.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı/Designer: Ümit Altun, Uğraş Akpınar, Rinaldo Filinesi DesignUM Tasarım Ekibi
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The K4129 Iron has been designed to make it a competitive
Arçelik product in the economic segment of the market.
Other important considerations were that the design of the
iron should be both aesthetic and functional. The K4129
Iron is one of a limited number of irons locally designed and
produced that Arçelik has in this segment of the market, and
it has been designed with the aim achieving a high price/
performance ratio, which has greatly inﬂuenced the design
process. Although the K4129 is an iron for the low to midend segment, it offers most of the features available in other
irons in the high-end segment. The design incorporates
ﬂowing lines and up-to-date details to appeal to users’
aesthetic, functional and ergonomic needs.

Jüri Değerlendirmesi
Sağlık ve güvenlik, üretim için tasarım kalitesi

Jury Evaluation
Health and safety, design quality for manufacture
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K4129 Ütü, Arçelik’in ekonomik segmentte rekabet
edebilmesi hedeﬂenerek tasarlanmış bir ürün. Ütünün
hem estetik, hem de işlevsel ihtiyaçları en iyi şekilde
karşılayabilmesi projenin en önemli unsurlarının başında
geliyor. Arçelik’in bu segmentte yerli üretim ve tasarım
olarak kullanıcısına sunduğu sayılı ürünlerinden biri olarak,
ﬁyat/performans oranının yüksek olması amaçlandı. K4129,
alt ve orta sınıfta konumlandırılan bir ürün olmasına
rağmen üst sınıf ütülerde bulunan birçok özelliği ve işlevi
bünyesinde barındırıyor. Ürün hem kullanıcıların genel
estetik beğenilerine cevap veren akıcı çizgiler ve güncel
detaylar içeriyor, hem de ergonomik ve işlevsel ihtiyaçlara
cevap veriyor.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

İYİ Tasarım

12-U-1626

ELEKTRİKLİ
EV CİHAZLARI
DELUXE XPLUS604G GAZLI ANKASTRE OCAK /
DELUXE XPLUS604G SECURIT GAS HOB
Marka/Brand: VESTEL
Marka sahibi/Brand owner: Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı/Designer: Burak Keseci, VESTEL Beyaz Eşya Endüstriyel Tasarım Grubu
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This built-in gas stove has a glass hob surface and front
controls. The design aim was to have features such as
improved safety, ease of use and easy cleaning as well as
a simple aesthetic language. The wide rounded forms and
the smooth transitive surfaces comprise the characteristic
formal language of the product. The elegant appearance
and easy cleaning aspect of the glass hob surface is
complemented by the simplicity and the hidden ﬁxing detail
of the grill design. The pin connection ﬁxings of the cast
grill on the glass surface enables positioning with ease
and increased safety. The aesthetic structure of the ﬂat
rapid burner plates complements the stylish look and easy
cleaning property of the glass hob surface.

Jüri Değerlendirmesi
Estetik katkı, üretim için tasarım kalitesi, farklılık ve
yenilikçilik

Jury Evaluation
Aesthetics, design quality for manufacture, distinctiveness
and innovation
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Cam tablalı, önden düğme kontrollü ve gazlı bir ocak olan
ürünün tasarımında güçlü ve yalın bir estetik dilin yanı
sıra, daha güvenli, kolay temizlenebilir ve kullanımı kolay
bir hale getirmek amaçlandı. Üründeki geniş radyüsler ve
geçişli formlar ürünün karakteristik biçim dilini oluşturuyor.
Cam ocak tablasının şık görünüm ve kolay temizlenme
özelliğini ızgara tasarımındaki yalınlık ve gizli sabitleme
detayı destekliyor. Cam ocak tablası üzerinde döküm
ızgaraların pim bağlantılarıyla sabitleme yöntemi, hem
kullanıcının ızgaraların konumlandırmasını kolaylaştırıyor,
hem de güvenliği üst düzeye çıkartıyor. Bekleri taşıyan
metal plakaların düz estetik yapısı, ocak tablasının şık
görüntüsünü ve kolay temizlenebilirlik özelliğini tamamlıyor.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

İYİ Tasarım

12-U-1628

ELEKTRİKLİ
EV CİHAZLARI
PUZZLE BUZDOLABI / PUZZLE REFRIGERATOR
Marka/Brand: VESTEL
Marka sahibi/Brand owner: Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı/Designer: Burçin Aşıcı, VESTEL Beyaz Eşya Endüstriyel Tasarım Grubu
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The PUZZLE is a French Door refrigerator which has unique
features designed to give ﬂexibility of use as well as add to
the aesthetic and stylish appearance of its surroundings. It is
composed of three compartments, a freezer (the upper part)
and two temperature-adjustable compartments (the bottom
part). As a result of the fact that the freezer compartment
is designed without interspace insulation, the product
width of 91cm can be used effectively. The temperature is
adjustable independently in each of the three compartments,
thus providing the user with 14 different combinations.
Additionally, odor transfer between the compartments is
completely prevented using two compressors and multievaporators in the refrigeration system allowing no air
circulation between the compartments. And the design
objective of simplicity is achieved with details such as hidden
freezer lighting, in-door lighting to ensure sufﬁcient light
for the freezer compartment, self-adjustable door handle
lighting and inox accessories. The control panel, mounted
on one of the freezer compartment doors uses a unique
technique and provides a zero-step feature with the door
surface and minimum side-gaps around the display. With
the help of refrigeration cycle design and smart light sensor
applications, energy consumption rates are decreased and an
upper level energy class is obtained. The list of international
design awards that the product has been given include Good
Design Award 2011, Plus X award/High Quality, Design and
Ease of Use.

Jüri Değerlendirmesi
Estetik katkı, farklılık ve yenilikçilik, üretim için tasarım
kalitesi

Jury Evaluation
Aesthetics, distinctiveness and innovation, design quality for
manufacture
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Gardrop tipi soğutucular portföyündeki Vestel Puzzle
buzdolabının tasarımında, kullanımda esneklik kazandırmak
ve özgün tasarım detayları sayesinde kullanıldığı alanın
estetik ve şık görünümüne katkıda bulunmak amaçlandı.
Ürün üstte bir soğutucu bölme ve altta iki adet sıcaklığı
ayarlanabilir bölme olmak üzere üç bölme olarak tasarlandı.
Soğutucu bölme, ara duvarsız tasarımı sayesinde,
ürünün 91 cm olan genişliğini etkili olarak kullanabiliyor.
Her üç bölmenin sıcaklığı birbirinden bağımsız olarak
ayarlanabiliyor ve bu sayede kullanıcıya ürünü 14 farklı
şekilde kullanma imkanı sunuyor. Ayrıca 2 kompresör
ve çoklu evaporatör kullanılarak soğutulan bu üç bölme
arasında hava geçişinin olmaması, bölmeler arasındaki
koku geçişini tamamen engelliyor. Ürünün tasarımında
sadelik amaçlanmış olup, bu sade tasarım gizli soğutucu
bölme aydınlatması, soğutucu bölmede her doluluk oranında
yeterli aydınlatma sağlayabilecek kapı içi aydınlatma, ortam
ışığına göre ışık şiddeti otomatik olarak ayarlanan kapı
kolu aydınlatması ve inoks aksesuarlar ile destekleniyor.
Ürünün kontrol paneli, soğutucu kapılardan biri üzerine
özgün bir teknik ile, yüzeye sıfır ve çevre boşluğunu sıfıra
indirecek şekilde montajlanıyor. Ürünün soğutma sistemi
tasarımı ve akıllı ışık sensörü uygulamaları sayesinde enerji
sarﬁyat değerlerinde düşüş elde edilerek ve enerji sınıfı bir
üst seviyeye çekildi. Ürünün kazandığı uluslararası ödüller
arasında Good Design Award 2011 ve Plus X Award / High
Quality, Design and Ease of Use bulunuyor.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

İYİ Tasarım

12-U-1632

ELEKTRİKLİ
EV CİHAZLARI
HEMERA BULAŞIK MAKİNESİ / HEMERA DISHWASHER
Marka/Brand: VESTEL
Marka sahibi/Brand owner: Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı/Designer: Burak Erbab, VESTEL Beyaz Eşya Endüstriyel Tasarım Grubu
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Jüri Değerlendirmesi
Üretim için tasarım kalitesi, sağlık ve güvenlik

Hemera, the new dishwasher from Vestel, offers not only
a sleek and modern design with electronic controls and an
LED display, but also energy efﬁciency and ease of use. The
control unit is placed on the middle of the control panel and
emphasised with black acrylic. The acrylic panel in front
of the LED display, the chrome piece that emphasises the
handle and the chrome trims between buttons, all give the
product a more sophisticated and high-end look. Rated
AAA for washing and drying performance, and with 9 litres
of water and 0.95 kWh electricity consumption, Hemera
can accommodate a 12- people dinner service. Of the three
baskets inside, the top one is designed to hold larger pieces
of cutlery in a horizontal position offering space-saving. The
height of the middle basket can be adjusted while loaded as
desired. The aim behind this new dishwasher, with its visually
harmonious design of LED display and button controls, is to
increase the product range for a diverse market and satisfy
customer demands. The product has won international
design awards including the Plus X Award for Design, Ease of
Use and Ecology.
Jury Evaluation
Design quality for manufacture, health and safety
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Hemera, hem elektronik kontrol ve led göstergesiyle dikkat
çeken modern ve şık tasarımıyla, hem de enerji tasarrufu
ve kullanım kolaylığıyla öne çıkıyor. Siyah akrilik malzeme
kullanımı ile desteklenen kontrol grubu, kontrol panelinin
ortasında kulbun tam üstünde konumlanıyor. LED ekranın
önünde akrilik kullanımı, kulbu vurgulayan krom parça,
butonlar arasındaki krom ürüne üst sınıf görünümü katıyor.
AAA enerji sınıfı yıkama ve kurutma performansına sahip
olan Hemera, 12 kişilik yemek takımı yıkamak için 9 litre
su ve 0.95 kWh elektrik tüketiminde bulunuyor. İçinde
bulunan üç bulaşık sepetinden en üstteki büyük boydaki
çatal ve kaşıkları yatay dizerek yerden tasarruf sağlarken,
orta sepet kullanıcı isteğine göre içinde bulaşık varken de
yüksekliği ayarlanabilir özelliğe sahip. Üründe LED gösterge
ve butonların uyumu ile üründe görsellik sağlanarak, değişik
pazar ve müşteri istekleri doğrultusunda ürün çeşitliliği
arttırmak amaçlanıyor. Uluslararası tasarım ödülleri
arasında Plus X Award- Design / Ease of Use / Ecology
bulunuyor.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

İYİ Tasarım

12-U-1633

ELEKTRİKLİ
EV CİHAZLARI
NORA BULAŞIK MAKİNESİ / NORA DISHWASHER
Marka/Brand: VESTEL
Marka sahibi/Brand owner: Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı/Designer: Burçin Aşıcı, VESTEL Beyaz Eşya Endüstriyel Tasarım Grubu
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Jüri Değerlendirmesi
Estetik katkı, üretim için tasarım kalitesi, kullanıcıya
sağladığı fayda, sağlık ve güvenlik

The main purpose of this new dishwasher is to increase
the product range for a more varied market and customer
demands through providing a high level of visual appeal
with the design of the LCD display and buttons. The control
panel which has a new stainless steel design is assembled
into the outer surface of the door. The cavity which extends
under the control panel deﬁnes the place of the opening
handle, and this simple and sleek design distinguishes this
product from the other dishwashers of the Vestel brand.
The Nora dishwasher is operated using an LCD display and
six surrounding programme buttons for a clear, ergonomic
deﬁnition of the user interface. While the on-off button is on
the left, the LCD display, the programme buttons and the
start-stop button are positioned on the right respectively.
In this way, the controls are read in order from left to right
in compliance with ergonomic design. The handle which is
combined with the control panel is coated with a soft-touch
paint ﬁnish for a comfortable feel. Rated AAA for washing and
drying performance, and with 9 litres of water and electricity
consumption of 0.95 kWh, the Nora dishwasher offers
adequate space for a 12-people dinner service. Of the three
baskets inside, the top one is designed to hold larger pieces
of cutlery in a horizontal position offering space-saving. The
height of the middle basket can be adjusted while loaded as
desired. The product has won international design awards
including the Plus X Award for Design and Ease of Use.
Jury Evaluation
Aesthetics, design quality for manufacture, beneﬁts for the
user, health and safety
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Üründe, LCD display ve butonların uyumuyla görsellik
sağlanarak, değişik pazar ve müşteri istekleri doğrultusunda
ürün çeşitliliği arttırmak amaçlandı. Yeni paslanmaz çelik
sac tasarımı ile kontrol paneli, kapı dış sacındaki yuvaya
oturtuldu. Kontrol paneli boyunca genişletilmiş altındaki
boşluk kulp bölgesini tanımlarken; Vestel bulaşık makinesi
tasarımları arasında sade bir tasarım örneği oluşturuyor.
Ürün üzerindeki LCD ekranın etrafında konumlanmış
altı program butonu kullanıcı arayüzü için ergonomik bir
tanımlama yapıyor. Solda açma kapama butonu yer alırken,
sağda ise sırayla LCD ekran, program butonları ve çalıştır/
durdur butonu konumlandırıldı. Böylece kullanıcının
makineyi çalıştırırken izlediği yön, kitap okuma yönü olan
soldan sağa doğru, kullanıcıya farkettirmeden ergonomik bir
şekilde sağlandı. Kontrol paneli ile birleşik olan kulp bölgesi
de konfor sağlaması için soft-touch boya ile boyandı. AAA
enerji sınıfı yıkama ve kurutma performansına sahip olan
Nora, 12 kişilik yemek takımı yıkamak için 9 litre su ve 0.95
kWh elektrik tüketiyor. İçinde bulunan üç bulaşık sepetinden
en üstteki büyük boydaki çatal ve kaşıkları yatay dizerek
yerden tasarruf sağlarken, orta sepet kullanıcı isteğine göre
içinde bulaşık varken de yüksekliği ayarlanabilir özelliğe
sahip. Uluslararası tasarım ödülleri arasında Plus X AwardDesign / Ease of Use bulunuyor.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

İYİ Tasarım

12-U-1636

ELEKTRİKLİ
EV CİHAZLARI
LYDIA BULAŞIK MAKİNESİ / LYDIA DISHWASHER
Marka/Brand: VESTEL
Marka sahibi/Brand owner: Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı/Designer: Serpil Sedef Yağcı, VESTEL Beyaz Eşya Endüstriyel Tasarım Grubu

DESIGN TURKEY
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Jüri Değerlendirmesi
Sürdürülebilirlik

Standard 60 cm- wide dishwashers mostly appeal to families
and those with spacious kitchens. Due to the continuous
population increase, a decrease in living spaces is being
seen, and through technological advances different user
habits are emerging. Because this product is designed to
occupy 25% less space than standard dishwashers, the
slimmer of the Lydia dishwasher is not only attractive for
crowded families with limited space in their kitchen but
also for smaller families. Unlike conventional systems,
this machine operates using a new water softening system
which provides a saving by a reduction of 40% in the salt
consumption per each regeneration. In addition to this, the
amount of resin used in the water softening process is 25%
lower producing a cost-efﬁcient and environmentally-friendly
machine. Also unlike other machine in the same segment,
a heater integrated washing pump is present in this slim
dishwasher design. This enables water loss inside the
hydraulic system to be minimized, and thus reduces energy
and water consumption. International design awards for this
product include iF product design award 2011, Plus X Award /
Design, and German Design Award 2012.
Jury Evaluation
Sustainability
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Standart bulaşık makineleri, 60 cm genişlik ile daha çok
geniş mutfak ölçülerine ve kalabalık aile yapısına sahip
kullanıcılara hitap ediyor. Gün geçtikçe artan nüfusa bağlı
olarak yaşam alanları daralıyor ve gelişen teknolojiyle
birlikte farklı kullanım alışkanlıklarını da ortaya çıkıyor.
Lydia, standart bulaşık makinelerine kıyasla yüzde 25
daha az yer kaplamasıyla hem mutfağında yer sıkıntısı
yaşayan kalabalık ailelere hem de küçük aile yapısına sahip
kullanıcılara hitap ediyor. Mevcut sistemlerden farklı ve yeni
bir su yumuşatma sistemi sayesinde, rejenerasyon başına
yüzde 40 daha az tuz tüketimi elde ediliyor ve kullanıcılar
için ekonomik tasarruf sağlanıyor. Ayrıca, su yumuşatma
sisteminde kullanılan reçine miktarı yüzde 25 oranında
azaltılarak maliyet açısından daha uygun ve çevre dostu
makineler üretiliyor. Piyasada bulunan aynı ürün segmentine
sahip bulaşık makinelerinden farklı olarak, bütünleşik
ısıtıcılı entegre yıkama pompasına sahip olan üründe hem
hidrolik sistem içerisindeki su kayıpları minimize edildi, hem
de yıkama başına harcanan su ve buna bağlı olarak enerji
azaltıldı. Uluslararası ödülleri arasında iF Product Design
Award 2011, Plus X Award / Design ve German Design Award
2012 adaylığı bulunuyor.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

İYİ Tasarım

12-U-1638

ELEKTRİKLİ
EV CİHAZLARI
S-LINE BUZDOLABI / S-LINE REFRIGERATOR
Marka/Brand: VESTEL
Marka sahibi/Brand owner: Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı/Designer: Can İmir, Burçin Aşıcı, Ekin Bozkurt, VESTEL Beyaz Eşya Endüstriyel Tasarım Grubu

DESIGN TURKEY
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Jüri Değerlendirmesi
Üretim için tasarım kalitesi, sağlık ve güvenlik

The S-Line no-frost refrigerator offers different options
to users with its design alternatives on its glass door. The
chrome- coated slim proﬁle that separates the side handles
from the shiny glass surface complements the elegant
appearance of the product. The application of different
patterns on the glass allows for customization with which
the user can achieve a completely new look. The ergonomic
placement of compartments which are more frequently used
thus reducing the need to bend, plus the positioning of the
freezer compartment at the bottom, make the product stand
out. With it dimensions of 180 cms in height and a width of 70
cms, the S-Line offers the user volume-efﬁcient storage.
Jury Evaluation
Design quality for manufacture, health and safety
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S-Line no-frost buzdolabı, cam kapısındaki desen
alternatiﬂeriyle kullanıcılarına farklı seçenekler sunuyor.
Yan tarafta boydan boya uzanan kapı koluyla parlak
cam yüzeyi ayıran, krom görünümlü proﬁl, ürünün zarif
görüntüsünü destekliyor. Cam üzerine farklı desen
uygulaması kişiselleştirmeyi sağlıyor ve kullanıcı tamamen
yeni bir görünüm elde ediyor. Kullanıcının daha sık
kullanılan bölgelere ulaşmak için daha az eğilmesini
sağlayan yerleşiminde, dondurucu bölmenin altta olması ile
ergonomik olarak da öne çıkıyor. S-Line, 70 cm genişlik ve
180 cm yüksekliğiyle kullanıcıya verimli bir hacim sunuyor.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

İYİ Tasarım

12-U-1676

ELEKTRİKLİ
EV CİHAZLARI
SOHO ÇAY KAHVE SETİ / SOHO TEA & COFFEE MACHINE
Marka/Brand: KORKMAZ
Marka sahibi/Brand owner: Korkmaz Mutfak Eşyaları San. Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: Korkmaz Mutfak Eşyaları San. Tic. A.Ş.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı/Designer: Adlıhan Tartan

DESIGN TURKEY
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Jüri Değerlendirmesi
Sağlık ve güvenlik, üretim için tasarım kalitesi

The Soho tea and coffee machine is an integrated product
designed as a dual system. A more organised, compact
and easy to use integrated set of products was created by
combining the functions of both tea and coffee machines in
a single platform for use in environments such as ofﬁces
and in the home where both tea and Turkish coffee are
consumed. The main structure of the product is based on
simple and clear lines, and the sharp separation of plastic
and metal parts. Glossy black plastic parts and metal parts
of different colours have been used to create the perception
of a new product. With its easy to hold handles, automatic
illuminated thermostat knob and a water indicator clearly
showing the water level, the Soho is a highly user-friendly,
ergonomic product. Soho’s individual and sophisticated
perception of form creates a new product category
compatible with today’s modern spaces. Soho is the ﬁrst
product to combine the functions of making two different,
but complementary hot beverages such as tea and coffee in
a single platform. The coffee function offers fast and slow
preparation options, and the foam sensor, which prevents the
overﬂow of coffee, eliminates the need of waiting next to the
machine while the coffee is being prepared. The tea function
also offers different options such as the making herbal tea.
Jury Evaluation
Health and safety, design quality for manufacture
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Soho çay kahve makinası, ikili olarak tasarlanmış entegre
bir ürün sistemidir. Oﬁs ve ev gibi, çay ve Türk kahvesi
işlevlerinin her ikisinin de kullanıldığı ortamlar için, bu
iki işlevi tek bir platformda birleştirerek daha organize,
az yer kaplayan ve kolay kullanım sağlayan, entegre bir
ürün seti oluşturuldu. Ürünün temel mimarisi yalın ve net
hatlardan oluşan, plastik ve metal parçaların birbirinden
keskin hatlarla ayrılmasıyla oluşuyor. Parlak siyah plastik
parçalar ve farklı renklerdeki metal bölümler ile yeni bir
ürün algısı yaratmak amaçlandı. Soho, son derece rahat
kavranan saplar, kendinden ışıklı termostat düğmesi ve
su miktarının net bir biçimde algılanmasını sağlayan su
göstergesi ile kullanıcı dostu ve ergonomik bir üründür.
Soho kendi soﬁstike form algısıyla modern mekanlara uyum
sağlayabilecek yeni bir ürün kategorisi oluşturuyor. Çay ve
kahve gibi farklı ancak birbirini tamamlayan iki sıcak içecek
işlevini tek bir platformda buluşturan Soho kullanıcı için de
bir ilki gerçekleştiriyor. Kahve işlevi için hızlı ve yavaş olmak
üzere iki seçenek sunarken, kahvenin taşmasını engelleyen
köpük sensörü ile ürünün başında beklemeyi ortadan
kaldırıyor. Aynı şekilde çay makinasında bulunan bitki çayı
özelliği yapma gibi değişik seçenekler de sunuyor.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

İYİ Tasarım

12-U-1788

ELEKTRİKLİ
EV CİHAZLARI
MANGALET ELEKTRİKLİ IZGARA / MANGALET ELECTRIC GRILL
Marka/Brand: KORKMAZ
Marka sahibi/Brand owner: Korkmaz Mutfak Eşyaları San. Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: Korkmaz Mutfak Eşyaları San. Tic. A.Ş.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı/Designer: Adlıhan Tartan
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Jüri Değerlendirmesi
Farklılık ve yenilikçilik

Mangalet is an electrical grill model, which aims to provide
quick and easy grilling and may be used as an alternative
appliance in a modern built-in kitchens. The form and
language of the design of the Mangalet is self-explanatory,
making it functions easy to understand. The sharp lines
and the frame-shaped aluminum structure that supports
the main body are the main visual characteristics of the
product. It is designed to provide a strong heating capacity
with a 1400 watt powered heating system and which will
accomodate even the most demanding use of the grill. The
tray, which is placed under the product, prevents the smell of
dripping juices from foods such as meat. The product’s cast
aluminum grill, its resistance, electrical components and
other parts are removable for easy cleaning. In the design of
the product, the aim was to create a high performance yet
simple, quick and easy-to-use grill to bring out the ﬂavour
of cooked meat and vegetables. The Mangalet Electric Grill,
with its geometric, simple and deﬁned lines stands out as a
product which is both user-friendly and simple-to-use.
Jury Evaluation
Distinctiveness and innovation
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Modern mutfaklarda ankastre ürünlere alternatif olabilecek,
hızlı ve kolay ızgara yapabilen bir ürün olarak hedeﬂenmiş
bir elektrikli ızgara modeli olan Mangalet, işlevlerini kolay
anlatan bir form diline sahiptir. Keskin hatları ve ana
gövdeyi ayakta tutan çerçeve şeklindeki alüminyum yapı,
ürünün temel görsel karakteristiğini oluşturuyor. 1400 Watt
gücündeki ısıtma sistemiyle güçlü bir ısıtma yapabilecek
ve en zorlu ızgara seanslarının dahi üstesinden gelebilecek
şekilde tasarlandı. Altta su konulan tepsi ile et ve benzeri
yiyeceklerden damlayan suların koku yapması engellendi.
Ürünün alüminyum döküm ızgarası, rezistansı, elektrik ve
diğer parçaları ayrılarak kolay temizleme olanağı sağlıyor.
Ürün felsefesinin temelinde sade ve basit kullanım ile
yüksek performansta kolay, çabuk ve lezzetli et ve sebze
ızgarası hedeﬂendi. Geometrik, sade ve tanımlı hatlardan
oluşan Mangalet Elektrikli Izgara, kullanıcı dostu ve kolay
kullanımlı bir ürün olarak öne çıkıyor.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

İYİ Tasarım

12-U-1883

ELEKTRİKLİ
EV CİHAZLARI
VERTEX TOST MAKİNESİ / VERTEX TOASTER
Marka/Brand: KORKMAZ
Marka sahibi/Brand owner: Korkmaz Mutfak Eşyaları San. Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: Korkmaz Mutfak Eşyaları San. Tic. A.Ş.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı/Designer: Adlıhan Tartan

DESIGN TURKEY

114

ELECTRICAL
HOUSEHOLD DEVICES

Jüri Değerlendirmesi
Farklılık ve yenilikçilik, sağlık ve güvenlik, üretim için tasarım
kalitesi

The Vertex Toaster has been developed out of the need
to create a small, simple and straightforward kitchen
appliance that can be used by anyone. This product has an
individual character which ﬁts well into the concept of the
modern kitchen, and its unique identity gave the inspiration
for the name of the series, Vertex. The aim was to create
a perception of design for the world of electronic products
rather than that of a small household appliance. The clearlydeﬁned, bold, sharp lines resulting from the intersecting
surfaces in the mid-section, and the frame that surrounds
the upper body continuing in the handle, give the product
its main visual characteristic appearance. The various
colour combinations applied on the frame and on the middle
section, offer customers with different tastes choices in
relation to the product range. The cast aluminium cast grill
plates can be removed with the help of the lock button, and
can be washed either in a dishwasher or by hand. The idea
behind the product design was to develop a small, simple and
easy- to-use product for making toasted sandwiches which
would meet the needs of a family, and which remains true to
the philosophy behind its design.
Jury Evaluation
Dsitinctiveness and innovation, health and safety, design
quality for manufacture
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Vertex Tost Makinesi, herkesin kullanabileceği kadar basit,
yalın, ufak bir ürün ihtiyacı ile ortaya çıkan bir mutfak
ürünü. Modern mutfak kavramıyla uyum sağlayan ve kendi
içinde farklı bir form dili oluşturarak seriye ismini veren
‘Vertex’ kavramıyla kendine özgü bir kimlik kazandı ve
küçük bir ev aletinden çok, elektronik ürünler dünyasına
yaklaşan bir tasarım algısı yaratmak hedeﬂendi. Yüzeylerin
cesurca ortada kesişmesiyle elde edilen keskin hatlar ve
üst gövdeyi çevreleyerek sapta da devam eden çerçeve,
ürünün temel görsel karakteristiğini oluşturuyor. Bu çerçeve
ve ortadaki alanda uygulanan farklı renk kombinasyonları
ile ürün gamında farklı beğenilere sahip müşterilere bir
alternatif sunuluyor. Alüminyum döküm ızgaralar, kilit
düğmesi yardımıyla çıkartılıp, bulaşık makinesinde ya da
elde yıkanabiliyor. Ürün felsefesinin temelinde, bir ailenin
tüm tost ihtiyacını yalın ve basit kullanımlı, ufak bir ürünle
karşılamak hedeﬂendi.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

İYİ Tasarım

12-U-1933

ELEKTRİKLİ
EV CİHAZLARI
ARÇELİK EKMEK KIZARTMA MAKİNASI K 8175 EK /
ARÇELİK TOASTER K 8175 EK
Marka/Brand: ARÇELİK
Marka sahibi/Brand owner: Arçelik A.Ş.
Üretici/Producer: Arçelik A.Ş.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı/Designer: Mehmet Öney
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Jüri Değerlendirmesi
Kullanıcıya sağladığı fayda, estetik katkı

The new Small Domestic Appliances Series for the Arçelik
company was designed to promote a strong, reliable
and trusted product range distinctive in the market. The
design concept mainly follows basic geometrical forms to
present the concept as a simple, function-oriented, clean,
and minimalist design. The chamfers /curved edges that
comprise the common aesthetic form of the design of the
new Small Domestic Appliances Series can be seen between
the outer main bodies and functional inner parts of the
products. In addition to the chamfers, the ﬂat and sharp
surfaces also add to the perception of the products’ strength
and reliability, while at the same time, the design style
emphasizes the minimalism and simplicity of the identity of
the Arçelik brand. The toaster, an essential part of anyone’s
breakfast, includes a stop-function, which allows you to
interrupt toasting whenever you like, a defrost function to
unfreeze frozen bread, and a re-heat function.
Jury Evaluation
Beneﬁts for the user, aesthetics
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Arçelik’in yeni Küçük Ev Aletleri Serisi, pazarda kolaylıkla
ayırt edilebilmesi için güçlü, saygın ve güvenilir olduğu
algısını sağlayacak şekilde tasarlandı. Tasarım yaklaşımı
esasen temel geometrik biçimleri takip ederek konsepti
basit, işlev odaklı, temiz ve minimalist bir çizgide sunuyor.
Yeni Küçük Ev Aletleri serisinin tasarımında estetik olarak
ortak biçimini oluşturan eğik kenarlar, ürünlerin formunu
oluşturan ana gövdeler ile işlevsel iç kısımlar arasında
görülüyor. Eğik kenarların yanı sıra düz ve keskin yüzeyler
de ürünlerin güçlü ve güvenilir olarak algılanmasını sağlıyor.
Diğer taraftan tasarım yaklaşımı, Arçelik’in minimalist ve
yalın marka kimliğini vurguluyor. Kullanıcıların kahvaltısının
bir değişmezi olması hedeﬂenen üründe istendiği zaman
kızartmayı sonlandırmak için durdurma, donmuş ekmeği
çözdürmek için buz çözme ve tekrar ısıtma işlevi bulunuyor.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

İYİ Tasarım

12-U-1940

ELEKTRİKLİ
EV CİHAZLARI
ARÇELİK KAHVE MAKİNESİ K 8115 KM /
ARÇELİK COFFEE MAKER K 8115 KM
Marka/Brand: ARÇELİK
Marka sahibi/Brand owner: Arçelik A.Ş.
Üretici/Producer: Arçelik A.Ş.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı/Designer: Mehmet Öney
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The new Small Domestic Appliances Series for the Arçelik
company was designed to promote the products as strong,
reliable, trusted and distinctive in the market. The design
presents a simple, function-oriented, clean, and minimalist
concept. which mainly follows basic geometrical forms. In
the new Small Domestic Appliances series, chamfers are
common aesthetic forms, and can be seen between the outer
main bodies and functional inner parts of the products. The
ﬂat, sharp surfaces together with the chamfers also add to
the perception of the products’ strength and reliability. The
design style also emphasizes the minimalism and simplicity
which represents the identity of the Arçelik brand. A glass or
thermo jug/carafe option add to the user freedom of choice.

Jüri Değerlendirmesi
Üretim için tasarım kalitesi, sağlık ve güvenlik

Jury Evaluation
Design quality for manufacture, health and safety
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Arçelik’in yeni Küçük Ev Aletleri Serisi, pazarda kolaylıkla
ayırt edilebilmesi için güçlü, saygın ve güvenilir olduğu
algısını sağlayacak şekilde tasarlandı. Tasarım yaklaşımı
esasen temel geometrik biçimleri takip ederek konsepti
basit, işlev odaklı, temiz ve minimalist bir çizgide sunuyor.
Yeni Küçük Ev Aletleri serisinin tasarımında estetik olarak
ortak biçimini oluşturan eğik kenarlar, ürünlerin formunu
oluşturan ana gövdeler ile işlevsel iç kısımlar arasında
görülüyor. Eğik kenarların yanı sıra düz ve keskin yüzeyler
de ürünlerin güçlü ve güvenilir olarak algılanmasını sağlıyor.
Diğer taraftan tasarım yaklaşımı, Arçelik’in minimalist ve
yalın marka kimliğini vurguluyor. Cam veya termo sürahi
seçeneği kullanım özgürlüğü sağlıyor.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

İYİ Tasarım

12-U-1952

ELEKTRİKLİ
EV CİHAZLARI
ARÇELİK SU ISITICI K 8105 KL / ARÇELİK KETTLE K 8105 KL
Marka/Brand: ARÇELİK
Marka sahibi/Brand owner: Arçelik A.Ş.
Üretici/Producer: Arçelik A.Ş.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı/Designer: Mehmet Öney

DESIGN TURKEY
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Jüri Değerlendirmesi
Estetik katkı, üretim için tasarım kalitesi

The new Small Domestic Appliances Series for the Arçelik
company was designed to give a strong, reliable and trusted
image to the products making it distinctive in the market.
The design concept mainly follows basic geometrical forms
to present the concept as simple, function-oriented, clean,
and minimalist. The chamfers that comprise the common
aesthetic form of the design of the new Small Domestic
Appliances Series can be seen between the outer main
bodies and functional inner parts of the products. The ﬂat
and sharp surfaces as well as the chamfers also enable
the products to be perceived as strong and reliable. This
is complemented by the design style which emphasizes
minimalism and simplicity representing the identity of the
Arçelik brand. In Arçelik Small Domestic Appliances and
their design language, the key features of the chamfers
clearly identify the product range and show a distinctive
approach to design.
Jury Evaluation
Aesthetics, design quality for manufacture
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Arçelik’in yeni Küçük Ev Aletleri Serisi, pazarda kolaylıkla
ayırt edilebilmesi için güçlü, saygın ve güvenilir olduğu
algısını sağlayacak şekilde tasarlandı. Tasarım yaklaşımı
esasen temel geometrik biçimleri takip ederek, konsepti
basit, işlev odaklı, temiz ve minimalist bir çizgide sunuyor.
Yeni Küçük Ev Aletleri Serisinin tasarımında estetik olarak
ortak biçimini oluşturan eğik kenarlar, ürünlerin formunu
oluşturan ana gövdeler ile işlevsel iç kısımlar arasında
görülüyor. Eğik kenarların yanı sıra düz ve keskin yüzeyler
de ürünlerin güçlü ve güvenilir olarak algılanmasını sağlıyor.
Diğer taraftan tasarım yaklaşımı, Arçelik’in minimalist
ve yalın marka kimliğini vurguluyor. Arçelik Küçük Ev
Aletlerinin tasarım dilinde eğik kenarlar, ürün ailesini ve
ﬁrma tasarım yaklaşımını ortaya koyan kilit unsurlar olarak
öne çıkıyor.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

İYİ Tasarım

12-U-1960

ELEKTRİKLİ
EV CİHAZLARI
8127 NP ÇAMAŞIR MAKİNASI / 8127 NP WASHING MACHINE
Marka/Brand: ARÇELİK
Marka sahibi/Brand owner: Arçelik A.Ş.
Üretici/Producer: Arçelik A.Ş.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı/Designer: Savaş Onur Eroğlu, Özgür Mutlu Öz

DESIGN TURKEY
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Jüri Değerlendirmesi
Estetik katkı, farklılık ve yenilikçilik, kullanıcıya sağladığı
fayda, üretim için tasarım kalitesi

The In Love Series Washing Machine incorporates stateof-the-art technology and is distinctive with its spectacular
design, technological superiority and colourful up-to-theminute appearance, ease of use, automatic programmes and
multi-sensors.
It transforms the chore of laundry into a pleasurable activity.
The In Love Series Washing Machine has an annual energy
consumption of 135 kWH, consumes 30% less energy than
A+++ energy class products, adusts programmes with its
multi-sensors to give the best washing results, and saves
energy and water by controlling the temperature, water and
spin speed. The In Love Series Washing Machine tells the
user the most productive washing conditions, programme
and degree of dirt chosen for the washing load, so as to
achieve the best-possible washing results.
Jury Evaluation
Aesthetics, distinctiveness and innovation, beneﬁts for the
user, design quality for manufacture
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Arçelik’in en son teknolojileri bir arada bulunduran, göz alıcı
tasarımı ve teknolojik üstünlüğü ile dikkat çeken In Love
Serisinin tasarımında kolay kullanımı, otomatik programı, ve
multi-sensörleri ile çamaşır yıkamayı keyiﬂi hale getirmeyi
amaçlandı. In Love Serisi Çamaşır Makinesi yıllık 135 kWH
enerji tüketimiyle A+++ Enerji sınıfı ürünlere kıyasla yüzde
30 daha az enerji tüketiyor. Multisensörleri ile en iyi yıkama
sonuçlarını verecek şekilde programlarını düzenleyip,
sıcaklık, su ve sıkma devrini kontrol ederek enerji ve
su tasarrufu sağlıyor. In Love Serisi Çamaşır Makinesi,
yıkama programına başlamadan önce, ölçtüğü çamaşır
miktarı, seçilen program ve seçilen kir seviyesine göre en
verimli yıkama koşullarını önererek etkin yıkama sonuçları
alınmasını sağlıyor.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

İYİ Tasarım

12-U-1982

ELEKTRİKLİ
EV CİHAZLARI
9781 TEI A LA CHEF ANKASTRE FIRIN /
9781 TEI A LA CHEF BUILT-IN OVEN
Marka/Brand: ARÇELİK
Marka sahibi/Brand owner: Arçelik A.Ş.
Üretici/Producer: Arçelik A.Ş.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı/Designer: Değer Demircan, Özgür Mutlu Öz, Mert Torun, Yunus Tunak

DESIGN TURKEY
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Jüri Değerlendirmesi
Kullanıcıya sağladığı fayda, üretim için tasarım kalitesi

The A La Chef oven offers its users outstanding technology
and multi-functional cooking features through an easy and
comprehensible interface. With the Favorite Meals and
Cooking Guide options recorded in the menu, it provides
easy access as well as enabling adjustments for traditional
dishes with the Cooking Menu. Thanks to the display, which
is colourful and can be customised, user preferences can be
visually displayed. When the oven functions are not activated,
digital photographs can be transferred via USB interface and
seen on the smart colourful display using its digital photo
frame function. Its updatable Cooking Guide with visual
explanations of different recipes from both Turkish and world
cuisines provides the users with a new and different cooking
experience.
Jury Evaluation
Beneﬁts for the user, design quality for manufacture
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A La Chef, altyapısında kullanılan üstün teknoloji ve
çok işlevli pişirme özelliklerini, kolay ve anlaşılabilir bir
dil ile kullanıcıların kontrolüne sunan bir fırın. Menü
içerisine kaydedilen Favori Pişirmeler ve Pişirme Rehberi
seçenekleri ile kolay erişimin yanı sıra, Pişirme Menüsü
ile geleneksel yemekler için ayarlar yapılabiliyor. Renkli ve
kişiselleştirilebilir ekran sayesinde, kullanıcılar beğenilerine
uygun görsel görünümü sağlıyor. USB arayüz ile aktarılan
fotoğraﬂar, dijital fotoğraf çerçevesi özelliği sayesinde,
fırın kullanılmadığı zamanlarda ekranda izlenebiliyor.
Türk ve dünya mutfağından tariﬂeri görseller ile sunan
ve güncellenebilen Pişirme Rehberi kullanıcıların yeni ve
değişik pişirme tecrübeleri edinmelerini sağlıyor.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

İYİ Tasarım

12-U-2027

ELEKTRİKLİ
EV CİHAZLARI
GANYMEDE ÇAMAŞIR MAKİNESİ /
GANYMEDE WASHING MACHINE
Marka/Brand: VESTEL
Marka sahibi/Brand owner: Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı/Designer: Seyman Çay, Melih Gürleyik, Nazım Erdem Aykam

DESIGN TURKEY
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Jüri Değerlendirmesi
Sağlık ve güvenlik, üretim için tasarım kalitesi

The front loading Ganymede, offers a combination of a
washing machine and tumble dryer with a 9 kg washing
and 6 kg drying capacity. Ganymede has load sensors which
are connected to the high resolution dot matrix display
that shows the weight of the washing load and the amount
of detergent required. The 47 cm diameter door and 33
cm drum mouth-size, offer an ease of use. In addition,
the Ganymede offers a short, 12-minute economic wash
programme named ‘Super rapid 12’ and also a ‘drum
cleaning function’. This cleaning function allows the washing
of even baby clothing with safety after the dirtiest washing
load. With the ‘refresh’ program, slightly-soiled clothes can
be aired to remove bad smells. The Ganymede has an A class
energy and washing performance, and also has another
setting, ‘eco time’, which can be used to adjust the time zone
on the display in regions where electricity costs are less at
different times of the day. The washing and drying functions
can be automatically delayed for the preferred times, thus
helping to reduce electricity bills.
Jury Evaluation
Health and safety, design quality for manufacture
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Çamaşır makinesi ve kurutma makinesini bir arada sunan
önden yüklemeli Ganymede, 9 kg yıkama ve 6 kg kurutma
kapasitesine sahip. Ganymede, hassas sensörleriyle
yüklediğiniz çamaşırları tartıyor ve gerekli deterjan miktarını
yüksek çözünürlüklü dot matrix ekranında gösteriyor.
47 cm çaplı kapısı ve 33 cm’lik tambur ağzıyla kolay bir
kullanım sunuyor. 12 dakikalık hızlı ve tasarruﬂu kısa
yıkama programı Super Rapid 12, çok kirli çamaşırların
ardından bebek çamaşırları bile yıkama olanağı sunan kazan
temizleme işlevi, çok kirli olmayan ya da üzerine koku sinmiş
çamaşırları havalandırarak tazeleyen Refresh işlevleri ile
öne çıkıyor. A sınıfı enerji ve A sınıfı yıkama performansına
sahip Ganymede’nin “Eco Time” özelliği sayesinde enerjinin
daha uygun ﬁyatlı olduğu zaman aralığı bilgi ekranından
ayarlanabiliyor, yıkama veya kurutma işlemi saate bağlı
olarak otomatik olarak ertelenerek elektrik faturalarını
azaltmaya yardımcı oluyor.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

İYİ Tasarım

12-U-1690

ELEKTRONİK ÜRÜNLER
NOVELLA S ELEKTRİK ANAHTARI /
NOVELLA S ELECTRIC SWITCH
Marka/Brand: VİKO ARTLINE
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.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı/Designer: Mirzat Koç
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ELECTRONIC EQUIPMENT

This design is based on three main principles; bringing
transparency to the transfer of advanced technology to
living spaces, adding new positive experiences to users’
lives, and removing all possible barriers and difﬁculties.
The Novella S Slider Dimmer brings together many new
design features both mechanically and electronically. In
existing touch products, products have certain aesthetic
limitations due to the requirement that the touch surface be
a conductor because of their touch sensitive technology. This
brings challenges to design innovation. However, ‘Capsense’
technology, gives aesthetic freedom to product design while
also removing functionality restrictions. This technology
also allows the use of a touch product on non-conducting
surfaces. The product itself indicates light intensity. For
example, all LEDs of the switch are activated when the light
intensity is 100%.

Jüri Değerlendirmesi
Estetik katkı, kullanıcıya sağladığı fayda, farklılık ve
yenilikçilik

Jury Evaluation
Aesthetics, beneﬁts for the user, distinctiveness and
innovation

129
DESIGN TURKEY

Yüksek teknoloji ürünlerin mekanlara geçişini
şeffaﬂaştırmak, kullanıcıların hayatına pozitif deneyimler
kazandırmak ve olası bariyerleri kaldırmak temel
prensiplerinin üzerine kurulan Novella S Slider Dimmer
gerek mekanik, gerekse elektronik anlamda birçok yeni
tasarım özelliğini bünyesinde topluyor. Mevcut dokunmatik
ürünlerde dokunuşu algılama teknolojisi sebebiyle dokunma
yüzeyinin iletken olması zorunluluğu ürünü estetik açıdan
belirli sınırlar içine alıyor ve bu zorunluluk tasarımın
özgünlüğünü zorlayıcı durumlara sebep oluyor. Capsense
teknolojisiyle ürüne estetik açıdan özgürlük kazandırıldığı
gibi işlevsellik kısıtından da kurtuluyor ve yalıtkan bir
zeminde dokunmatik ürün kullanımı sağlanıyor. Işık şiddeti
ürün üzerinde gösteriliyor, örneğin ışık şiddeti yüzde 100
iken LED’lerin tümü yanıyor.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

İYİ Tasarım

12-U-1725

ELEKTRONİK ÜRÜNLER
IPV10 IP SANTRAL / IPV10 IP PBX
Marka/Brand: KAREL
Marka sahibi/Brand owner: Karel Elektronik A.Ş.
Üretici/Producer: Karel Elektronik A.Ş.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı/Designer: Nurtan Meral, Tahsin Çetinoğlu
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ELECTRONIC EQUIPMENT

The IPV10 is a new generation PBX, designed for small
and medium-sized businesses, that allows the control and
management of audio, video and data from a single source.
It offers enhanced communication solutions, including
Voice-over-IP, fax-over- IP, voice recording, conference
calls, audiovisual meetings, voicemail to e-mail, presence
monitoring, instant messaging, remote extensions and
remote ofﬁce communication modes. Voice messages, call
recordings and system fault notiﬁcations can be forwarded
to a deﬁned e-mail address with the aid of integrated voice
mail and e-mail applications. Since smart phones having SIP
application and supporting VoIP functions can be deﬁned as
an extension to the system, users can respond to incoming
calls from these phones, listen to their voice mail and utilize
all the services provided to IP extensions. The IPV10 supports
up to 20 IP extensions and IP lines, and has a TDM channel
capacity of 4 lines. Capacity increases can be handled via
card and license additions, and therefore changing the PBX is
not required for any expansion.

Jüri Değerlendirmesi
Üretim için tasarım kalitesi

Jury Evaluation
Design quality for manufacture
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Küçük ve orta ölçekli işletmeler için tasarlanmış yeni
nesil bir IP santrali olan IPV10’nin tasarımında, tek bir
altyapı üzerinden ses, veri ve görüntünün yönetimi,
kontrolü ve sunduğu katma değerli uygulamaları sayesinde
işletmelerin değişen ve gelişen ihtiyaçlarını en etkin
biçimde karşılamak amaçlanıyor. Entegre sesli posta ve
e-posta uygulamaları sayesinde sesli mesajlar, görüşme
kayıtları ve sistem hata bildirimleri tanımlanan e-posta
adreslerine iletiliyor. Bu bilgilere ve sesli postalara her
noktadan erişebilmek mümkün kılınıyor. Mobil abone
yazılımlı ve VoIP destekli akıllı cep telefonlarının da sistemin
bir abonesi olarak tanımlanabiliyor, böylece kullanıcılar
gelen çağrıları cep telefonlarından karşılayabiliyor, sesli
postalarını dinleyebiliyor ve santralin sunduğu tüm IP abone
servislerinden faydalanabiliyor. IPV10 santrali 20 adede
kadar IP abone ve IP dış hattı, TDM kanal kapasitesi ise tek
sistemde 4 hattı destekliyor. Kapasite artışları kart ve lisans
ilaveleriyle gerçekleştiriliyor, böylece bir büyüme durumunda
santral degişimine gerek kalmıyor.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

İYİ Tasarım

12-U-1727

ELEKTRONİK ÜRÜNLER
IPV50 IP SANTRAL / IPV50 IP PBX
Marka/Brand: KAREL
Marka sahibi/Brand owner: Karel Elektronik A.Ş.
Üretici/Producer: Karel Elektronik A.Ş.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı/Designer: Nurtan Meral, Tahsin Çetinoğlu
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ELECTRONIC EQUIPMENT

Jüri Değerlendirmesi
Estetik katkı, üretim için tasarım kalitesi

The IPV50 is a new generation IP PBX designed for small or
mid-sized businesses. Thanks to the audio, data and video
monitoring and management features and value-added
applications IPV50 offers, it meets the continuously changing
and developing needs of businesses in a highly efﬁcient
way. The IPV50 provides a user-friendly communication
infrastructure with a wide capacity of options and features,
as well as applications such as IP communication, uniﬁed
communication, remote ofﬁce and mobile communications.
Uniﬁed communication applications provide quick, easy and
productive communication in the work place and between
employees and their customers and suppliers, and also
give the opportunity to optimize their business practices. It
also enables companies using IPV50 which have ofﬁces in
different countries and cities to be linked-in to the central
system wherever they are. The IPV50 supports up to 100 IP
extensions and external lines. TDM channel capacity is 56
for a single system. Capacity expansions are performed by
adding modules and licenses, and thus eliminating the need
for a change of the PBX.
Jury Evaluation
Aesthetics, design quality for manufacture
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Küçük ve orta ölçekli işletmeler için tasarlanmış yeni nesil
bir IP santrali olan IPV50’nin tasarımında, tek bir altyapı
üzerinden ses, veri, video aktarımı ve sunduğu katma değerli
uygulamaları sayesinde işletmelerin değişen ve gelişen
ihtiyaçlarını en etkin biçimde karşılamak amaçlanıyor.
IP haberleşme, tümleşik iletişim, uzak oﬁs ve mobil
haberleşme gibi uygulamaları, zengin özellikleri, geniş
kapasite seçenekleriyle IPV50, kullanıcı ve çevre dostu bir
iletişim altyapısı sunuyor. Tümleşik İletişim Uygulamaları
çalışanlara hem kendi aralarında, hem de müşteri ve
tedarikçilerle hızlı, kolay ve verimli bir şekilde iletişim
kurma ve iş süreçlerini optimize etme olanağı sağlıyor.
IPV50 kullanıcısı olan farklı ülke ya da şehirlerde oﬁsleri
olan ﬁrmaların da herhangi bir yerden merkezdeki santralin
abonesi olması mümkün kılınıyor. IPV50, 100 adede kadar
IP abone ve IP dış hattı, TDM kanal kapasitesi ise tek
sistemde 56 hattı destekliyor. Kapasite artışları kart ve lisans
ilaveleriyle gerçekleştiriliyor, böylece bir büyüme durumunda
santral değişimine gerek kalmıyor.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

İYİ Tasarım

12-U-1980

ELEKTRONİK ÜRÜNLER
PADPOS YAZAR KASA / PADPOS CASH REGISTER
Marka/Brand: HUGIN
Marka sahibi/Brand owner: Hugin Yazılım Teknolojileri A.Ş.
Üretici/Producer: Hugin Yazılım Teknolojileri A.Ş.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı/Designer: Ulaş Erdoğan, Ahmet Bülent Zorlu
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ELECTRONIC EQUIPMENT

Jüri Değerlendirmesi
Kullanıcıya sağladığı fayda, farklılık ve yenilikçilik

The PadPOS is the ﬁrst Point of Sale System that integrates
the tablet computer with the printer. PadPOS differentiates
itself from conventional cash registers because it has the
advantages and ﬂexibility of a tablet computer, and from
POS terminals with its compactness. Nowadays, tablets
have a multi-touch display, a high-power processor, internet
connection, a camera, a speaker, a microphone and lots of
other features in a light and slim body with affordable price.
In addition, users can install tablet applications for sale
purposes. POS systems currently on the market offer less
functions in expensive, bulky and non-upgradable packages.
Thus, the integrated use of tablet computers in POS systems
becomes attractive. PadPOS creates a compact, light,
economic, easy-to-use solution by combining a printer, a
tablet computer, a consumer display and ports in a single
product. In addition, the user can easily adjust the system
according to his needs. PadPOS can be used with different
types of tablets. Users can easily connect PadPOS to the
tablet of their choice with Wi-Fi or cable facilitating the
exchange of data, and it can be charged. Furthermore, the
tablet can be used for other purposes such as surﬁng the
internet, reading books and playing games when not in use
as a POS device.
Jury Evaluation
Beneﬁts for the user, distinctiveness and innovation
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PadPOS tablet bilgisayar ile yazıcıyı tek bir üründe
bütünleştiren ilk POS sistemi olarak öne çıkıyor. PadPOS,
tablet bilgisayarın esneklik ve olanaklarından faydalanıyor
olması ile geleneksel yazar kasalardan, kompaktlığı ile ise
var olan POS terminallerinden ayrılıyor. Günümüzde tabletler
çoklu dokunmatik ekran, yüksek işlemci gücü, internet
bağlantısı, kamera, hoparlör, mikrofon gibi birçok özelliği,
çok uygun ﬁyata ince ve haﬁf bir gövde içerisinde sunuyor.
Ayrıca özel uygulamalar yüklenerek satış işlemlerinin
yapılmasına da olanak sağlıyor. Diğer yandan, piyasada
var olan POS sistemleri çok daha az özelliği oldukça
hantal, pahalı, uyarlaması ve güncellemesi zor paketler
halinde sunuyorlar. Bütün bunlar, tablet bilgisayarların
POS sistemlerinde entegre kullanımını cazip hale getiriyor.
PadPOS; tablet bilgisayarı, yazıcı, müşteri ekranı ve portları
tek bir üründe birleştirerek haﬁf, kompakt, ekonomik,
kolay kullanımlı, kullanıcı ihtiyaçlarına göre değiştirilebilir
bir sistem sunmuş oluyor. Farklı tablet kullanımlarına
olanak tanıyor. Kullanıcılar PadPOS’u kablo yardımıyla veya
kablosuz ağ üzerinden kendi tabletlerine bağlayarak veri
iletişiminde bulunabiliyor ve şarj edebiliyor. POS olarak
kullanılmadığı zamanlarda tablet bilgisayarların internete
bağlanmak, kitap okumak, oyun oynama gibi özelliklerinden
yararlanabiliyor.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

İYİ Tasarım

12-U-2171

ELEKTRONİK ÜRÜNLER
BEE ANDROID İŞLETİM SİSTEMLİ UYDU ALICISI /
BEE SET TOP BOX WITH ANDROID OPERATING SYSTEM
Marka/Brand: SUNNY
Marka sahibi/Brand owner: Atmaca Elektronik A.Ş.
Üretici/Producer: Atmaca Elektronik A.Ş.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı/Designer: Ayşegül Korkmaz
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ELECTRONIC EQUIPMENT

Jüri Değerlendirmesi
Estetik katkı, üretim için tasarım kalitesi

The Bee Satellite receiver is a product installed with an
android operating system for the conversion of TVs into
Smart TVs. Its versatile use of TV and satellite broadcasting
means that the user can take advantage of the benﬁts
offered by the android market. Research conducted by
the R&D department regarding the development of a
user interface, software design and energy saving was
important in the development of the product. To enhance the
technology of this product, it was intended that the design
would combine an individual character with innovative
materials and production methods. A metal top cover has
a brushstroke type of texture which adds to the perception
of high-technology and quality. The design of the black
sanded plastic lower cover conceals where the receiver
comes into contact with the ground, giving the appearance
that it is suspended. This feature also provides the product
with a slimmer and more elegant look. The honeycombshaped grids on the plastic cover assist in cooling, while the
strong edges surrounding the grids form the characteristic
lines of the product. Using laser-etching technology, a
rapid and permanent solution was found for the application
of the brand name and product features on the metallic
cover. The company name, Atmaca Electronics, owner and
manufacturer of the Sunny brand, is highlighted on the
product label indicating domestic production.
Jury Evaluation
Aesthetics, design quality for manufacture
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Android işletim sistemli bir ürün olan ve televizyonları
Akıllı TV’ye dönüştüren Bee Uydu Alıcısı, televizyonlardan,
Android marketin uygulamalarından ve uydu yayınlarından
çok amaçlı faydalanılmasını sağlıyor. Kullanıcı arayüzü
geliştirilmesi, yazılım tasarımı ile ilgili araştırmalar ve enerji
tüketiminin minimize edilmesi ile ilgili çalışmalar Ar-Ge
departmanında yürütülerek, sonuçları ürüne uygulandı.
Teknolojik bir ürün olması sebebiyle yeni malzeme ve
üretim yöntemleri uygulanarak fark yaratacak bir ürün
tasarımı hedeﬂendi. Fırça izi dokusu verilmiş metal üst
kapak ile teknoloji ve kalite algısı ön plana çıkarıldı.
Kumlanmış siyah renkli plastik alt kapak tasarımındaki
kademe ile zemine temas eden kısım gizlenerek, ürün
boşluktaymış algısı verildi. Bu, aynı zamanda ürünün
daha ince ve zarif görünmesini sağladı. Plastik kapakta
bulunan petek formundaki ızgaralar ürünün soğutulmasına
yardımcı olurken, ızgaraları çevreleyen keskin hatlar ise
ürünün karakteristik çizgisini oluşturuyor. Marka ismi ve
ürün özelliklerinin, metal kapak üzerine lazerle teknolojisi
ile uygulanması kalıcı ve hızlı bir çözüm sağladı. Sunny
markasının sahibi ve üreticisi olan Atmaca Elektronik’ in
ürün üzerinde etiket ile vurgulanması yerli üretime işaret
ediyor.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

İYİ Tasarım

12-U-2174

ELEKTRONİK ÜRÜNLER
RC 4830 PLANO TV UZAKTAN KUMANDA /
RC 4830 PLANO TV REMOTE CONTROL
Marka/Brand: VESTEL
Marka sahibi/Brand owner: Vestel Elektronik A.Ş.
Üretici/Producer: VESTEL+HIYE

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı/Designer: Öykü Gülerçe, Burak Emre Altınordu, Vestel ID TEAM
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ELECTRONIC EQUIPMENT

Jüri Değerlendirmesi
Kullanıcıya sağladığı fayda, estetik katkı, farklılık ve
yenilikçilik, sürdürülebilirlik, üretim için tasarım kalitesi

The RC 4830 is a TV remote control which reﬂects the
simplicity and slimness of current trends with its smooth
lines and button- free upper surface. The icon-button
orientation resulted from the feedback of an R&D project
to investigate usability, conducted by industrial designers
and researchers at the company. When used, the ﬂat button
areas are denoted by graphics created using the serigraphy
method, give the user the required feedback. The mostfrequently used buttons, such as those for menu navigation
and volume and channel +/-, have been designed as solid
blocks to enable the user to reference button groups. The
soft-touch paint application on the back cover provides
comfort in holding this remote control. At the initial stage,
the RC 4830 Plano remote control has been produced in
white to emphasise the concept of its simplicity. The design
of the remote control makes the top cover sheet easy to
assemble, thus making it possible to apply different colours
and facilitate customisation.
Jury Evaluation
Beneﬁts for the user, aesthetics, distinctiveness and
innovation, sustainability, design quality for manufacture
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RC 4830 televizyon kumandası, genel anlamda düz bir form
çizgisine sahip tasarımı ve üst yüzeyindeki düz tuşsuz yapısı
ile sadelik ve incelik trendini vurguluyor. Kumanda üzerinde
yer alan ikon ve tuşların yerleşimi ﬁrma Ar-Ge ve tasarım
araştırmacılarının ortak yürüttüğü bir kullanılabilirlik projesi
sonucunda ortaya çıktı. Kullanıcı, graﬁksel olarak serigraﬁ
yöntemiyle oluşturulan bu düz tuşlara bastığında da his
olarak gerekli geri bildirimi alıyor. Sık kullanılan menü yön
tuşları, ses ve kanal +/- tuşları, kullanıcı için bir referans
oluşturmak üzere ayrı parçalar şeklinde tasarlandı. Arka
kapakta uygulanmış olan yumuşak doku boyası kumandayı
kavramada rahatlık sağlıyor. Sadelik ﬁkrini vurgulamak
üzere ilk planda kumanda beyaz olarak öngörüldü.
Kumandanın tasarımı üst levha yüzeyinin montajındaki
kolaylık itibariyle farklı renkler uygulanabilecek, bu şekilde
kişiselleştirme olanağı da sağlayabilecek yapısıyla öne
çıkıyor.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

İYİ Tasarım

12-U-2207

ELEKTRONİK ÜRÜNLER
XX995 LED TV / XX995 LED TV
Marka/Brand: VESTEL
Marka sahibi/Brand owner: Vestel Elektronik A.Ş.
Üretici/Producer: Vestel Elektronik A.Ş.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı/Designer: Öykü Gülerçe, Burak Emre Altınordu, Vestel ID TEAM
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ELECTRONIC EQUIPMENT

Jüri Değerlendirmesi
Estetik katkı, üretim için tasarım kalitesi

The XX95 LED TV is a widescreen LCD TV, which has been
designed to speciﬁcally appeal to high-end and corporate
users through the marketing strategy of small-scale
production for models of large dimensions. The use of metal
materials for aesthetic purposes is proving to be popular,
especially in the manufacturing of TVs. The form has the
simplest lines and suitability for production assembly. The
front cover consists of 4 extrusion proﬁles assembled into
one. In order to highlight the aluminum brushed effect, an
eloxal coating has been applied. By varying colours on the
aluminum proﬁles, it was envisaged that a selection of colour
options would be available to the users.
Jury Evaluation
Aesthetics, design quality for manufacture
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Büyük boyutlu televizyonlarda az adetli üretim mantığına
yönelik tasarlanan XX95 LED TV özellikle üst segment
ve kurumsal kullanımlara hitap ediyor. Ürün özelikle
televizyon üretiminde metal malzemenin birebir kozmetik
öğe kullanımı ön plana çıkarıldı. Çizgiler en sade haliyle,
montaj mantığına en uygun şekliyle tasarlandı. Önyüz 4
parça alüminyum çekme proﬁlden oluşuyor. Kozmetik olarak
metal görüntüsünü vurgulamak üzere eloksal uygulamasıyla
fırçalı aluminyum deseni ön plana çıkarıldı. Proﬁl bantlarda
renk değişikliğine gidilerek, kullanıcılara renk seçenekleri
sağlanabilmesi öngörüldü.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

İYİ Tasarım

12-U-1813

EV MOBİLYASI
İNİ SEHPA / INI LOW TABLE
Marka/Brand: DERİN
Marka sahibi/Brand owner: Derin İhracat ve İthalat Mob. Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: Derin İhracat ve İthalat Mob. Tic. A.Ş.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı/Designer: Defne Koz
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HOME FURNITURE

Jüri Değerlendirmesi
Estetik katkı, kullanıcıya sağladığı fayda, farklılık ve
yenilikçilik

Ini is a small table designed in a mono-block appearance
created by a ﬁberglass body placed above a cylindrical base
surrounded with stainless steel ending in a top cover. The
Ini small table owes its ﬂuent form to its careful ﬁberglass
workmanship and complements sofas and armchairs, but
can also be used alone due to its iconic form. Its design
emphasizes the uniqueness of the collection, and it can
be produced in all colours available in the Ral Catalogue,
including bright and matt colours. The Ini small table
provides elegance and versatility for the user. Its design
reﬂects its unique characteristic and can be easily combined
with other products in the space. Ini has an advanced design
with emphasis on a functional structure and simplicity, which
has been created to meet the needs of the user.
Jury Evaluation
Aesthetics, beneﬁts for the user, distinctiveness and
innovation
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Paslanmaz çelikle çevrilmiş silindirik bazadan doğarak
yükselen ﬁberglas gövdenin oluşturduğu tabla ile ortaya
çıkan İni, monoblok görünümde bir sehpa tasarımı. Akışkan
formunu, hassas ﬁberglas işçiliği sayesinde kazanan İni
sehpa, kanepe ve koltuklara yardımcı olurken, ikonik
formuyla tek başına da anlam ifade ediyor. Koleksiyonunun
özgün yapısını vurgulayan tasarım, parlak veya mat lake
olarak Ral kataloğundan seçilecek her renk ile üretilebiliyor.
Kullanıcıya sağladığı avantajları ve şıklığı ile dikkat çeken
İni sehpanın kullanım alanı geniş bir yelpazeye yayılıyor.
Kullanıldığı mekanlara karakteristik çizgisini yansıtan
tasarım, alandaki diğer ürünlere de kolaylıkla uyum
sağlayabiliyor. Sadeliği ön planda tutsa da, işlevsel yapısı ile
kullanıcının ihtiyaçlarını karşılamayı hedeﬂeyen bir yüksek
sehpa tasarımı olarak öne çıkıyor.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

İYİ Tasarım

12-U-1846

EV MOBİLYASI
PİXEL HALI / PIXEL RUG
Marka/Brand: KLIK
Marka sahibi/Brand owner: Tamer Nakışçı Tasarım Ltd. Şti.
Üretici/Producer: Carpetus Halıcılık Tic. Ltd. Şti.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı/Designer: Tamer Nakışçı
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HOME FURNITURE

Jüri Değerlendirmesi
Farklılık ve yenilikçilik, estetik katkı

Pixel is a rug which can be customized and therefore creates
an active bond between the user and the product. Its design
brings a unique approach to the concept of what a rug is.
Users can customise the design and create their own visual
effect and colour combinations by using the round pieces
that are supplied with the product. These are in a variety of
colours and materials such as felt and wood. The user can
create new designs by changing the place and number of
these round pieces. The design can be updated by purchasing
different packages of felt, wood, copper and metal pieces,
which are sold separately. This experience transforms the
rug into a kind of play area that users can interact with. The
act of customising creates a new connection between the
user and the product, allowing the same product to retain its
visual novelty for a much longer period of time. It also allows
the user to keep up with colour and decoration trends in
interior design. In this way, the user does not tire of having
the same rug or feel the need to replace it every season.
Jury Evaluation
Distinctiveness and innovation, aesthetics
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Kişiselleştirilebilen bir halı tasarımı olan Pixel, kullanıcı
ile arasında aktif bir ilişki kurarak, halı kavramına yeni
bir yaklaşım getiriyor. Kullanıcı, ürün üzerinde bulunan
deliklere ürün ile birlikte satılan farklı renk ve dokulardaki
keçe ve ahşap daireleri yerleştirerek, kendine özel graﬁk ve
renk kombinasyonları oluşturuyor. Dilediğinde bu dairelerin
yerini ve sayısını değiştirerek yeni tasarımlar yapabiliyor.
Ahşap, keçe, metal, bakır gibi seçenekler arasından yeni
ürün paketleri satın alarak halısını güncelleyebiliyor.
Böylece sürece diğer kullanıcıları da dahil ederek halıyı bir
tür oyun alanı haline dönüştürebiliyor. Ürün ile kullanıcı
arasında yepyeni bir bağ oluşturulurken, aynı ürün daha
uzun süre boyunca görsel yeniliğini koruyarak, iç mekandaki
renk ve dekorasyon değişikliklerine ayak uydurabiliyor. Bu
sayede kullanıcıların üründen sıkılarak her sezon yeni ürün
almasının önüne geçilmesi hedeﬂeniyor.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

İYİ Tasarım

12-U-1895

EV MOBİLYASI
OKTOPUS TABURE-SEHPA / OKTOPUS STOOL-SIDE TABLE
Marka/Brand: ARTFUL
Marka sahibi/Brand owner: Artful İç Mimarlık Tas. Pro. Uyg. Mob. Dek. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Üretici/Producer: Melek Özaydemir Yeni Mobilya

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı/Designer: Ece Yalım, Oğuz Yalım, Feride Toprak

DESIGN TURKEY
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Jüri Değerlendirmesi
Estetilk katkı, farklılık ve yenilikçilik, üretim için tasarım
kalitesi

The Oktopus is a double stool-side table set, which brings a
different approach and form to conventional nesting tables.
By playing with simple geometric forms, two of the same
stools with the same dimensions, can be stacked to make
a double set. Because of the increase in studio-type houses
and smaller living spaces available, users prefer products
which are stackable, storable and compact. This stool set
has been designed to answer such a need. In addition to its
use as a stool, it can also be used as a side table, according
to the needs and preferences of the user. It can be placed
as a side table near a bed head and used for books, mobile
phones, side lamps, or at the corners among seating units, in
lobbies and waiting rooms. The visual effect of multiple legs
has a distinguished proﬁle while still keeping its simplicity
derived from basic geometric forms. When nested and not
in use, it still has a visual contribution to the space. With the
creativity of interior designers, it may come in different wood
veneers or desired lacquered colours, or a combination of
both. It allows designers the freedom to create their own
unique effects which are aesthetic and to which they can put
their signature. The visual interplay between light and the
legs of the product create shadows on the ﬂoor which, in
creative hands, can add a new dimension to the space. It has
a sculptural quality, but it does not appear as an untouchable,
inaccessible item in the space because of its friendly, inviting
form.
Jury Evaluation
Aesthetics, distinctiveness and innovation, design quakity for
manufacture
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İkili bir tabure seti olan Oktopus, geleneksel zigon sehpayı
farklı bir form ve mantığa taşıyor. Basit bir geometrik oyunla,
iki adet aynı çap ve yükseklikte tabure üst üste gelerek, ikili
bir set oluşturuyor. Stüdyo evlerin çoğalması, mekanların
küçülmesi gibi etkilerle kullanıcılar küçük boyutta,
depolanabilir ve üst üste muhafaza edilebilir ürünleri tercih
ediyor. Oktopus da böyle bir ihtiyaca cevap verme kaygısıyla
tasarlandı. Kullanıcının ihtiyacına ve yorumuna göre farklı
görevler de gören Oktopus, özellikle kitap, telefon, abajur
gibi ürünleri koymak için yatak başlarında, ya da lobilerde
ve bekleme hollerinde oturma elemanlarının arasında
köşe sehpa olarak da kullanılabiliyor. Çok ayaklı görsel
etkisi karakterli bir duruş yaratırken, basit bir geometriden
türediği için yalınlığını koruyor. Üst üste depolandığı ve
kullanmadığı zaman bile, durduğu yerde bulunduğu mekana
görsel bir katkı sağlıyor. İç mimarlar Oktopus’ta farklı
ahşap kaplamalar, isteğe göre lake renkleri veya bunların
ikili kombinasyonlarını bir arada kullanarak, estetik açıdan
mekana imzalarını atabilecekleri farklılık yaratma fırsatı
bulabiliyorlar. Ayakların ışık ile etkileşiminde, zeminde
yarattığı gölge oyunları da yine yaratıcı bir elde görsel açıdan
daha ileriye taşınabiliyor. Mekanda heykelimsi bir obje gibi
durma özelliğini taşısa da, erişilebilirlik açısından sempatik
formu kullanıcıyı ürkütmemeyi öngörüyor.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

İYİ Tasarım

12-U-1948

EV MOBİLYASI
AR SEHPA / AR LOW TABLE
Marka/Brand: DERİN
Marka sahibi/Brand owner: Derin İhracat ve İthalat Mob. Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: Derin İhracat ve İthalat Mob. Tic. A.Ş.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı/Designer: Arif Özden

DESIGN TURKEY
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HOME FURNITURE

Jüri Değerlendirmesi
Kullanıcıya sağladığı fayda, sürdürülebilirlik, estetik katkı,
farklılık ve yenilikçilik

As a series of small tables, Ar tables get our attention with
their modern and functional style. Options of wooden or
lacquer top covers combined with options of metal feet made
of stainless material or painted with static paint provide
many choices to the user. There are ﬁve different types and
dimensions of Ar tables. They represent a totally new design
for small, side tables. Because of the variety of options
provided, the tables can serve different purposes while
complementing the character of the space they are used in.
With the help of the plain form and common approach to
design achieved for all the different types, the Ar table also
gives you the opportunity for combined use or as a single
item. With its ﬁne attention to detail and elegant style, the
Ar series of small tables is suitable for use in both the home
and in ofﬁces.
Jury Evaluation
Beneﬁts for the user, sustainability, aesthetics,
distinctiveness and innovation
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Modern ve işlevsel duruşuyla dikkat çeken Ar sehpa serisi;
ahşap ve lake tabla, paslanmaz ve statik boyalı metal ayak
gibi birçok farklı seçenek sunuyor. Beş farklı tipolojisi ve
boyutu bulunan Ar, yepyeni bir yardımcı sehpa tasarımı
görevi görüyor. Kullanıcıya sağladığı bu çeşitlilik sayesinde
farklı ihtiyaçlara cevap verebilen tasarım, karakteristik
yapısını da kullanıldığı mekana yansıtıyor. Sade çizgisi ve
tipolojiler aralarındaki ortak dil sayesinde Ar sehpa grubu
hem birlikte, hem de ayrı ayrı kullanılmaya olanak veriyor.
İnce düşünülmüş detayları ve şık duruşu ile Ar, hem ev hem
de oﬁs kullanımına uygun bir sehpa serisi olarak öne çıkıyor.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

İYİ Tasarım

12-U-2012

EV MOBİLYASI
WINGS BERJER / WINGS BERGERE
Marka/Brand: KYS
Marka sahibi/Brand owner: Melek Özaydemir Yeni Mobilya
Üretici/Producer: Melek Özaydemir Yeni Mobilya

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı/Designer: Mete Erdem

DESIGN TURKEY
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HOME FURNITURE

Jüri Değerlendirmesi
Farklılık ve yenilikçilik, estetik katkı, kullanıcıya sağladığı
fayda

The Wings Bergere, with its design, surrounds the user
with a wooden surface, and its dynamic form gives a feeling
similar to ﬂying. The aim was create a timeless design with
futuristic lines, while still having the sincere spirit of days
gone by. What makes the product special, is the effective
combination of the wood, leather and steel parts, and the
careful attention to detail of the joints and a ﬂuid unity to
the wooden body. The predominant use of wooden parts is
well-balanced and in a uniﬁed line with the steel parts used
for the feet. The holes on the back create a perception of
lightness. The beech veneer body and leather upholstery of
the Wings Bergere come in many colour alternatives. It is
intended that this product will stand apart from the classic
armchair form adding a new look to homes and ofﬁces.
Jury Evaluation
Distinctiveness and innovation, aesthetics, beneﬁts for the
user
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Wings Berjer’in tasarımında kullanıcıyı saran ahşap yüzeyi
ve oturanda kanatlanacak hissi uyandıran dinamik formu ile
zamansız olması amaçlanıyor. Üzerinde geçmişin samimi
ruhuyla, fütüristik çizgileri bir arada taşıması hedeﬂeniyor.
Ahşap, deri ve metalin birlikteliğini etkili bir biçimde sunan
Wings’in ahşap gövdesindeki hassas birleşim detayları
ve akışkan gövde, ürünü özel kılıyor. Üründe baskın olan
ahşap malzeme, ayaklarda kullanılan metal malzemeyle
dengeli bir uyum sağlayarak, çizgi olarak birbirini takip
ediyor. Sırt kısmındaki boşluklar üründe algısal olarak
haﬁﬂik hissi uyandırıyor. Wings’in kayın papel malzemeden
yapılan gövdesi farklı renk ve deri döşeme alternatiﬂeriyle
zenginleşiyor. Klasik berjer tanımından sıyrılan formu
ile ev ve oﬁslerde bulunduğu mekana farklılık katması
amaçlanıyor.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

İYİ Tasarım

12-U-2200

EV MOBİLYASI
MS013 ZET MASA / MS013 ZET TABLE
Marka/Brand: BİRİM
Marka sahibi/Brand owner: Birim Mobilya San. ve Tic. Ltd. Şti.
Üretici/Producer: Birim Mobilya San. ve Tic. Ltd. Şti.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı/Designer: Neslihan-Mehmet Erciyas

DESIGN TURKEY
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Jüri Değerlendirmesi
Estetik katkı, üretim için tasarım kalitesi, kullanıcıya
sağladığı fayda

This elegant table with reﬁned lines was designed
considering mainly strength and durability, and therefore,
has a relatively complex structure. The alternative surface
materials offered for the top part are lacquer, epoxy- based
paint, wood or corian. When using the epoxy-based paint,
which is the same as that used for boats, the surface
becomes extremely durable, and it offers the ﬂexibility of
outdoor use. Moreover, a large range of paint colour options
are available in addition to the main colours. Depending on
the size of the space where it is to be used, or the purpose
of the table, the length can be varied based on preference
between the 4 different sizes (250 cm, 280 cm, and 320 cm).
The 10mm edge thickness reaches a thickness of 70 mm in
the middle of the table, where the table conceals the special
construction used to maintain extra durability and balance.
This difference in thickness also creates an aesthetic and
modern detail under the table and on the side section.
Jury Evaluation
Aesthetics, design quality for manufacture, beneﬁts fır the
user
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Zarif ve yalın hatlara sahip MS013 Zet Masa, sağlamlık ve
dayanıklılık konuları üzerinde düşünülerek tasarlanmış
karmaşık bir yapıya sahip. Masanın üst tabla kısmında
isteğe göre kaplama, lake ve corian gibi malzemeler
kullanılabiliyor. Üst kısımda teknelerde kullanılan epoksi
bazlı özel bir boyama tekniği kullanıldığı zaman ise, masanın
yüzey dayanıklılığı oldukça kuvvetleniyor ve dış mekanlarda
dahi kullanım rahatlığı sağlıyor. Boya ana renklerin yanı
sıra çok alternatiﬂi ara renkler oluşturularak, uygulanacak
projeye göre geniş bir yelpazade renk skalası sunulabiliyor.
Sahip olduğu 4 farklı uzunlukla (250 cm, 280 cm, 320 cm)
mekanın ölçüsü ve kullanım tercihine göre boyutsal esneklik
sağlıyor. Masa kenarlarında 10 mm’lik MDF malzeme
kalınlığı masanın ortasında 70 mm’ye ulaşıyor. Bu kalınlık
farkı, tablanın altında ve yan kesitte estetik ve modern
bir detay yakalanmasını da sağlıyor. 70 mm kalınlık olan
bölümün içinde kullanılan özel konstrüksiyon, masaya
fazladan denge ve sağlamlık özelliği katıyor.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

İYİ Tasarım

12-U-2243

EV MOBİLYASI
0213 TAYA TEKLİ KOLTUK / 0123 TAYA SINGLE SOFA
Marka/Brand: BİRİM
Marka sahibi/Brand owner: Birim Mobilya San. ve Tic. Ltd. Şti.
Üretici/Producer: Birim Mobilya San. ve Tic. Ltd. Şti.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı/Designer: Cem Tanrıkulu

DESIGN TURKEY
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Jüri Değerlendirmesi
Üretim için tasarım kalitesi, estetik katkı, kullanıcıya
sağladığı fayda, farklılık ve yenilikçilik

This armchair made of a wood frame and leather upholstery
has been designed especially for modern spaces and is
notable for its ergonomic features. The solid wooden
structure and special construction details are assembled
using distinctive angles to provide excellent seating, comfort
and durability. The speciﬁc angle used on the frame of the
seat back and on the side armrests provides the most relaxed
and comfortable seating position for even the longest time.
The openings at places where pieces join in the construction
of the solid structure have been specially designed to allow
for the natural expansion of wood, and thereby enhance the
durability of the furniture. The 100% buffalo genuine leather,
stitched to a high standard using extra-thick thread provide
long-lasting quality of upholstery craftsmanship which also
gives both functionality and an aesthetical appearance. The
high-density foam and goose down, which are used as ﬁllers
on this armchair, provide an excellent quality of comfort for
the users.
Jury Evaluation
Design quality for manufacture, aesthetics, beneﬁts for the
user, distinctiveness and innovation
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Modern mekanlar düşünülerek tasarlanmış, masif
çerçeveli deri oturma ve yaslanma kısmına sahip bu tek
kişilik koltuk, üstün özellikli ergonomik tasarımıyla öne
çıkıyor. İskelet kısmında kullanılan masif malzemeler, özel
açılar ile tasarlanmış yapısı ve konstrüksiyon düzeni, Taya
tekli koltuğa sağlamlık ve denge kazandırıyor. Yaslanma
kısmındaki açı ve yan kolçaklardaki aşağı eğim, uzun süreli
oturmalarda kullanıcılara ekstra rahatlık sağlıyor. Masif
ahşap kullanılan konstrüksiyonda birleşme noktalarındaki
aralıklar ahşabın esneme ve genleşme olasılıkları göz
önünde bulundurularak tasarlandı. Dolgu malzemesi yüksek
yoğunluklu sünger ve kaz tüyü olan koltuğun yüzde 100
gerçek buffalo derisinden üretilen kaplama malzemesinin
sağlam ve dayanıklı olması için dikişlerinde kalın iplik
kullanıldı, standart dışı dikiş aralıklarıyla hem estetik hem
işlevsel olarak özel bir detay yakalandı.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

İYİ Tasarım

12-U-1743

EV ve OFİS GEREÇLERİ ve
AKSESUARLARI
ORA ÇATAL, KAŞIK, BIÇAK SETİ / ORA CUTLERY SET
Marka/Brand: KORKMAZ
Marka sahibi/Brand owner: Korkmaz Mutfak Eşyaları San. Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: Korkmaz Mutfak Eşyaları San. Tic. A.Ş.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı/Designer: Adlıhan Tartan

DESIGN TURKEY
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HOME and OFFICE DEVICES
and ACCESSORIES

Jüri Değerlendirmesi
Estetik katkı, farklılk ve yenilikçilik, sürdürülebilirlik

Ora is a cutlery set with the potential to become a timeless
iconic product in the modern home. It has been created as
a design which will appeal to all tastes and be appreciated
for a long time. The most distinctive visual characteristic
of the product is the distinct line formed on handles by two
adjacent surfaces intersecting with the same angle. This
gives the handle a three-dimensional quality, emphasising an
ergonomic design , and making it easy to grip. The functional
needs of the users and the utility of each item have been
carefully considered. The spoon is designed to satisfy an
average user, and the form of the handles of the knife and the
fork have been design for easy cutting and grip. The set as a
whole fulﬁlls the highest level of functionality.
Jury Evaluation
Aesthetics, distinctiveness and innovation
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Ora çatal, bıçak, kaşık setinin tasarımıyla modern evlerde
modası geçmeyecek, ikonik bir ürün hedeﬂeniyor. Modern ve
farklı zevklere hitap edebilecek ve uzun yıllar sonra da kabul
görecek bir tasarım oluşturma düşüncesiyle ortaya çıktı.
Ürünün en belirleyici görsel karakteristik öğesi, aynı açıyla
sapın ortasında kesişen iki yüzeyin oluşturduğu belirgin
çizgi. Ergonomiyi de ön plana çıkartan saplardaki bu 3 boyut,
ürünün aynı zamanda elde rahat tutulmasını da sağlıyor.
Kullanıcının rahat ve kolay tutma ve kullanım gibi işlevsel
ihtiyaçları ön planda tutuldu. Ortalama bir kullanıcıyı tatmin
edecek miktarda çorba içmeye elverişli kaşık, kolay kesmeye
imkan veren bıçak sap formu ve rahat tutulabilen çatal sapı
ile, bu ürün grubunda aranan işlevsellik seviyesinin en üst
düzeyinde olması amaçlanıyor.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

İYİ Tasarım

12-U-1759

EV ve OFİS GEREÇLERİ ve
AKSESUARLARI
TEALOVE ÇAY TABAĞI VE KAŞIĞI / TEALOVE TEA SPOON AND SAUCER
Marka/Brand: HİSAR
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.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı/Designer: Can Yalman

DESIGN TURKEY
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HOME and OFFICE DEVICES
and ACCESSORIES

Jüri Değerlendirmesi
Sağlık ve güvenlik, üretim için tasarım kalitesi

The aim of the design was to bring a new interpretation to
the traditional Turkish tea set, and thus appeal to Turkish
consumer tastes, with the stainless steel production method
for the saucer and teaspoon. The design objectives were
ergonomic ease-of-use and aesthetic harmony for the
saucers, glasses, teaspoons, the sugar dispenser and the
tray in the set. The saucer, manufactured using the metal
production technique, has a very elegant, ﬂowing form with
a hard-edged diamond bezel that is raised on two sides. The
level variation in the edges makes it easy to grip and hold
in different ways and adapts well to different hand sizes.
The tea glass has a form that accentuates the appearance
of the tea and its colour. Both the saucer and the spoon
are compatible in design with the tray, and the teaspoon is
elongated to enable it to be held without burning the ﬁngers.
Jury Evaluation
Health and safety, design quality for manufacture

159
DESIGN TURKEY

Tealove çay tabağı ve kaşığında, geleneksel çay takımına yeni
bir yorum katarak çelik metal üretimini kullanılarak Türk
tüketicilerin çay zevkine hitap eden bir tasarım amaçlandı.
Kullanımda ergonomik kolaylık ve tabak, bardak, kaşık,
şekerlik ve tepsiden oluşan seri ile estetik uyum hedeﬂendi.
Metal üretim yöntemiyle yapılabilen son derece akıcı ve
zarif formlu tabak, aynı zamanda çay içimini yücelten, çay
rengini büyüten ve abartan iç formuyla öne çıkıyor. Tutma
ve kaldırma için iki kenarını yukarı sunan baklava formu;
değişken kenar formu sayesinde farklı ölçülerde ellere uyum
sağlıyor ve tutuş zenginliği getiriyor. Kaşık formu, tabak
ve tepsi ile uyumlu olup, uzunluğu sayesinde el yakmadan
tutulabiliyor.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

İYİ Tasarım

12-U-1793

EV ve OFİS GEREÇLERİ ve
AKSESUARLARI
VERTEX OCAK ÜSTÜ ÇAYDANLIK / VERTEX STEEL TEAPOT
Marka/Brand: KORKMAZ
Marka sahibi/Brand owner: Korkmaz Mutfak Eşyaları San. Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: Korkmaz Mutfak Eşyaları San. Tic. A.Ş.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı/Designer: Adlıhan Tartan

DESIGN TURKEY
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HOME and OFFICE DEVICES
and ACCESSORIES

Jüri Değerlendirmesi
Estetik katkı

The Vertex Teapot is a follow-up design of the Vertex Series
of products. It is a user-friendly product with simple yet
important functions. The distinctive feature of the design is
the combination of stainless steel material, glass and soft
silicone resulting in a product that is both ergonomic and
in harmony with modern kitchen concepts. In addition, the
product has distinctive visual integrity with its characteristic
language of form, and has many features that make it unique
in its category. The stainless steel strainer inside the teapot
may be used in a locked or unlocked position. There is a
drip-free, easy-pouring spout, and a patented steam stopper
on the cap. The large handles have soft, textured silicone
material which is easy to grasp, slip-proof and prevents heat
transfer, all of which give the user a secure sense of control
and safety. It fulﬁlls the philosophy of the product with its
uncomplicated, simple, but high performing design, which all
the family can easily use to prepare perfect tea quickly and
efﬁciently.
Jury Evaluation
Aesthetics
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Markanın Vertex Ürün Serisi’nin devamı olarak tasarlanan
çaydanlık, basit ama önemli işlevleriyle, kullanıcı dostu
bir ürün olarak öne çıkıyor. Ürünün tasarımındaki ana
unsur olan paslanmaz çelik malzemenin cam ve yumuşak
silikon ile harmanlanmasıyla ortaya hem ergonomik, hem
de modern mutfak kavramlarıyla uyum sağlayabilecek
bir tasarım ortaya çıktı. Ürün aynı zamanda kendi içinde
farklı bir form dili oluşturarak ayırt edici bir görsel
bütünlük kazandı. Büyük ve kolayca kavranabilen saplar ile
kullanıcıda kontrol ve güven hissi yaratıyor. Demlik içerisinde
bulunan, kilitli ve kilitsiz olarak kullanılabilen paslanmaz
süzgeci, akıtmayan ve damlatmayan emziği, patentli buhar
kesme kapakçığı ile kendi kategorisinde farklı bir ürün.
Saplarda bulunan ve yumuşak dokusu ile kullanıcıda güven
duygusunu artıran silikon malzeme, hem kullanıcının elinin
zarar görmesini, hem de ürünün elden kaymasını engelliyor.
Felsefesinin temelindeki yalın ve basit kullanım sayesinde,
bütün bir ailenin, yüksek performansta kolay, çabuk ve
lezzetli çay hazırlama ihtiyacına cevap verebilecek bir ürün
olması hedeﬂeniyor.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

İYİ Tasarım

12-U-1800

EV ve OFİS GEREÇLERİ ve
AKSESUARLARI
VERTEX TENCERE / VERTEX COOKWARE
Marka/Brand: KORKMAZ
Marka sahibi/Brand owner: Korkmaz Mutfak Eşyaları San. Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: Korkmaz Mutfak Eşyaları San. Tic. A.Ş.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı/Designer: Adlıhan Tartan

DESIGN TURKEY
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HOME and OFFICE DEVICES
and ACCESSORIES

Jüri Değerlendirmesi
Sağlık ve güvenlik

The Vertex Cookware Set is an addition to the Vertex Series
of products. It is a user-friendly product with simple yet
important functions. The distinctive feature of the design is
the combination of stainless steel material, glass and soft
silicone resulting in a product that is both ergonomic and
in harmony with modern kitchen concepts. In addition, the
product has distinctive visual integrity with its characteristic
language of form. The pans are easy-to-clean and come in
different sizes and capacities suitable for both the average
and large sized families. The user interface of on Vertex
Cookware is given on the top of the lid in a circular frame
where serigraphy shows simple explanations. A framed
section with a hole on the transparent lid functions as a food
strainer eliminating the need for using other utensils. The
large handles have soft, textured silicone material which is
easy to grasp, slip-proof and prevents heat transfer, all of
which give the user a secure sense of control and safety. It
fulﬁlls the philosophy of the product with its uncomplicated,
simple, but high performing design, which all the family can
easily use to prepare perfect meals quickly and efﬁciently.
Jury Evaluation
Health and safety
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Markanın Vertex Ürün Serisi’nin devamı olarak tasarlanan
tencere, basit ama önemli işlevleriyle, kullanıcı dostu bir
ürün olarak öne çıkıyor. Ürünün tasarımındaki ana unsur
olan paslanmaz çelik malzemenin cam ve yumuşak silikon
ile harmanlanmasıyla ortaya hem ergonomik, hem de
modern mutfak kavramlarıyla uyum sağlayabilecek bir
tasarım ortaya çıktı. Ürün aynı zamanda kendi içinde farklı
bir form dili oluşturarak ayırt edici bir görsel bütünlük
kazandı. Farklı boylarda üretilen ve ortalama bir aileden,
kalabalık ailelere yetebilecek kadar farklı hacimlere sahip
ürün, temizliği ve kullanım kolaylığı ile kullanıcı dostu olmayı
hedeﬂiyor. Vertex tencerenin kullanım arayüzü, üst kapak
üzerindeki dairesel çerçeve şeklindeki yapıya uygulanan,
basit anlatımlı serigraﬁ ile tanımlanıyor. Şeffaf kapak
üzerinde yer alan çerçevedeki delikli yapı, yemekleri ilave bir
aparat olmaksızın süzme işlevi sağlıyor. Saplarda bulunan
ve yumuşak dokusu ile kullanıcıda güven duygusunu artıran
silikon malzeme, hem kullanıcının elinin zarar görmesini,
hem de ürünün elden kaymasını engelliyor. Felsefesinin
temelindeki yalın ve basit kullanım sayesinde, bütün bir
ailenin yüksek performansta kolay, çabuk ve lezzetli yemek
hazırlama ihtiyacına cevap verebilecek bir ürün olarak öne
çıkıyor.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

İYİ Tasarım

12-U-1849

EV ve OFİS GEREÇLERİ ve
AKSESUARLARI
TEALOVE ÇAYDANLIK / TEALOVE TEAPOT
Marka/Brand: HİSAR
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.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı/Designer: Can Yalman

DESIGN TURKEY
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HOME and OFFICE DEVICES
and ACCESSORIES

Jüri Değerlendirmesi
Sürdürülebilirlik, üretim için tasarım kalitesi, estetik katkı

The design of the Tealove teapot aims to bring a new
interpretation to the traditional Turkish tea set and teapot, in
a way that will appeal to the taste of the Turkish consumer,
making use of the stainless steel production method. The
objective was to achieve a good ergonomic design with ease
of use, and bring aesthetic harmony to the other pieces of
the set comprised of the saucer, glass, teaspoon, sugar
dispenser and the tray. In the design of the teapot, which
is manufactured with the metal production technique in
a ﬂowing and elegant form, a visual and linear integrity
between the top and bottom halves of the teapot is created.
Using natural lines, a form which is clean and encapsulated
in metal has been designed that ﬁts well into a modern
kitchen. The handles are ergonomically shaped to be held
comfortably and with surety. The lid between the top and
bottom halves prevents water from dripping from the upper
part of the teapot while pouring. The silhouette of the teapot
reﬂects the diamond-shaped line in the overall design of the
Tea-love tea series.
Jury Evaluation
Sustainability, design quality for manufacture, aaesthetics
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Tealove çaydanlıkta, geleneksel çay takımı ve çaydanlığa
yeni bir yorum katmak amacı ile çelik metal üretimini
kullanan, Türk tüketicilerin çay zevkine hitap eden bir
tasarım amaçlandı. Kullanımda ergonomik kolaylık ve tabak,
bardak, kaşık, şekerlik ve tepsiden oluşan genel seri ile
estetik uyum hedeﬂendi. Metal üretim yöntemiyle yapılabilen
son derece akıcı ve zarif formlu çaydanlıkta özellikle demlik
ve alt hazne arasında görsel ve çizgisel bütünlük ön plana
çıkıyor. Doğal çizgilerde metal kaplı bir kapsül ve temiz bir
form oluşturuldu. Bu form günümüzün mutfaklarına yakışır
modern bir çizgi taşıyor. Saplar ergonomik olarak rahat
tutulabilen ve avucu doldurucu sağlamlıkta tasarlandı.
Çaydanlık haznesi ve demlik arasındaki kapak, demlikte
servis yaparken damlamayı önlüyor. Silüet olarak TeaLove
çay setinin baklava çizgi detaylarını ve bütünlüğünü
yansıtıyor.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

İYİ Tasarım

12-U-1853

EV ve OFİS GEREÇLERİ ve
AKSESUARLARI
NİOO KAHVE FİNCANI / NIOO COFFEE CUP
Marka/Brand: HİSAR
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.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı/Designer: Yasemin Sinem Köselecioğlu, Burak Akbıyık

DESIGN TURKEY
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HOME and OFFICE DEVICES
and ACCESSORIES

In the traditional method of Turkish coffee making, sugar
is not added by the person drinking the coffee. Instead, the
person serving the coffee asks the desired amount of sugar
and it is added during its preparation. In a situation where
there are multiple guests or customers, confusion may arise
in the pouring and serving of the coffee to the right person as
it relies solely on the memory of the person serving. Thanks
to the unique design of this coffee cup, problems of this kind
can be eliminated. Especially useful in cafes and restaurants,
mistakes are eliminated and consumer satisfaction is
guaranteed.

Jüri Değerlendirmesi
Farklılık ve yenilikçilik

Jury Evaluation
Distinctiveness and innovation
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Türk kahvesinin geleneksel hazırlanış tarzına göre şeker
miktarı, pişirme öncesinde sorularak öğrenilir. Şeker,
içen kişi tarafından değil, pişirme esnasında pişiren kişi
tarafından eklenir. Gerek kahvenin ﬁncanlara dolduruluşu,
gerekse misaﬁre veya müşteriye sunumu esnasında bazı
karışıklıklar olabilir. Bu soruna yönelik olarak ortaya
çıkan kahve ﬁncanı tasarımı sayesinde, özellikle cafe veya
restoran gibi işletmelerde, sunum esnasında doğabilecek
karışıklıkların önlenmesi hedeﬂendi. Böylece servis yapan
kişinin hafızasına bağlı kalınmadan, müşteri memnuniyetinin
garantilenmesi öngörüldü.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

İYİ Tasarım

12-U-1876

EV ve OFİS GEREÇLERİ ve
AKSESUARLARI
CAM SİLECEĞİ / WINDOW WIPER
Marka/Brand: BANAT
Marka sahibi/Brand owner: Banat Fırça ve Plastik San. ve Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: Banat Fırça ve Plastik San. ve Tic. A.Ş.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı/Designer: Kunter Şekercioğlu, Özüm Özkan, Kilit Taşı Tasarım Ekibi

DESIGN TURKEY
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HOME and OFFICE DEVICES
and ACCESSORIES

The Window Wiper is a squeegee designed for cleaning glass
surfaces, appropriate for both residential and commercial
spaces. The formal interventions along the surface of the
product are designed for efﬁcient usage, while ensuring
an overall aesthetic appearance which also supports
functionality. Integrated into the overall design, the scraper
edge purposely made for removing stubborn dried stains, is
one of the main differentiating features of the product, along
with the double injection moulded handle manufactured
from PP and TPE which provides a ﬁrm, easy grip. The wiper
edge, on the other hand, is manufactured solely from TPE,
in order to ensure that it is scratch-free and easy-to-use on
glass surfaces. The design of the product ensures that the
rubber wiper edge is parallel to and in full contact with the
glass surface thus extends the life of the TPE material. A
hole in the handle of the Window Wiper allows it to be hung
up for safe and efﬁcient storage, as well as for retail display.
The product comes in two sizes (23 cm and 34 cm) and four
different colours.

Jüri Değerlendirmesi
Sürdürülebilirlik, üretim için tasarım kalitesi, kullanıcıya
sağladığı fayda

Jury Evaluation
Sustainability, design quality for manufacture, beneﬁts for the
user
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Ev ve oﬁs kullanımına yönelik, camın kolay temizlenmesini
sağlayan bu cam sileceğinin tasarımındaki yüzey oyunları
kullanımı, ürünün daha verimli olmasında yardımcı olarak
estetik bir ürün diline ulaşılmasını sağlıyor. Kalıcı ve
kurumuş lekelerin kazınarak çıkarılmasını sağlayan, form
ile bir bütün olarak tasarlanmış kazıma yüzeyi ile ürünün
rakiplerinden kolaylıkla ayrışması öngörülüyor. Form ve
işlevselliğin birbirini desteklediği bu cam sileceği, tutuş
ve kullanım kolaylığı sağlayan çift komponentli sapı ile de
öne çıkıyor. Sileceğin PP ve TPE malzemelerden plastik
enjeksiyon ile üretilen sapı, rahat kavrama sağlarken, cama
temas eden yüzeyde kullanılan kauçuk (TPE) malzeme, camı
çizmeden kolaylıkla temizleme olanağı sunuyor. Ürünün
yapısı, silecek kısmında yer alan kauçuk malzemenin cama
paralel olarak temas etmesini ve bunun kalıcılığını sağlıyor.
Ürün, kullanılmadığı zaman ya da satış sırasında sapında
yer alan boşluktan kolaylıkla asılarak sergilenebiliyor ve
muhafaza edilebiliyor. 23 ve 34 cm olmak üzere iki boyda ve 4
farklı renkte seçenekleri bulunuyor.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

İYİ Tasarım

12-U-1884

EV ve OFİS GEREÇLERİ ve
AKSESUARLARI
FREEDOM TEPSİ SETİ / FREEDOM TRAY SET
Marka/Brand: KORKMAZ
Marka sahibi/Brand owner: Korkmaz Mutfak Eşyaları San. Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: Korkmaz Mutfak Eşyaları San. Tic. A.Ş.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı/Designer: Kerim Korkmaz

DESIGN TURKEY
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HOME and OFFICE DEVICES
and ACCESSORIES

Jüri Değerlendirmesi
Kullanıcıya sağladığı fayda

The special design of the Korkmaz Tea Set, which
incorporates channels on the side of the stainless steel
saucer, eliminates the age-old problem for tea lovers
of sugar becoming wet when it is served. Made from a
shiny topcoat and a matt bottom coat, the tea saucer is
in perfect harmony with the chrystal-like gleam of the
slim-waisted glass. The saucer has a safe and easy grip.
Simple, functional, user-friendly and visually-pleasing, the
Korkmaz Tea Set will give the user long-term enjoyment and
satisfaction.
Jury Evaluation
Beneﬁts for the user
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Çay sevenlerin en büyük sıkıntısı olan, çay tabağındaki
şekerlerin ıslanması sorunu göz önünde bulundurularak
tasarlanan Freedom Çay Seti’nde, paslanmaz çelik çay
tabağının kenarındaki oluklar şekerin ıslanmasını önlüyor.
Tepsi seti, üstü parlak, altı mat kaplama olan çay tabağı ile
kristal parlaklığında ince belli cam bardağının uyumuyla
öne çıkıyor. Kolayca kavranabilen çay tabağı ile kullanıcıda
kontrol ve güven hissi yaratıyor. Bütün bu özelliklerin yanı
sıra, gerek görsel karakteristik özellikleri, gerekse işlevsel
özellikleri ile, uzun dönemde kullanıcısını memnun etmeyi
hedeﬂeyen bir ürün olarak tasarlandı. Ürünün basit ve
kullanıcı dostu yapısı sayesinde, uzun süreli bir müşteri
memnuniyeti yaratacak bir altyapı oluşturmak hedeﬂendi.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

İYİ Tasarım

12-U-1898

EV ve OFİS GEREÇLERİ ve
AKSESUARLARI
TWİSTER SÜRAHİ / TWISTER CARAFE
Marka/Brand: ARZUM
Marka sahibi/Brand owner: Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: King’s Flair Development Limited

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı/Designer: Mete A. Mordağ

DESIGN TURKEY
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HOME and OFFICE DEVICES
and ACCESSORIES

The Twister carafe/jug/drinks shaker with mixer is designed
for beverages which require mixing or shaking before
being served. It is ideal for beverages that are inclined to
deposit solids when left for some time such as fruit juices,
lemonades and yoghurt drinks. Three mixer bars extending
through the main bunker are activated by turning the rotating
cap using the ﬁnger. The Twister’s air-tight cap, ensures
that beverages are freshly-stored, and its 1-litre capacity
with a simple mixer mechanism aims to appeal to use in
entertaining. The Twister design was inspired by the aim
of turning the simple act of mixing into a product that is
both practical and enjoyable to use. The three mixing bars
and convex inner base geometry of Twister ensure effective
mixing, and thanks to parts that are readily dissembled,
Twister can be cleaned easily.

Jüri Değerlendirmesi
Farklılık ve yenilikçilik, sürdürülebilirlik

Jury Evaluation
Distinctiveness and innovation, sustainability
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Servis yapmadan önce karıştırılması veya çalkalanması
gereken içecekler için tasarlanmış, karıştırıcılı bir karaf
olan Twister, özellikle meyve suları, limonatalar ve ayran
gibi zamanla çökelti oluşturan içecekler için ideal. Ana
haznenin içerisine uzanan üç adet karıştırıcı çubuk, döner
başlığın parmakla döndürülmesi ile harekete geçiriliyor.
Hava geçirmez kapağı sayesinde, içindeki içeceklerin taze
bir şekilde saklanabilmesini de sağlayan 1 litre kapasiteli
Twister, basit karıştırma mekanizması ile kullanıcısına
eğlenceli bir kullanım sunmayı hedeﬂiyor. Twister
tasarımının çıkış noktası, bu ilkel karıştırma eyleminin keyiﬂi
ve kullanışlı bir ürüne dönüşmesi. Üç karıştırma çubuğu ve
dış bükey iç taban geometrisi üzerinden etkin bir karıştıma
sağlayan Twister, kolay demonte edilebilen parçaları
sayesinde kolayca temizlenebiliyor.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

İYİ Tasarım

12-U-2188

EV ve OFİS GEREÇLERİ ve
AKSESUARLARI
DİGİT CAKE MOULDS KEK KALIBI / DIGIT CAKE MOULDS CAKE MOULDS
Marka/Brand: SUCK UK-İNGİLTERE
Marka sahibi/Brand owner: Suck Uk-İNGİLTERE
Üretici/Producer: Suck Uk-İNGİLTERE

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı/Designer: Meriç Kara

DESIGN TURKEY

174

HOME and OFFICE DEVICES
and ACCESSORIES

Jüri Değerlendirmesi
Üretim için tasarım kalitesi, estetik katkı, sağlık ve güvenlik

To celebrate important dates, anniversaries and birthdays,
cakes and candles are a classic, and the design of Digit Cake
Moulds has been inspired by the relationship between the
celebration cake and the idea of years. The number of years
is represented by the shape of the cake itself, therefore the
design communicates a number directly without the need for
candles. The set is comprised of seven moulds that enable
the user to create any one-digit number desired. This design
brings a new interpretation to the form of the celebration
cake and takes on meaning on its presentation. The shape
of the cake both represents a number, and divides the cake
into seven portions for easy serving. Each box of cake moulds
contains enough moulds to form any one-digit number. For
more digits, additional boxes may be purchased. The Digit
Cake Moulds have been on the international market since
2010, and are sold in design stores and museum shops.
Jury Evaluation
Design quality for manufacture, aesthetics, health and safety
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Digit Cake Moulds, yıl dönümleri ve özellikle doğum günleri
gibi önemli gün kutlamalarında, pasta ve yıl arasındaki
ilişkiden ilham alıyor. Tasarımda yılı temsil eden rakam,
muma gerek kalmadan, doğrudan pastanın kendisiyle ifade
ediliyor. 1 dijital rakamı meydana getiren 7 modülden oluşan
kek kalıbı sayesinde, kullanıcı modüllerle istediği rakamı
yazabiliyor. Pasta şeklini yeniden yorumlayan bu tasarım,
sunum sırasında anlam kazanıyor. Pasta, hem şekliyle
kutlanan yıl sayısını ifade ediyor, hem de kesmeye gerek
kalmadan baştan 7 porsiyona bölünmüş oluyor. Bir pakette
bulunan modüllerle bir rakam yazılabilmesi sebebiyle,
birden fazla basamaklı rakamlar için basamak sayısı kadar
kutu almak gerekli oluyor. Digit Cake Moulds, 2010 yılından
bu yana uluslararası mağazalarda ve müze dükkanlarında
satılıyor.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

İYİ Tasarım

12-U-2221

EV ve OFİS GEREÇLERİ ve
AKSESUARLARI
DERVİSH İRİSMANO ÇAY SETİ / DERVISH IRISMANO TEA SET
Marka/Brand: KOLEKSİYON
Marka sahibi/Brand owner: Koleksiyon Mobilya San. A.Ş.
Üretici/Producer: Koleksiyon Mobilya San. A.Ş.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı/Designer: Faruk Malhan

DESIGN TURKEY
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HOME and OFFICE DEVICES
and ACCESSORIES

Jüri Değerlendirmesi
Estetik katkı, farklılık ve yenilikçilik, sürdürülebilirlik

Maps of the northern and southern stars, mystery, magic,
fortunes, wishes...A journey to cave paintings, shaman
symbols, and miniatures. Inspirations from the lines and
colours of our common past...A journey to see into the
future… Lust for things exotic and strange... A search
for existence and inexistence, invitation to dreams... The
invention of writing and drawing, two important watersheds
in human history, occurred in Anatolia two thousand years
before it was heard of in Europe. The book of Cihannüma,
printed in 1732 by İbrahim Müteferrika, was discovered in
an antique bookstore and subsequently published by Boyut
Publishing. The maps of the northern and southern stars
contained in this book, which dates back 360 years, were
used in the design of the Dervish İrismano tea glasses. This
pattern, now brought into modern life as a beautiful memory
of our cultural and artistic past, interprets the adventurous
elements of imagination related to mystery, magic, fortunes,
and wishes by using forms from our common culture. With
this pattern, the İrismano tea glasses add elegance to the tea
ritual deeply rooted in Turkish culture. They blend the ﬂavour
of tea with our culture, question the search for existence and
inexistence, and invite us on a journey to see into the future.
Jury Evaluation
Aesthetics, distinctiveness and innovation, sustainability
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Kuzey ve Güney yıldız haritaları, gizem, büyü, fal, dilek...
Mağara resimlerine, şaman simgelere ve minyatürlere
yapılan bir gezinti... Ortak hafızanın çizgilerinden,
renklerinden esinlenmeler... Geleceği okumaya dair bir
yolculuk... Tuhaf, ayrıksı şeylere duyulan arzu... Varlıkyokluk arayışı, hayale davet... İnsanın hikayesinde büyük
kırılımı oluşturan yazı ve çizimin keşﬁ, kıta Avrupası’ndan
iki bin yıl önce Anadolu coğrafyasına nasip oldu. Bir sahafta
bulunan 1732 yılına ait İbrahim Müteferrika baskısı,
Cihannüma Kitabı Boyut Yayıncılık tarafından tekrar yayın
hayatımıza kazandırıldı. 360 yıllık bir öyküye sahip olan
Cihannüma’daki Kuzey ve Güney yıldız haritaları, Dervish
İrismano çay bardaklarında tekrar hayat buldu. Günlük
hayatımıza kültür ve sanat geçmişimizin güzel bir anısı
olarak aktarılan bu desen, gizem, büyü, fal, dileklere dair
hayal gücünün serüvenci ögelerini, ortak hafızamızın
çizgileriyle yorumluyor. İrismano çay bardakları bu desen ile
kültürümüzde yerleşik çay ritüeline zerafet katıyor ve çayın
tadını kültürümüzle harmanlıyor. Varlık-yokluk arayışını
sorguluyor ve geleceği okumaya dair bir yolculuğa davet
ediyor.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

İYİ Tasarım

12-U-2222

EV ve OFİS GEREÇLERİ ve
AKSESUARLARI
SUFİ İRİSMANO ÇAY SETİ / SUFI IRISMANO TEA SET
Marka/Brand: KOLEKSİYON
Marka sahibi/Brand owner: Koleksiyon Mobilya San. A.Ş.
Üretici/Producer: Koleksiyon Mobilya San. A.Ş.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı/Designer: Faruk Malhan

DESIGN TURKEY
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HOME and OFFICE DEVICES
and ACCESSORIES

Jüri Değerlendirmesi
Farklılık ve yenilikçilik, üretim için tasarım kalitesi

The 1732 edition of Kitabı-Cihannüma, printed by Ibrahim
Müteferrika, was discovered by a dealer in rare books and
brought back to life by Boyut Publishing in 2009. Found
on page 52, were maps chartering the stars which remain
unchallenged even today. The maps of the North Star and
South Star in Kitabı-Cihannüma dating back 360 years have
been rendered on tea and coffee mugs designed by Faruk
Malhan. Handed down to our modern time as a cherished
legacy of our cultural and artistic history, this tea set pattern
transcends both time and our collective memory, evoking the
adventurous and shamanistic corners of our imagination,
wrapped in mystery, fate, and desire. We have set out on
a journey to reassess history and culture – to touch the
experiences, knowledge, shapes and colours of life; to shield
the past and probe the future; to challenge racism and call
upon virtue and worth; to seek perfection and rediscover
goodness. The Irismano tea glass set brings elegance to our
culture’s centuries-old tea ritual. The design combines the
ﬂavours of our culture, whether in abundance or dearth, and
invites you on a quest to discern the future.
Jury Evaluation
Distinctiveness and innovation, design quality for
manufacture
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Bir sahafta bulunan 1732 yılı İbrahim Müteferrika baskısı
Cihannüma Kitabı, 2009 yılında Boyut Yayıncılık tarafından
tekrar yayın hayatına kazandırıldı. Bu kitabın 52. sayfasındaki
yıldız haritaları ölümsüz bir desendir. 360 yıllık bir
öyküye sahip olan Cihannüma’daki kuzey ve güney yıldız
haritaları Faruk Malhan tarafından tasarlanan çay ve kahve
bardaklarında yorumlandı. Günlük yaşamımıza kültür ve
sanat geçmişimizin güzel bir anısı olarak aktarılan bu desen,
gizem, büyü, fal ve dileklere dair hayal gücünün serüvenci
ve şaman ögelerini, ortak hafızamızın çizgileriyle zamanın
ötesine götürüyor. Bizler, tarihe, kültüre tekrar bakmak;
yaşanmışlara, bilgiye, biçimlere, renklere dokunmak;
geçmişe sahip çıkmak; taassuba meydan okumak; geleceği
sorgulamak; erdemlere, anlamlara hitap etmek; mükemmeli
aramak; güzellikleri tekrar keşfetmek için yola çıktık.
İrismano çay bardakları bu tabaklarla kültürümüzde yerleşik
çay ritüeline zerafet katıyor; çayın tadını kültürümüzle
harmanlıyor; varlık, yokluk arayışını sorguluyor ve geleceği
okumaya dair bir yolculuğa davet ediyor...

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

İYİ Tasarım

12-U-2233

EV ve OFİS GEREÇLERİ ve
AKSESUARLARI
6600 BABY TUZLUK BİBERLİK / 6600 BABY SALT AND PEPPER SET
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.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı/Designer: Minas Çolakyan
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HOME and OFFICE DEVICES
and ACCESSORIES

Jüri Değerlendirmesi
Farklılık ve yenilikçilik

The Baby salt and pepper set is a custom-made product that
is very portable. It has been designed so that the cylindrical
salt and pepper pots can be lifted together easily in their
stand. It occupies little space and can be placed in front of
each individual at the table making it easily accessible. In
addition, the design intended to create a more neat and tidy,
stylish appearance for the dinner table. The body and lid are
combined with screw threads which open both parts. The
screw system used for the lids makes ﬁlling and emptying
the pots easy. Because it is made completely of metal without
any plastic materials, it is relatively durable and long- in
addition to being dishwasher safe.
Jury Evaluation
Distinctiveness and innovation
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Baby tuzluk ve biberlik takımı, kolayca taşınabilen ve kişiye
özel tasarlanmış bir üründür. Silindir formundaki tuzluk
ve biberliğin standıyla birlikte rahatça taşınabilmesi ve
sofradaki bireylerin her birinin önünde, az yer kaplayacak
şekilde kişiye özel ve kolay bir kullanım sağlaması
amacıyla tasarlandı. Tuzluk ve biberliğin bir arada kolayca
taşınmasının yanı sıra, sofrada daha düzenli ve şık bir
görüntü oluşturması amaçlandı. Gövde ve kapağın birleşimi
iki parçaya da açılan dişler ile sağlandı. Kapaklarının vida
sisteminde olması, doldurup boşaltırken kullanıcıya oldukça
rahatlık sağlıyor. Bulaşık makinesinde yıkanabilen tuzluk
biberlik takımı, metalden üretilmesi ve plastik malzeme
içermemesi sebebiyle oldukça uzun ömürlü ve sağlam bir
ürün olarak öne çıkıyor.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

İYİ Tasarım

12-U-2245

EV ve OFİS GEREÇLERİ ve
AKSESUARLARI
WAVE BARDAK ALTLIĞI / WAVE UNDER GLASS SET
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.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı/Designer: Minas Çolakyan
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HOME and OFFICE DEVICES
and ACCESSORIES

The Wave Under Glass Set, distinctive with its round and
simple appearance, has been designed to prevent damage
from hot or cold serving glassware products to dining table
surfaces. Furthermore, thanks to its corrugated and grooved
structure, droplets formed on glass surfaces by cold drinks
can easily drain away. It also prevents this same liquid
leaking underneath the glass during use and any further
dripping. Its elegance as a personal item is a symbol of
elegance on the table. This product is made of chrome and
nickel alloy steel as a single piece using the cold shaping
method. The user can feel secure in the knowledge that the
product is dishwasher safe.

Jüri Değerlendirmesi
Üretim için tasarım kalitesi

Jury Evaluation
Design qualiy for manufacture
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Yuvarlak ve sade görümünüyle öne çıkan Wave bardak altlığı,
cam ve benzeri servis ürünlerinin, sıcak ya da soğuk olması
sebebi ile masa üzerine vereceği zararların önlenmesi
amacıyla tasarlandı. Oluklu yapısı sebebiyle, soğuk
içeceklerin bardak yüzeyinde oluşturduğu damlacıkların
oluklar arasından süzülerek kenarda birikmesini sağlıyor ve
kullanım sırasında aynı sıvının tekrar bardak altına taşınarak
damlama yapmasını engelliyor. Kişisel kullanımı ve şıklığı
ile masadaki zerafeti simgeliyor. Krom ve nikel alaşımlı
paslanmaz çelikten tek parça olarak soğuk şekillendirme
yöntemi ile üretilen bardak altlığı, bulaşık makinesinde
rahatça yıkanabilmesi ile kullanıcıya rahatlık sağlıyor.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

İYİ Tasarım

12-U-2246

EV ve OFİS GEREÇLERİ ve
AKSESUARLARI
DROPY MAX DEMLİK ALTLIĞI / DROPY MAX WATER DROP PAD
Marka/Brand: ARZUM
Marka sahibi/Brand owner: Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: King’s Flair Development limited

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı/Designer: Mete A. Mordağ

DESIGN TURKEY

184

HOME and OFFICE DEVICES
and ACCESSORIES

Jüri Değerlendirmesi
Farklılık ve yenilikçilik, kullanıcıya sağladığı fayda

Dropy Max is an infuser pad designed for the serving of
tea. Water vapourized during the process of brewing tea
accumulates as droplets at the bottom of the infuser and
runs down during service. Dropy Max, which only requires the
use of a single napkin, offers a surface, where drop of water
accumulating at the bottom of the infuser before service, can
be removed with a single touch, and thus ensures a cleaner
tea service. With its hygienic silicone base and metal ring,
Dropy Max offers a practical and easy-to-use surface for
cleaning and drying table tops, not only for kitchens, but also
for all environments. Dropy Max attempts to address the
problem caused by the surface tension of liquids. The same
forms seen as a result of this surface tension have been used
in the form detailing of the design. Surface forms created by
a thin metal ring left on the water surface without sinking
due to surface tension were photographed and then directly
mirrored on the required surface designs.
Jury Evaluation
Distinctiveness and innovation, beneﬁts for the user
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Dropy Max demlik altlığı, çayın demlenmesi sırasında
buharlaşan suyun, demliğin tabanında damlacıklar halinde
birikmesi ve servis sırasında akma yapması sorununa bir
çözüm olarak tasarlandı. Kullanımı için bir adet peçete
yeterli olan Dropy Max, servis öncesi demliğin altına birikmiş
damlaların tek bir dokunuşla alınabileceği bir yüzey sunarak,
çay servisinin daha temiz olmasını sağıyor. Hijyenik silikon
tabanı ve metal halkası ile Dropy Max, sadece mutfaklarda
değil tüm ortamlarda masa üstü silme ve kurulama işlemleri
için pratik ve kolay kullanımlı bir yüzey sunuyor. Dropy
Max’ın çözüm aradığı sorun, sıvıların yüzey geriliminden
dolayı oluşuyor ve tasarımın form detaylandırılmasında
da bu gerilimden oluşan formlar kullanıldı. Su yüzeyine
bırakılan metal ince bir halkanın, suyun yüzey geriliminden
dolayı batmayarak oluşturduğu formlar, fotoğraﬂanarak
yüzey tasarımlarına doğrudan yansıtıldı.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

İYİ Tasarım

12-U-2253
12-U-2256

EV ve OFİS GEREÇLERİ ve
AKSESUARLARI
BİLARDO BAHARATLIK / BILLIARD NUTS BOWL
BİLARDO SOSLUK / BILLIARD SAUCE BOWL
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.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı/Designer: Minas Çolakyan
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HOME and OFFICE DEVICES
and ACCESSORIES
İYİ Tasarım
Paslanmaz çelikten üretilen Bilardo sosluğun, her biri yarım
küre formunda üç gözü bulunuyor. Tasarımda, yuvarlak metal
kapaklar, üç gözlü gövde ile tam bir bütünlük sağlarken,
aynı zamanda küresel bir tasarım ve görüntü oluşturuyor.
Kapaklar üzerine monte edilen silindirik tutacaklar, gövdeye
perçinlenen çubuk ve tutacak ile bir bütünlük sağlıyor.
Üç çeşit sosun, gövde ve kapak arasına yerleştirilen
porselenlerde, bir arada, düzenli ve hijyenik bir şekilde servis
edilebilmesi, ürünün temizlenmesini de kolaylaştırıyor. Üç
gözlü hazneye perçin ile sabitlenen dolu çubuk ve bu çubuğun
üzerine monte edilen tutacak ile de konforlu bir tutuş ve
taşıma sağlıyor. Üç noktadan masaya temas ettiğinden
dolayı devrilme riski daha az olan Bilaro sosluk, sosların
tek hamleyle kolayca taşınmasının yanı sıra, mutfakta veya
sofrada daha düzenli ve şık bir görüntü oluşturuyor. Kapaklar
kolay kullanımlarıyla hem rahatlık sağlıyor, hem de yarattığı
görsel güzellik ile tasarımı daha zarif kılıyor.
Jüri Değerlendirmesi Üretim için tasarım kalitesi

The Bilardo sauce bowl is made of stainless steel and has
three sections, each of which takes a semi-circular form. The
round metal covers/lids provide full integrity with the body
that consists of three-sections, contributing to the overall
spherical design and look. Furthermore, the cylindrical
holders, mounted on the covers, provide integrity with the
holder and rod, riveted to the main body. Three types of sauces
can be served together in a neat and hygienic way in the
porcelain dishes, placed between the body and cover. These
porcelain dishes make cleaning a considerably easy task. It
can be held and carried comfortably using the holder mounted
at the top end of a rod that is ﬁxed by a rivet to the threesectioned reservoir. Three-point contact with the work surface
reduces the risk of accidental breakage. The product achieves
its aim of creating a product that is not just easily picked up
in a single move, but is also compact and stylish whether it is
used in the kitchen or at the dining table. The easy-to-use lids
are integrated into a neat and elegant design which makes the
product both practical and attractive to the user.

Jüri Değerlendirmesi Estetik katkı

The Bilardo is a container made of stainless steel for the
dispensing of condiments and spices, which consists of 3
sections with a semi-circular form. The design provides
integrity with the ﬂat metal lids/covers and the cylindrical
holders mounted on these. The container’s neat, compact
design means that three types of spices can be served
together. It can be held and carried comfortably using the
holder mounted at the top end of a rod that is ﬁxed by a rivet
to the three-sectioned reservoir. It has is especially practical
for use when cooking in the kitchen. Three-point contact with
the work surface reduces the risk of accidental breakage.
The product achieves its aim of creating a product that is not
just easily picked up in a single move, but is also compact
and stylish whether it is used in the kitchen or at the dining
table. The easy-to-use lids are integrated into a neat and
elegant design which makes the product both practical and
attractive to the user.
Jury Evaluation Aesthetics

* 12-U-2253 ve 12-U-2256 kodlu ürünler değerlendirme
jürisi tarafından birleştirilerek tek ödüle layık görülmüştür.

* Products with 12-U-2253 and 12-U-2256 code numbers
were combined by the evaluation jury and received one
award.
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Paslanmaz çelikten üretilen Bilardo baharatlığın, her
biri yarım küre formunda üç gözü bulunuyor. Düz metal
kapakları ve kapaklar, üzerine monte edilen silindirik
tutacakları, tasarımda bir bütünlük sağlıyor. Üç çeşit baharat
bir arada düzenli bir şekilde servis edilebiliyor. Üç gözlü
hazneye perçin ile sabitlenen dolu çubuk ve bu çubuğun
üzerine monte edilen tutacak ile de konforlu bir tutuş ve
taşıma sağlıyor. Üç noktadan masaya temas ettiğinden
dolayı devrilme riski daha az olan Bilardo, mutfaklarda
yemek pişirme esnasındaki pratik kullanımı ile öne çıkıyor.
Baharatlıkların tek hamleyle kolayca taşınmasının yanı
sıra, mutfakta veya sofrada daha düzenli ve şık bir görüntü
oluşturması amaçlanıyor. Kapaklar kolay kullanımlarıyla
hem rahatlık sağlıyor, hem de yarattığı görsel güzellik ile
tasarımı daha zarif kılıyor.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Jury Evaluation Design quality for manufacture

12-U-2261

EV ve OFİS GEREÇLERİ ve
AKSESUARLARI
NİHALE ISITICI ALTLIK / NİHALE HEATING PAD
Marka/Brand: ARZUM
Marka sahibi/Brand owner: Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: Sanwell Ind. Ltd.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı/Designer: Abel Wan Yiu Chung, Albert Wan Yiu Kwong
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HOME and OFFICE DEVICES
and ACCESSORIES

Jüri Değerlendirmesi
Kullanıcıya sağladığı fayda, farklılık ve yenilikçilik

The Nihale Cordless Heating Pad is a great ease for keeping
foods or drinks hot while serving. With this product, the
brand offers functionality together with a sleek design, in
a creative and effective solution for re-heating food. It has
been developed for the purpose of preventing food dishes,
particularly those with fatty foods, from becoming cold during
the prolonged service of meals. Nihale also ensures that
heat from hot dishes does not damage the table. After a
heating period of only 10 minutes, the temperature of food is
maintained at around 55 to 85 degrees for between 1.5 to 2
hours. With this performance, Nihale meets its targeted goal
of keeping food heated.
Jury Evaluation
Beneﬁts for the user, distinctiveness and innovation
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Sofraya getirilen yemeklerin ya da içeceklerin sıcak
kalmasını sağlayan Nihale Kablosuz Isıtıcı Altlık, işlevselliği
ve şıklığı bir arada sunuyor. Uzun süreli yemek sofralarında,
masada servis edilen yemeklerin kısa sürede soğumasını ve
özellikle yağlı yemeklerin soğuyarak donmasını engellemek
amacıyla geliştirilen Nihale, aynı zamanda masanın da sıcak
yemeklerden etkilenmesini önlüyor. Sadece 10 dakikalık bir
ısıtma süresinden sonra kablosuz çalışabilen ürün üzerinde,
yaklaşık 1,5 - 2 saat süresince, yemekler 85 ile 55 derece
sıcaklığında kalabiliyor.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

İYİ Tasarım

12-U-1570

KAMUSAL ve
TİCARİ ÜRÜNLER
TICKET OTOPARK BİLET MAKİNESİ / TICKET AUTOPARK TICKET MACHINE
Marka/Brand: SPS
Marka sahibi/Brand owner: Park-Sistem Kontrol Sistemleri Otopark İşlet., Turizm San. ve Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: Park-Sistem Kontrol Sistemleri Otopark İşlet., Turizm San. ve Tic. A.Ş.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı/Designer: Onur Eryiğit

DESIGN TURKEY
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PUBLIC and
COMMERCIAL PRODUCTS

Jüri Değerlendirmesi
Estetik katkı, sağlık ve güvenlik, kullanıcıya sağladığı fayda,
farklılık ve yenilikçilik

The Ticket Autopark Ticket Machine excels among other
machines with similar functions for its technological and
functional structure. With the increasing number and
complexity of the shopping centres of today, this ticket
machine makes getting a ticket easy while in your car, and
thanks to the many colour options offered, it is intended that
the product conforms to its surroundings. While the machine
offers the user an ergonomic and easy-to-understand
structure, it also provides accessibility for the operator
and easy technical servicing. With its optional sections
and variety of locking systems, it prevents open access to
the different parts of the product by those with different
operational duties. For instance, the parking attendant only
has access to the left side of the covered ticket receptacle
for reﬁlling tickets, whereas the maintenance technician can
access all the parts of the product.
Jury Evaluation
Aesthetics, health and safety, beneﬁts for the user,
distinctiveness and innovation
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Ticket, benzer işleve sahip makineler arasında teknolojik
ve işlevsel yapısı ile ön plana çıkıyor. Günümüzde artan
alışveriş merkezi ve otopark karışıklığında, araç içinden
bilet almayı kolaylaştıran Ticket bilet makinesinin, çeşitli
renk seçenekleri sayesinde çevresi ile uyumlu bir ürün
olması hedeﬂeniyor. Ticket, kullanıcıya ergonomik ve kolay
anlaşılır bir yapı sunarken; operatör için ise erişilebilirlik ve
teknik servis açısından kolaylık sağlıyor. Opsiyonel bölmeleri
ve farklı kilitleme sistemleri ile ürün üzerinde farklı
görevleri olan kişilerin her bölmeye ulaşımı kısıtlanıyor.
Örneğin otopark görevlisi, sadece sol yandaki kapaklı bilet
haznesinde biten biletlerin yerine kolaylıkla yenilerini
yerleştirebiliyor, böylelikle sadece teknik servis yetkilisinin
ürünün her bölümüne ulaşabilmesi sağlanıyor.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

İYİ Tasarım

12-U-2057

KAMUSAL ve
TİCARİ ÜRÜNLER
AURA SIRA SİSTEMLERİ İÇİN LED GÖSTERGE /
AURA LED DISPLAY FOR CUSTOMER FLOW MANAGEMENT SYSTEMS
Marka/Brand: S-MATİK
Marka sahibi/Brand owner: Tümsaş Teknolojik Endüstriyel Bilgisayar Ürü. Müh. ve Paz. A.Ş.
Üretici/Producer: Tümsaş Teknolojik Endüstriyel Bilgisayar Ürü. Müh. ve Paz. A.Ş.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı/Designer: Selim Karaköse, Murat Armağan, Enes Kar
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PUBLIC and
COMMERCIAL PRODUCTS

Jüri Değerlendirmesi
Estetik katkı, Sürdürülebilirlik, sağlık ve güvenlik, üretim için
tasarım kalitesi

In the design of Aura, a display unit in customer ﬂow
systems, primarily gives consideration to the importance
of routing information and the need for this to be readily
understood. The aluminum extrusion method was chosen
as the production method due to the need to create product
options in different lengths. This highly industrialised system
offers advantages such as cost of mould, resistance and
ease of assembly. Soft-shaped exterior frames are integrated
with curves generated in the aluminium. This mating ﬁtting
also contributes to the integrity of the product by covering
over assembly details. The Aura Display is framed by a soft,
appropriate form and is shaped in a balanced design which
does not lose sight of its usage.
Jury Evaluation
Aesthetics, sustainability, health and safety, design quality for
manufacture
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Müşteri sıra sistemlerinde gösterge birimi olarak tasarlanan
Aura’da, öncelikle yönlendirme bilgilerinin öne çıkması
ve kolay algılanması nitelikleri göz önünde bulunduruldu.
Farklı uzunluklarda ürün seçenekleri oluşturma gereksinimi
sebebi ile, üretim yöntemi olarak ekstrüzyon alüminyum
tekniği seçildi. Son derece endüstriyel olan bu sistem;
kalıp maliyeti, dayanıklılık, montaj kolaylığı gibi avantajlar
sunuyor. Alüminyum gövdenin yan bölümleri iki parçadan
oluşan plastik enjeksiyon parçalar ile kapatıldı. Yumuşak
formlu dış çerçeveler alüminyumda oluşturulan eğrilerle
birleştirildi. Geçme olan bu parça aynı zamanda montaj
detaylarını kapatarak ürün bütünlüğüne katkıda bulunuyor.
Yumuşak akılcı bir form ile çerçevelenen Aura gösterge,
kullanım özelliğini geride bırakmayan dengeli bir tasarım ile
şekillendi.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

İYİ Tasarım

12-U-2199

KAMUSAL ve
TİCARİ ÜRÜNLER
VEKONAR SÜPER PRATİK YAŞAM ÜNİTESİ /
VEKONAR SUPER PRACTICAL LIVING UNIT
Marka/Brand: VEKON
Marka sahibi/Brand owner: Vefa Prefabrike Yapılar San. Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: Vefa Prefabrike Yapılar San. Tic. A.Ş.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı/Designer: Zeliha Merve Duman

DESIGN TURKEY
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PUBLIC and
COMMERCIAL PRODUCTS

The product is a two-storey, multi-purpose ofﬁce and living
container composed of telescoping and rotating modules.
Due to the appealing look, it can be used as executive ofﬁces
in construction sites as well as housing, sales ofﬁces, cafes
and so on. It is 2.5 times smaller when unassembled, thus
it can be easily transported and stored. After it has been
positioned on the ground using a crane, the upper unit is
lifted and ﬁxed into place, then the rotating modules are
opened out manually, and the product is ready for use.
Through specially-designed proﬁles used in the construction
of the base and the roof, the formation of thermal bridges is
prevented. The sandwich panels provide high ﬁre resistance
and high insulation values.

Jüri Değerlendirmesi
Kullanıcıya sağladığı fayda, estetik katkı, farklılık ve
yenilikçilik

Jury Evaluation
Beneﬁts for the user, aesthetics, distinctiveness and
innovation
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Döner modüllerden oluşan, iç içe geçmeli, iki katlı ve çok
amaçlı oﬁs ve yaşam konteyneri Vekonar, estetik görünümü
ile şantiyelerde yönetici oﬁsi olarak kullanımının yanı sıra;
konut, satış oﬁsi, restoran gibi çok farklı amaçlara da
hizmet ediyor. Katlanabilir olması sayesinde, kurulmuş
haline oranla 2,5 kat daha küçük bir paket halinde
depolanıyor ve taşınabiliyor. Vinç yardımıyla kurulacağı
alana indiriliyor ve üst katı kaldırılıp sabitleniyor. Alt katın
döner modülleri insan gücüyle itilip açılıyor ve sabitleme
işlemiyle ürün kullanıma hazır hale getiriliyor. Taban ve çatı
yapısında kullanılan özel proﬁllerle ısı köprüsü oluşumları
engelleniyor ve duvarlarda kullanılan sandviç paneller
sayesinde yangın dayanımı ve ısı izolasyonu sağlanıyor.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

İYİ Tasarım

12-U-2220

KAMUSAL ve
TİCARİ ÜRÜNLER
MODÜLER SİSTEM PRATİK YAŞAM ÜNİTESİ /
MODULAR SYSTEM OF LIFE UNIT
Marka/Brand: STEELIFE
Marka sahibi/Brand owner: VEFA Prefabrike Yapılar San. Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: VEFA Prefabrike Yapılar San. Tic. A.Ş.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasar›ımc›ı/Designer: Burcu Demir

DESIGN TURKEY
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PUBLIC and
COMMERCIAL PRODUCTS

Jüri Değerlendirmesi
Estetik katkı, farklılık ve yenilikçilik, kullanıcıya sağladığı
fayda, sürdürülebilirlik

Developed through R&D and P&D studies, this modular living
unit can be dismantled and reassembled. It opens the door
to a life that is comfortable and safe, modern and aesthetic.
These new-generation living spaces have carrier systems
that consist of lightweight steel construction, and offer the
users advantages of high insulation on the walls, roofs and
ﬂoors due to the application of heat and sound insulation.
The Modular Living Unit may be used in various regions
and climatic conditions as a dormitory, a hotel or as a home
owing to the advantages of insulation and high ﬁre resistance
they offer. The modules are manufactured in two sizes
(3x7.7m and 3x10.3m) allowing them to be transported by
lorry or truck. The product has been designed with a total of
six different types of units. The smallest module, measuring
23.1 m² (3x7.7 m) can be transported by a single lorry, while
the largest unit of 61.8 m² consisting of 2 modules (3x10.3
m each) can be transported using two trucks. The module is
ready for use once in position on the ground and plumbing is
installed.
Jury Evaluation
Aesthetics, distinctiveness and innovation, beneﬁts for the
user, sustainability
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Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmaları sonucunda geliştirilen taşınabilir,
sökülebilir ve yeniden monte edilebilir bu modüler yaşam
ünitesi, estetik, konforlu, modern ve güvenilir bir ürün
olarak öne çıkıyor. Bu yeni nesil yaşam alanları, haﬁf
çelik konstrüksiyondan oluşan taşıyıcı sistemlere sahip
olup, duvar, çatı ve tabanlarında uygulanan ısı ve ses
izolasyonları sayesinde kullanıcılara yüksek yalıtım avantajı
sunuyor. Modüler yaşam üniteleri, sunduğu yalıtım avantajı
ve yüksek yangın dayanımı sayesinde, farklı coğrafya
ve iklim koşullarında yurt, otel ve konut amaçlı olarak
kullanılabilmektedir. Modüler yaşam ünitelerinin modülleri
kamyon ya da tır ile taşınabilecek şekilde iki farklı ebatta
(3 m x 7,7 m ve 3 m x 10,3 m) üretiliyor. Toplam 6 tip ünite
olarak tasarlanan ürünün 23,1 m2’lik en küçük modülü 3 m
x 7,7 m ebatlarında olup, 1 kamyon ile taşınabilirken, 61,8
m2’lik en büyük modülü ise 3 m x 10,3 m ebatlarında olup,
2 modül olarak 2 tır ile taşınabilmektedir. Yaşam ünitesinin,
kamyon veya tırdan indirildikten sonra zemine konulup,
sadece pis su ve temiz su bağlantılarının yapılması yeterli
oluyor.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

İYİ Tasarım

12-U-1598

OFİS MOBİLYASI
NODA OFİS MOBİLYASI / NODA OFFICE FURNITURE
Marka/Brand: DELTA OFİS
Marka sahibi/Brand owner: Delta Mobilya Dekorasyon San. ve Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: Delta Mobilya Dekorasyon San. ve Tic. A.Ş.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı/Designer: Tanju Özelgin

DESIGN TURKEY
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OFFICE FURNITURE

Jüri Değerlendirmesi
Estetik katkı, kullanıcıya sağladığı fayda

The Noda sofa set was designed for use in a contempory
setting such as that in the ofﬁce of a senior executive. The
stylish use of different combinations of materials, and its
unique appearance adds to the appeal. When seen in proﬁe,
the diagonal metal bars supporting the seating and back
surfaces highlight the transparency of the product’s form.
Its strong visual presence and comfort, lend a different
perspective to the work space. The Noda ofﬁce furniture
is compliant with industrial production and manufacturing
methods. The simplicity of the materials used, and its
suitabity for manufacture are of beneﬁt in the production
process and the end-user.
Jury Evaluation
Aesthetics, beneﬁts for the user
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Noda, günümüz modern üst düzey yönetici odalarının
oturma ihtiyacına yönelik tasarlanmış bir koltuk takımı.
Farklı materyallerin zarif bir biçimde bir arada kullanımı ve
birleşimdeki detayların yarattığı farklılık, ürünün modern
görüntüsüne katkı sağlıyor. Proﬁlden bakıldığında, oturma
ve sırt yüzeylerini destekleyen diagonal metal çubuklar,
ürüne formundaki şeffaﬂığı veren detaylar dikkat çekiyor.
Güçlü görsel etkisi ve kullanıcıya sağladığı konfor sayesinde,
çalışma ortamlarına farklı bir bakış açısı kazandırıyor. Noda,
üretim süreçlerine uygun biçim ve detaylara sahip olması
ile endüstriyel üretime uygunluğunu ile ön plana çıkıyor.
Malzeme ve üretim yöntemindeki yalınlık, ürünün üretim ile
son kullanıcı arasındaki fayda ilişkisini sağlıyor.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

İYİ Tasarım

12-U-1600

OFİS MOBİLYASI
SEP OFİS MOBİLYASI / SEP OFFICE FURNITURE
Marka/Brand: DELTA OFİS
Marka sahibi/Brand owner: Delta Mobilya Dekorasyon San. ve Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: Delta Mobilya Dekorasyon San. ve Tic. A.Ş.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı/Designer: Alp Nuhoğlu

DESIGN TURKEY
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OFFICE FURNITURE

Jüri Değerlendirmesi
Estetik katkı, üretim için tasarım kalitesi

The Sep sofa is an alternative to fully industrial products
that are only based on form that are often seen in the work
environment. With its chic and elegant design, the Sep
sofa makes use of natural materials combined with details
reminiscent of traditional styles. The interwoven leather
crafting on the stainless steel proﬁle frame in the back
support provides a semi-transparent effect. The sofa, when
viewed from either the front or back presents a strong,
solid look from the back and theefore can also function as
a separator between units. The space behind the sofa may
also be used for storage while the tray on the side of the
seating can be used as a side-table. For manufacturing, the
Sep sofa is suitable for semi-industrial production methods,
and the simplicity of the materials used, and its suitabity for
manufacture are of beneﬁt in the production process and for
the end-user.
Jury Evaluation
Aesthetics, design quality for manufacture
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2011 yılında tasarlanan Sep, çalışma ortamlarında
kullanılan sadece forma dayalı tam endüstriyel ürünlerin
alternatiﬁdir. Şık ve Zarif bir çizgi taşıyan Sep kanepe,
üründe doğal malzemeler ve geleneksele gönderme yapan
detaylar kullanıldı. Sırt tutucu kısmında, paslanmaz proﬁl
bir çerçeve üzerine deri örme işçiliği ürünün yarı saydam
etkisini sağlıyor. Arkadan da güçlü bir görüntüye sahip
olan Sep, birimlerin arasında bölücü işlevini de yerine
getiriyor. Kanepenin arkasındaki mesafe, depolama için
kullanılabilirken, oturumun yan kısmında yer alan tepsi ise
yan sehpa olarak kullanım sağlıyor. Yarı endüstriyel üretime
uygun olan Sep’in malzeme ve üretim yöntemindeki yalınlık,
ürünün üretim ile son kullanıcı arasındaki fayda ilişkisini de
sağlıyor.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

İYİ Tasarım

12-U-1652

OFİS MOBİLYASI
PLANE OFİS MOBİLYASI / PLANE OFFICE FURNITURE
Marka/Brand: DELTA OFİS
Marka sahibi/Brand owner: Delta Mobilya Dekorasyon San. ve Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: Delta Mobilya Dekorasyon San. ve Tic. A.Ş.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı/Designer: Arif Özden

DESIGN TURKEY
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OFFICE FURNITURE

Jüri Değerlendirmesi
Farklılık ve yenilikçilik, estetik katkı, üretim için tasarım
kalitesi

The Plane is a sofa set designed with a contempory,
functional approach to the seating needs of the modern
ofﬁces of contemporary senior executives. An abstract
sculptural composition and a timeless design is generated by
the geometry of the design consisting of three basic planes,
and also serves to strengthen and stabalise the product.
The working panel and the two vertical panel bases are
dismantable which is advantageous during production and
shipping. The end-user is provided with a wide selection of
materials for these three functional planes, and the resulting
product can vary from one that has an informal look to one
that has a uniquely strong identity. Plane Ofﬁce Furniture
can be produced using materials appropriate for a speciﬁc
individual project if desired. This versitiliy allows integration
into any space. The simplicity and elegance of the design
gives freedom to the interior designer and the end-user to
explore endless possibilities as it almost appears to reﬂect
the ﬂoor, ceiling and walls within the space. Rather than
standing alone, the Plane Ofﬁce Furniture compliments
well other ofﬁce furniture, and can be used with items and
accessories which could either be similar or contrasting in
design.
Jury Evaluation
Distinctiveness and innovation, aesthetics, design quality for
manufacture

203
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Çağdaş yönetici odaları için tasarlanan Plane, ihtiyaçların
modern ve işlevsel bir bakış açısı taşıyor. Üç temel
düzlemden oluşan geometrisi, ürün statiğini güçlendirdiği
gibi soyut heykelsi bir komposizyon, zamansız bir ürün
dili oluşturuyor. Çalışma tablası ve birbirlerine dik iki adet
panel ayağın demonte olması, üretim ve nakliye aşamasında
kolaylıklar sağlıyor. Bu üç işlevsel düzlem, önceden
belirlenen farklı malzeme seçenekleri ile kullanıcıya geniş
bir seçim imkanı sağlıyor. Ürün böylelikle son derece
spor bir kimlikten daha ağır bir kimliğe kadar değişim
gösterebiliyor. İstendiğinde projeye uygun malzemelerle
de üretilebiliyor. Ürün tamamen kullanılacağı mekanla
bütünleşmesi düşünülerek tasarlandı. Adeta zemin, tavan
ve duvarların yansıması olan Plane, sade ve zarif formuyla
mimarı ve kullanan kişiyi özgür bırakıyor. Kendi başına
durmak yerine kendiyle benzer, veya karşıt ama komşu
olabilen farklı ürün ve aksesuarlarla bir arada olmayı tercih
eden bir mobilya kimliğiyle öne çıkıyor.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

İYİ Tasarım

12-U-1798

OFİS MOBİLYASI
BEK BEKLEME ÜNİTESİ / BEK WAITING UNIT
Marka/Brand: DERİN
Marka sahibi/Brand owner: Derin İhracat ve İthalat Mob. Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: Derin İhracat ve İthalat Mob. Tic. A.Ş.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı/Designer: Aziz Sarıyer

DESIGN TURKEY

204

OFFICE FURNITURE

Jüri Değerlendirmesi
Kullanıcıya sağladığı fayda, üretim için tasarım kalitesi

The Bek Waiting Unit is manufactured entirely using the
upholstery system. It has been designed as a seating system
with double-sided fonts, comprised of two connecting
elements. These two different elements in the design provide
innovative options for multiple sitting since they can be
arranged in a variety of scenario combinations. The modular
structure of the Bek sitting system has different colour and
fabric options, and offers solutions for a great number of
spaces with diverse dimensions and functional needs. Bek
can also be customized according to the needs of the user,
and thus creates its own unique space within the space it
is used. The modularity, comfort and functionality of the
Bek Waiting System make it particularly attractive for hotel
lobbies, shopping malls and business premises.
Jury Evaluation
Beneﬁts for the user, design quality for manufacture
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Tümüyle döşeme sistemiyle üretilen bir bekleme ünitesi
olan Bek, çift taraﬂı fontlara sahip, birbirini takip eden iki
elementten oluşan bir oturma sistemi olarak tasarlandı. Bu
iki farklı element, birbirinden farklı birleşim senaryolarıyla
dizilerek, çoklu oturma için yenilikçi seçenekler sunuyor.
Farklı renk ve kumaş seçenekleriyle üretilebilen Bek oturma
sisteminin modüler yapısı, farklı boyut ve işlev ihtiyacındaki
bir çok mekan için çözümler sunuyor. Kullanıcının ihtiyacına
göre de üretilebilen bu çözümlerle Bek, bulunduğu yerde
kendine ait bir mekan kuruyor. Bek’in modüler, rahat ve
işlevsel yapısı, bu tasarımı özellikle otel lobileri, alışveriş
merkezleri ve iş yerleri için tercih edilir hale getiriyor.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

İYİ Tasarım

12-U-1838

OFİS MOBİLYASI
TORO ÖĞRENCİ SIRASI / TORO STUDENT DESK
Marka/Brand: BEŞGEN
Marka sahibi/Brand owner: Beşerler Çelik Eşya Mob. San. ve Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: Beşerler Çelik Eşya Mob. San. ve Tic. A.Ş.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı/Designer: Mehmet Mustafa Karaman

DESIGN TURKEY
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OFFICE FURNITURE

Jüri Değerlendirmesi
Kullanıcıya sağladığı fayda, estetik katkı, sağlık ve güvenlik,
üretim için tasarım kalitesi

Although student desks are shaped with many different
designs from past to present, these designs have been
mostly ordinary, standard and they have been far from design
lines and human ergonomic structure. Issues arise from the
use of such materials. In particular, the desk surfaces can
easily be scratched by sharp objects, which affects the length
of time it is used and also the promotes the accumulation
of bacteria. The shelf compartment underneath the desk
receives a lot of use as it where belongings and school
equipment are kept. The boxed-in design is difﬁcult to clean
and is unhygienic for a learning environment. The Toro
Student Desk offers a solution with a design that is stylish,
decorative, hygienic, and easy-to-use. A soft-edged upper
panel with legs forms the table, and the papel of the upper
panel is durable, functional and easy-to-use with a scratchproof laminate cover. The shelf section under the upper panel
for possesions is made using sheet metal with air vents. All
metal parts are covered with electrostatic powder paint to
prevent the accumulation of dirt and dust, and the increase
durability. It is easy-to-clean and highly functional.
Jury Evaluation
Beneﬁts for the user, aesthetics, health and safety, design
quality for manufacture
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Geçmişten günümüze öğrenci sıraları, sıradan ve insan
ergonomi yapısından uzak tasarımlarıyla, üretim kolaylığı
sağlamak için sert ve keskin hatlı malzemelerden imal
ediliyorlar. Öğrencilerin, yapıları itibariyle çok hareketli
olmaları sebebiyle, sert ve keskin hatlı ürünler kullanılması
sakıncalı olabiliyor. Özellikle sıra üst tablaları, sert cisimler
ile çizilebilir olduğu için kullanım süreleri azalıyor ve çizik
bölgelerin bakteri barındırması açısından sıkıntı oluşturuyor.
Öğrencilerin yoğun kullandığı sıra altı eşya gözlerinin,
kapalı kutu formları, temizlenmelerini zorlaştırımanın
yanı sıra barındırdaklı kir ile sağlıksız bir eğitim ortamına
sebebiyet veriyor. Bu ve benzer sıkıntılar nedeniyle şık,
dekoratif, hijyenik ve kullanışlı bir ürün tasarımı hedeﬂendi.
Üründe yumuşak kenar formlu sıra üst tablası ve ayak
tasarımı uygulandı. Üst tabla papel, kıvrımlı kenarları ve
sert çizilmez laminat kaplaması ile dayanıklı ve kullanışlıdır.
Öğrencilerin yoğun olarak kullandığı kitap, defter gibi
ürünlerin konulacağı alt raf delikli, nefes alan sac malzeme
ile üretildi. Elektrostatik toz boya ile kaplanan tüm metal
aksam ile, hem dayanıklılık artırıldı, hem de kir ve toz
birikmesi engellendi. Kolay temizlenebilir ve kullanışlı formu
ile ihtiyaca uygun çözüm üretildi.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

İYİ Tasarım

12-U-1881

OFİS MOBİLYASI
ENVELOPE AÇIK OFİSLER VE BEKLEME ALANLARI İÇİN OTURMA ELEMANI /
ENVELOPE SEATING UNIT FOR OPEN OFFICE WORK SPACES AND LOUNGE AREAS
Marka/Brand: ERSA
Marka sahibi/Brand owner: Ersa Oﬁs Mobilyaları San. ve Tic. Ltd. Şti.
Üretici/Producer: Ersa Oﬁs Mobilyaları San. ve Tic. Ltd. Şti.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı/Designer: Ece Yalım, Oğuz Yalım, Feride Toprak

DESIGN TURKEY
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OFFICE FURNITURE

Jüri Değerlendirmesi
Estetik katkı, sağlık ve güvenlik, üretim için tasarım kalitesi

The Envelope is a seating unit designed to answer the needs
of the changing work habits of modern ofﬁce life. The design
aims to provide an area where employees can escape the
harmful effects of computers, and give them a space where
they can unwind, mingle, exchange ideas in a relaxed way,
and thereby increase creativity, productivity and motivation at
work. When placed facing one another, the box-like geometry
of the product and its high back rest and foldable side panels,
create semi- private meeting spaces rather than a seating
unit. It becomes an ideal space for comfortable meetings
conducted by an ofﬁce team or with visitors. Thanks to its
easy-to-fold side panels, the product answers different
scenarios of use and degrees of privacy. The ingenious
hinge-like side panel ﬂaps are zipped to the main body can
be opened to adjustable degrees and closed easily with the
help of the magnets hidden under the upholstery at the base
of the body. The Envelope seating unit brings an architectural
quality to the interior space without competing with it, even
when in multiple use. The different colour options create
intriguing new areas within the space. The unit has two
different inside and outside colour choices. While the outside
colours may match the language of the interior design,
the colours chosen for the inside can create areas where
chromotherapy contrives a change of scene in an otherwise
stressful working environment.
Jury Evaluation
Aesthetics, health and safety, design quality for manufacture
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Envelope, modern oﬁs ortamındaki çalışma alışkanlıklarının
değişimlerine cevap vermek üzere tasarlanmış bir oturma
ünitesi. Envelope’un tasarımıyla, iş ortamında yorucu
bilgisayar titreşiminden uzak, konsantre olmaya elverişli,
sosyalleşmeye, ﬁkir alışverişine izin veren nefes alma
noktaları yaratmak, dolayısıyla da iş yerinde yaratıcılığı,
motivasyonu, verimliliği artırmak amaçlanıyor. Karşılıklı
yerleştirildiklerinde, kutu formundaki geometrisi, yüksek
sırtı ve katlanabilen yan panelleri sayesinde oturma ünitesi
olmaktan çok, yarı mahrem toplantı alanları yaratıyorlar.
Bu alanlar hem takım çalışmaları, hem de ziyaretçiler ile
gerçekleşecek konforlu toplantılar için ideal mekanlar
olma özelliği taşıyor. Ürün, kolayca katlanabilen yan
paneller sayesinde farklı kullanım senaryolarına cevap
verirken, farklı mahremiyet dereceleri sunuyor. Kullanıcı,
yan panelleri menteşe görevi gören fermuarlarla kolaylıkla
kenara katlayabiliyor veya alt gövdede döşeme altında gizli
kuvvetli mıknatıslar sayesinde yine kolayca kapatabiliyor.
Böylelikle, kullanıcı kapalı alanın mahremiyet derecesini
kendisi ayarlıyor. Çoklu kullanımlarda mekanla yarışmadan,
bulunduğu atmosfere getirdiği mimari katkıyla ön plana
çıkan Envelope, farklı renk seçimleri sayesinde, mekan
içinde eğlenceli yeni mekanlar öneriyor. İçi ve dışı için iki
ayrı renk önerisi sayesinde, dış renkler ile iç mimari tarzın
diline uyum sağlarken, içeride seçilen renkler ünitelerin
yarattığı alanlar sayesinde kullanıcılara zorlu iş saatlerinde
kromoterapinin faydalarından yararlanma şansı tanıyor.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

İYİ Tasarım

12-U-2122

OFİS MOBİLYASI
GALA ÇALIŞMA KOLTUĞU / GALA OFFICE CHAIR
Marka/Brand: KOLEKSİYON
Marka sahibi/Brand owner: Koleksiyon Mobilya San. A.Ş.
Üretici/Producer: Koleksiyon Mobilya San. A.Ş.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı/Designer: Gerhard Reichert, Heinrich Iglseder, Koray Malhan

DESIGN TURKEY
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OFFICE FURNITURE

The Gala, who was the renowned muse of Paul Eluard and
followed by Salvador Dali, has been the inspiration for this
novel chair for ofﬁces. Gala’s objective was to replace the
mechanical, cold features of conventional ofﬁce chairs by a
design that would bring warmth into the work environment.
The Gala Ofﬁce Chair is designed for work stations and and
meeting rooms, and has a user-friendly aesthetic identity
characterized by its technological details, design solutions,
innovative back frame and patented mechanism. The most
prominent feature of Gala is its adaptability to the human
body with minimum intervention. Thanks to the design
of the organic back frame and the patented interwoven
fabric, the Gala Ofﬁce Chair offers is a perfect ﬁt for each
and every user. The fabric used on the back of the chair is
manufactured using a special weaving technique and has no
stitching, producing a more durable and resilient fabric than
is seen in conventional chairs. Not only does it adapt to the
unique shape of the user’s spine, it also offers support to the
lumbar region.

Jüri Değerlendirmesi
Üretim için tasarım kalitesi, estetik katkı, sağlık ve güvenlik

Jury Evaluation
Design quality for manufacture, aesthetics, health and safety
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Önce Paul Eluard’ın, sonra da Salvador Dali’nin en önemli
esin kaynağı olan Gala’nın ismi, markanın oﬁsler için
hazırladığı yeni sandalye programına da ilham verdi. Oﬁs
sandalyelerinin mekanik ve soğuk yapısının yerini almayı
amaçlayan Gala, yaratıcı insanların çalışma ortamları için
sıcak ve doğal bir görüntü sağlamak üzere tasarlandı.
Çalışma ve toplantı alanları için tasarlanan Gala oﬁs
koltuğu, teknolojik detayları, ürün için geliştirilen özel
detay ve çözüm önerileri, yenilikçi sırt yapısı ve patentli
mekanizmasıyla insana yakın bir estetik kimlikle öne
çıkıyor. Gala‘nın öne çıkan en önemli özelliği, minimum
müdahale ile insan vücuduna uyum sağlaması. Sandalyenin
organik sırt çerçevesinin kurgusu ve içinde kullanılan
patentli örgü kumaş sayesinde, her kullanıcının sırtına
özel ve birebir uyum imkanı sunuluyor. Üzerinde hiç bir
dikiş barındırmayan, özel bir örgü tekniği ile geliştirilen
bu sırt kumaşı, ﬁle kumaşlara oranla çok daha yüksek bir
dayanıklılığa ve elastik yapıya sahip. Bel desteği seçeneği de
bu yapının içinde sunuluyor.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

İYİ Tasarım

12-U-2163

OFİS MOBİLYASI
CARİA HAVALİMANI KOLTUĞU / CARIA AIRPORT SEATING
Marka/Brand: NURUS
Marka sahibi/Brand owner: Nurus Nurettin Usta Prf.Dek.Mob.Aks.Ürt. ve Paz.İth.İhr. ve Nak.A.Ş.
Üretici/Producer: Nurus Nurettin Usta Prf.Dek.Mob.Aks.Ürt. ve Paz.İth.İhr. ve Nak.A.Ş.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı/Designer: Renan Gökyay, Melkan Gürsel Tabanlıoğlu, Murat Tabanlıoğlu

DESIGN TURKEY

212

OFFICE FURNITURE

The Caria is a waiting unit consisting of chairs and
coffee tables. Unlike other waiting units, Caria provides
a comfortable sitting position for long waiting periods
particularly at airports. While achieving this, the placing
together of the individual parts has been carefully thought
through with simple but smart solutions which are easy on
the eye and give an uncluttered impression. The product
is designed for use in different modules. It is a system
created by ﬁxing the seating on 2 level register proﬁles
with a slight vertical gap, which stands on two U-shaped
feet, and mounting the back piece onto the seating with
concealed cylinder anchorages that cannot be seen. Table
tops matching the module type, on which the user may place
items such as beverages and magazines, are mounted on the
level bar by using stylish and concealed ﬁxtures. Through the
use of polyurethane sponge upholstery in both the seating
and the back pieces, comfortable seating, similar to an ofﬁce
chair and suitable for use for long periods is achieved. The
seating units may be arranged in a variety of combinations
with or without armrests and in various sequences
depending on preference.

Jüri Değerlendirmesi
Üretim için tasarım kalitesi, sürdürülebilirlik, sağlık ve
güvenlik

Jury Evaluation
Design quality for manufacture, sustainability, health and
safety
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Koltuk ve sehpalardan oluşan bir bekleme ünitesi olan
Caria’nın, diğer bekleme ünitelerinden farklı olarak, özellikle
havaalanlarındaki uzun bekleme süreleri de düşünülerek,
rahat bir oturum sağlaması amaçlandı. Bu sonuca
ulaşırken de tüm parçaların sadeliğine, basit ama akıllı
çözümlerle, göz yormadan, görüntü kalabalığı yaratmadan
birleştirilmesine özen gösterildi. Farklı modüllerde
kullanılabilecek şekilde tasarlanan Caria, 2 adet U ayağın
üzerine, 2 yatay kayıt proﬁli üzerine, biraz havada kalacak
şekilde oturma fontlarının bağlanması, sırt parçasının
da silindir bağlantı parçalarıyla dışarıdan görünmeyecek
şekilde bir bağlantıyla fonta bağlanması suretiyle elde
edilmiş bir koltuk sistemi. Kullanıcıların içecek, dergi gibi
ihtiyaçlarını koyabileceği sehpalar, modül çeşitlerine uygun
olarak yatay bar üzerine yine dışarıdan görünmeyecek, şık
detaylarla bağlanıyor. Koltuklarda, hem oturma fontları, hem
de sırt parçaları, poliüretan sünger dolgulu olarak üretildiği
için uzun süreli oturmalarda dahi, sanki bir oﬁs koltuğunda
otururcasına rahat bir oturum sağlıyor. Koltuklar, kolçaklı
veya kolçaksız olarak tercihe göre farklı kombinasyonlarda
türeyebiliyor, farklı dizilimlerde yerleştirilebiliyor.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

İYİ Tasarım

12-U-2177

OFİS MOBİLYASI
ONDA MOBİLYA / ONDA FURNITURE
Marka/Brand: NURUS
Marka sahibi/Brand owner: Nurus Nurettin Usta Prf.Dek.Mob.Aks.Ürt. ve Paz.İth.İhr. ve Nak.A.Ş.
Üretici/Producer: Nurus Nurettin Usta Prf.Dek.Mob.Aks.Ürt. ve Paz.İth.İhr. ve Nak.A.Ş.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı/Designer: Aziz Sarıyer

DESIGN TURKEY
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OFFICE FURNITURE

Jüri Değerlendirmesi
Üretim için tasarım kalitesi, estetik katkı

Onda is composed of 12 pieces and is part of the collection of
waiting-room units. It is a product designed as an alternative
for the conventional benches on which people sit, rest or
wait for short periods, both indoors and outdoors. The
collection has not only been inspired by the need to respond
to functional concerns such as the ideal sitting position of the
individual. The primary objective has been to create a design
that responds to the user’s general needs while creating
an emotional interaction between the user and the object,
that seems awe-inspiring and yet intriguing. In addition
to the functional details of the products that are designed
for common areas, the intention has been to introduce an
iconic furniture feature with a distinctive visual impact. All
the designs in the collection come in white with no mass
production involved, and production is possible in any
materials and textures desired by the customer.
Jury Evaluation
Design quality for manufacture, aesthetics
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12 parçadan meydana gelen bekleme üniteleri
koleksiyonunun bir parçası olan Onda, iç ve dış mekanlarda,
insanların kısa süreli oturmaları, dinlenmeleri ve
beklemeleri için geleneksel banklara alternatif olarak
tasarlanmış bir üründür. Koleksiyonun oluşum ﬁkrinde,
insan için birebir işlevsel en ideal oturma ihtiyaçlarının
karşılanmasıyla ilgili durum sorgulanmadı. Birincil
amaç, kullanıcının genel ihtiyacını karşılayan, görkemli
ama yabancı gözüken bir nesneyle duygusal bir paylaşım
kurulabilmesini sağlamaktı. Mekanların genel alanları için
düşünülen ürünlerin, işlevsel değerlerinin yanı sıra, görsel
güçleriyle ikonik birer mobilya özelliği kazanması amaçlandı.
Koleksiyondaki tüm tasarımlar, seri üretim olmaksızın beyaz
renkte sunuldu ve üretim imkanları içinde, müşterilerin arzu
ettikleri malzeme ve dokuyla özel üretilebiliyor.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

İYİ Tasarım

12-U-2182

OFİS MOBİLYASI
STRIPE OFİS MOBİLYASI / STRIPE OFFICE FURNITURE
Marka/Brand: BÜROTIME
Marka sahibi/Brand owner: Tosunoğulları Mobilya San. ve Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: Tosunoğulları Mobilya San. ve Tic. A.Ş.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı/Designer: Murat Erciyas

DESIGN TURKEY
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OFFICE FURNITURE

Jüri Değerlendirmesi
Üretim için tasarım kalitesi, kullanıcıya sağladığı fayda,
sağlık ve güvenlik

Stripe Ofﬁce Furniture offers a modular, modern, democratic
design for open-plan ofﬁce spaces with an aluminium
traverse system and a rich choice of conﬁguration options. It
is versatile and adapatble to the needs of the end-user and
the environment using all kinds of materials and production
methods at any level. It allows for small modiﬁcations and
the use of alternative materials to minimize hierarchy issues
where different furniture is used in a common platform. It
is suitable for ofﬁces of any kind and size. Its ﬂexible and
strong connecting systems mean that it can be conﬁgured
as a row, a single centre or as independent modules. A
variety of colour options and ﬁnishes for the legs and desk
top cater for the taste of the end-user and can create unity
for furniture groupings. The legs, leg frames and ﬁxtures
are manufactured by the aluminium injection system and
the traverse using the aluminium pulling system. The use
of minimal material in the manufacturing process is and
advantage when removing the legs from the mould, and
the resulting hollow cavitiy cleanly and elegantly covers the
ﬁxtures. The conﬁdent lines of the legs are angled outwards
creating a slim-line appearance. The connecting traverse
channels can be used for the cable system. Itripe Ofﬁce
Furniture comes in options of compact laminate, chipboard
and glass top.
Jury Evaluation
Design quality for manufacture, beneﬁts for the user, health
and safety
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Eşitlikçi, modern, açık oﬁslere yönelik modüler bir sistem
tasarımı olan Stripe, sahip olduğu alüminyum travers
sistemi ile sonsuz bağlantı seçeneği sunuyor. Kullanıcının
ihtiyacına ve mekâna uygun şekillenen yapısıyla, modern
malzeme ve üretim yöntemleri her düzeyde kullanıcıya
adapte edilebiliyor. Ortak platforma sahip oﬁs mobilyaları
arasındaki hiyerarşi hissini küçük farklar ve alternatif
malzemeler ile sınırlandırıyor. Esnek ve sağlam bağlantı
seçenekleri ile her boyutta oﬁs alanına uygun sıralı, tek
merkezli veya bağımsız modüller uygulamaya elverişli hale
geliyor. Ayak ve tablalarda kullanıcıya sunduğu renk ve
doku seçenekleri ile kişiselleştirme ve gruplamaya olanak
sağlıyor. Ayakları, taşıyıcı ayakları ve bağlantı parçaları
alüminyum enjeksiyon, traversi ise alüminyum çekme
metodu ile üretiliyor. Minimum malzeme kullanılarak
üretilen ayakların boşluklu yapısı hem kalıptan çıkmaya
uygun, hem de bağlantıları şık bir biçimde gizliyor. Dışa
dönük cesur çizgileri ile olduğundan daha ince ve modern
bir ayak görüntüsü oluşturuyor. Bağlantı traversi üzerinde
yer alan kanallar kablolama için kullanılabiliyor. Kompakt
laminant, sunta lam ve cam tabla seçenekleri mevcut.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

İYİ Tasarım

12-U-1877

SPOR, HOBİ, OYUN ve
KİŞİSEL ÜRÜNLER
PİKOLO ÇOCUK DİŞ FIRÇASI / PIKOLO TOOTHBRUSH FOR KIDS
Marka/Brand: BANAT
Marka sahibi/Brand owner: Banat Fırça ve Plastik San. ve Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: Banat Fırça ve Plastik San. ve Tic. A.Ş.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı/Designer: Kunter Şekercioğlu, Özüm Özkan, Kilit Taşı Tasarım Ekibi

DESIGN TURKEY
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SPORTS, HOBBY, GAME and
PERSONAL PRODUCTS

Jüri Değerlendirmesi
Farklılık ve yenilikçilik

PIKOLO is a toothbrush for children aged 2 and above, which
has been especially designed for baby teeth. Its rounded
head and extra-soft bristles ensure comfortable brushing
even in the smallest mouths. With the joker ﬁgure on the
handle, PIKOLO appeals immediately to the target users,
turning brushing into a fun and indispensable habit. The
dual-coloured body of the product is manufactured by double
injection molded PP. The choice of raw material results
in a lightweight product, thus providing cost saving to the
manufacturer. This, in turn, results in a more accessible
retail pricing policy. The fact that the dual-coloured body is
manufactured using just one type of raw material is of great
advantage when recycling the product.
Jury Evaluation
Distinctiveness and innovation
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Banat Pikolo, iki yaş ve üzeri çocuk ağız yapısına uygun
fırça başı ve özel kesim kılları ile etkili fırçalamaya yardımcı
oluyor. Süt dişleri çıkan çocukların kullanması için uygun
olan Pikolo, yuvarlatılmış kafası ve ekstra yumuşak
kılları ile çocukların küçük dişleri ve ağızları için rahat bir
kullanım sunuyor. Üzerinde yer alan soytarı karakteri ile
diş fırçalama eylemini çocuklar için keyiﬂi ve vazgeçilmez
hale getirmek hedeﬂeniyor. Ürünün iki farklı renkten oluşan
gövdesi polipropilen malzemeden üretiliyor. Bu malzeme
seçimi, ürünün gramajının haﬁﬂemesini, dolaylı olarak
da maliyetinin azalmasını sağlıyor. Malzemenin sağladığı
bu avantaj, ürünün daha ulaşılabilir bir ﬁyata satılma
ihtimalini ortaya çıkarıyor. Pikolo’nun iki farklı renginin aynı
malzemeden üretilmesi, ürünün kullanım ömrü dolduğunda
fırçanın geri dönüştürülmesinde kolaylık sağlıyor.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

İYİ Tasarım

12-U-2039

SPOR, HOBİ, OYUN ve
KİŞİSEL ÜRÜNLER
SLİM V/FOLİO FR İPAD VE İPHONE DERİ KILIF KOLEKSİYONU /
SLIM V/FOLIO FR IPAD-IPHONE LEATHER CASE COLLECTION
Marka/Brand: ASTON MARTIN (Beyzacases Lisanslı Üretim)
Marka sahibi/Brand owner: ASTON MARTIN (Beyzacases Lisanslı Üretim)
Üretici/Producer: Beyza Deri Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı/Designer: Burcu Özden

DESIGN TURKEY
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SPORTS, HOBBY, GAME and
PERSONAL PRODUCTS

Jüri Değerlendirmesi
Estetik katkı, sağlık ve güvenlik, üretim için tasarım kalitesi

Global luxury automobile brands often strengthen their brand
awareness by offering products which project their corporate
identity through establishing solution partnerships with other
brands experienced in their own ﬁeld. Within this business
model, and with a desire to exist in the mobile accessories
market while operating in the interests of sustainable
branding, the brand made the decision to offer the use of
license rights to this company after the presentation of a
customised collection of products including the Folio FR and
Slim V. The aim was to strengthen the sense of belonging for
the brand while meeting the mobile accessories needs of the
brand audience and followers. The resulting characteristic
lines of the automobiles were considered as important
design inputs, and thus each line has gained a function in the
design of the products within the collection. The traditional
grill form on the automobiles supports the stand function in
the Folio FR iPad.
Jury Evaluation
Aesthetics, health and safety, design quality for manufacture
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Küresel lüks otomobil markaları, marka bilinirliklerini
pekiştirmek için konusunda uzman markalarla çözüm
ortaklığına giderek kurumsal kimliğini yansıtan ürünleri
marka takipçilerine sunuyorlar. Bu çerçevede gelişen
mobil aksesuar pazarında da var olmak isteyen marka,
sürdürülebilir marka çalışmaları adı altında, Folio FR ve
Slim V koleksiyonunun dahil olduğu sunumun ardından
lisans kullanım hakkını ﬁrmaya verdi. Folio FR ve Slim
V tasarımlarında marka kullanıcı ve takipçilerinin mobil
aksesuar ihtiyacı karşılanırken marka aidiyet duygusu
güçlendirilmek amaçlandı. Bu anlamda otomobillerin
karakteristik çizgileri tasarım girdisi kabul edilerek
koleksiyondaki ürünlerde bu çizgilere işlev kazandırılmıştır.
Otomobilllerin üzerindeki geleneksel ızgara formu, Folio FR
iPad kılıfında stand özelliğini desteklerken, Slim V iPhone
kılıfında kullanım kolaylığı sağlayan bir faktör olarak öne
çıkıyor.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

İYİ Tasarım

12-U-1681

TIBBİ CİHAZLAR ve
GEREÇLER
BABYREST İNFANT WARMER / BABYREST INFANT WARMER
Marka/Brand: ERTUNÇ ÖZCAN
Marka sahibi/Brand owner: Ertunç Özcan Sağlık Lojistik Mühendislik Tic. ve San. A.Ş.
Üretici/Producer: Ertunç Özcan Sağlık Lojistik Mühendislik Tic. ve San. A.Ş.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı/Designer: Utku Çay, Metehan Toprak

DESIGN TURKEY
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MEDICAL EQUIPMENT and
DEVICES

Jüri Değerlendirmesi
Sağlık ve güvenlik, farklılık ve yenilikçilik, sürdürülebilirlik,
üretim için tasarım kalitesi

The Babyrest infant warmer is a device used in neonatal
intensive care units, which assists in the animation and initial
care of the newborn baby once it has been taken from the
safe environment of the mother’s womb by helping to take
ﬂuids from the infant’s mouth and enabling the infant’s ﬁrst
respiration. In case of an emergency, surgical intervention
is performed with baby placed on this device. During the
operation, the baby’s body temperature can be read on the
internal LED screen and can be stabilized at the desired
level by the radiant heater on the device. It will continue to
perform its functions up to 2 hours with built-in batteries in
case of power failure. Furthermore, jaundice can be treated
by an optional LED phototherapy unit. Instant observation
and respiratory can be performed by adding a patient
monitor on the monitor shelf. The primary design objectives
were safety, ease-of-use, rapid intervention capability, ease of
cleaning and portability.
Jury Evaluation
Health and safety, distinctiveness and innovation,
sustainability, design quality for manufacture.
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Babyrest, yenidoğan yoğun bakım servislerinde, anne
karnındaki ortamdan ayrılan bebeğin ağız içindeki
sıvıların çekilip, ilk solunumunun yaptırılmasıyla
canlandırma işleminin gerçekleştirildiği, herhangi bir
aksilikle karşılaşılması durumunda da üzerinde cerrahi
müdahalenin yapıldığı bir cihazdır. Bu işlemler sırasında
dahili led ekranından bebeğin vücut sıcaklığı okunurken,
üzerindeki radyant ısıtıcı sayesinde bu sıcaklığın istenilen
değerde tutulması sağlanıyor. Elektrik kesintisi durumunda
dahili bataryaları sayesinde iki saate kadar işlevlerini
devam ettirebiliyor. Ayrıca opsiyonel olarak eklenebilen
led fototerapi özelliğiyle de sarılık hastalığı tedavisi de
yapılabilirken, monitör rafı sayesinde hasta başı monitörü
eklenip anlık gözlem ve solunum yaptırılabiliyor. Tasarımda
öncelik olarak güvenlik, kolay kullanım, hızlı müdahale,
kolay temizlenebilirlik ve taşınabilirlik hedeﬂendi.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

İYİ Tasarım

12-U-1722

TIBBİ CİHAZLAR ve
GEREÇLER
VELA MEDİKAL CİHAZ STANDI / VELA STAND OF MEDICAL DEVICE
Marka/Brand: ERTUNÇ ÖZCAN
Marka sahibi/Brand owner: Ertunç Özcan Sağlık Lojistik Mühendislik Tic. ve San. A.Ş.
Üretici/Producer: Ertunç Özcan Sağlık Lojistik Mühendislik Tic. ve San. A.Ş.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı/Designer: Utku Çay, Metehan Toprak

DESIGN TURKEY
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MEDICAL EQUIPMENT and
DEVICES

Jüri Değerlendirmesi
Farklılık ve yenilikçilik, kullanıcıya sağladığı fayda

Vela is a medical device stand used in hospitals. It enables
easier transportation, movement and combining together
of medical devices and instruments like ventilators and
oxygen tubes. With its accessories such as the patient circuit
handle and the humidiﬁer holder, it primarily functions as a
stand for intensive care products which can accommodate
all of the items needed by the user. The importance of this
product is emphasised by the fact that the monitor, ventilator
and other respiratory aids can be nearby for each patient,
and therefore transportation stands directly affect response
times. Moreover, this stand aims to enable the optimal use
of space in intensive care units where available space is
already limited. Although there may be a high number of
these stands in use, the minimal physical dimensions of the
product make it convenient for use.
Jury Evaluation
Distinctiveness and innovation, beneﬁts for the user
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Hastanelerde kullanılan bir medikal cihaz standı olan Vela,
ventilatör ve oksijen tüpleri gibi tıbbi cihaz ve aletlerin
taşınması, hareket ettirilmesi ve bir arada tutulması
gibi işlevlerin kolayca yerine getirilmesini sağlıyor.
Gerektiğinde bağlanabilen hasta devre kolu ve humidiﬁer
tutucu aksesuarlarıyla da, kullanıcı ihtiyaclarının tamamını
üzerinde barındırabilen yoğun bakım ürünleri standı olarak
ön plana çıkıyor. Her hasta başında bulunan monitör,
ventilatör cihazı ve diğer solunum yardımcıları göz önünde
bulundurulduğunda, taşıma standları müdahale süresini
doğrudan etkiliyor olması, ürüne önem kazandırıyor. Aynı
zamanda da işgal ettikleri alan bakımından da kısıtları
bulunan yoğun bakım alanlarının optimum şartlarda
değerlendirilmesini sağlamayı amaçlanıyor. Kullanım adedi
yüksek olan bir ürün olmasından kaynaklı olarak minimum
ﬁziksel ölçüleri sayesinde kolaylık sağlıyor.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

İYİ Tasarım

12-U-1912

TIBBİ CİHAZLAR ve
GEREÇLER
DUO HALOJEN SERİSİ CERRAHİ TAVAN LAMBASI /
DUO HALOJEN SERIES SURGICAL CEILING LAMPS
Marka/Brand: ÜZÜMCÜ
Marka sahibi/Brand owner: Üzümcü Tıbbi Cihaz ve Medikal Gaz Sis. San. ve Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: Üzümcü Tıbbi Cihaz ve Medikal Gaz Sis. San. ve Tic. A.Ş.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı/Designer: Fatih Şahin, Murat Üzümcü, IPDD Tasarım Ekibi

DESIGN TURKEY
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MEDICAL EQUIPMENT and
DEVICES

Jüri Değerlendirmesi
Sürdürülebilirlik, sağlık ve güvenlik, üretim için tasarım
kalitesi

During surgical intervention illuminating the operating
area is an important criterion for the success of surgical
operation and also for the surgeons. When illuminating the
area for surgical diagnosis and treatment, it is crucial to
preserve the natural colour of the tissues and to utilise cold
light as much as possible. The Duo series surgical lamps
have been designed considering all these requirements.
With their optical features, the lamps generate cold light,
illuminating the area under surgery at the optimum level
as well as showing the natural colours of the tissues. The
easy positioning of the lamps is ensured by the polyurethane
handles that are around the dome of the lamp. Furthermore,
this handle minimizes the problem of sterilisation. The air
resistance against laminar air ﬂow is minimised due to the
original shape of the top part of the lamp dome.
Jury Evaluation
Sustainability, health and safety, design quality for
manufacture
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Cerrahi girişimlerde operasyon bölgelerinin aydınlatılması,
gerek cerrahi operasyonun başarısı, gerekse operatörler
açısından önemli bir kriter. Aydınlatılan bölgenin cerrahi
teşhis ve tedavisi açısından doğal renklerin korunarak
ve mümkün olduğu kadar soğuk ışıma ile aydınlatılması
gerekiyor. DUO serisi cerrahi lambalar, tüm bu gereksinimler
göz önünde bulundurularak tasarlandı. Ürünler sahip olduğu
optik özellikler ile soğuk ışık üreterek cerrahi bölgeleri
optimum düzeyde, dokuların doğal renklerini göstererek
aydınlatıyor. Lamba başlığı etrafındaki PU tutamaklar ile
lambaların kolay pozisyonlandırılması sağlandı. Ayrıca bu
tutamaklar ile sterilizasyon sorunu minimuma indirildi.
Lamba başlığının özgün tepe formu ile laminer ﬂow hava
akışına karşı çıkan hava direnci en aza indirildi.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

İYİ Tasarım

12-U-2075

TIBBİ CİHAZLAR ve
GEREÇLER
SANIMAX ELEKTRONİK GALOŞ OTOMATI /
SANIMAX ELECTRONIC SHOE COVER DISPENSER
Marka/Brand: SANIMAX
Marka sahibi/Brand owner: Sanimaks Hijyen Ürünleri Dış Tic. Ltd. Şti.
Üretici/Producer: Sanimaks Hijyen Ürünleri Dış Tic. Ltd. Şti.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı/Designer: Serhan Güzelderen, Erkan Şahin
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228

MEDICAL EQUIPMENT and
DEVICES

The design is intended to provide a solution to various issues;
the inexpressive and technological detachment of other
shoe cover dispensers in use, the lack of understanding of
what the product is and how it is used, and also the potential
loss of balance when the foot is placed onto the automat.
Therefore, in order to enable the user to readily understand
the nature and use of the product, a step-by-step guide
is provided via a visual interface and audio directions on
a digital screen. The area for the placing of the shoe is
highlighted with dark-coloured components and forms. A
holding bar has been added to prevent loss of balance. The
design was foreseen as of particular value in intensive care
units, hospitals and sports halls. The form of the holding
bar, screen and loudspeaker make reference to the image
of a cute and smiling face, and help to create a positive user
response. The quick and practical use of the product aims to
express the combination of soft and strong forms and this is
followed through with the movement of the nose/handle bar.

Jüri Değerlendirmesi
Kullanıcıya sağladığı fayda, farklılık ve yenilikçilik

Jury Evaluation
Beneﬁts for the user, distinctiveness and innovation
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Sanimax galoş otomatının; ayakkabı galoşu giydirme
otomatlarındaki ifadesizlik, teknolojik soğukluk, kullanıcının
ürünün ne olduğu, nasıl kullanacağını algılayamaması,
ayağını otomata yerleştirip kullanırken dengesini
kaybetmesi problemlerine çözüm bulması amaçlandı.
Kullanıcının ürünün ne olduğunu ve nasıl kullanıldığını
kolay algılayabilmesi için dijital ekranda arayüz ve sesli
yönlendirmelerle kullanım şekli adım adım anlatıldı.
Ayakkabı yerleştirelecek alan, koyu renkli parça ve
biçimlendirmelerle ile ön plana çıkarıldı. Kullanıcının
dengesini kaybetmemesi için tutamak bölgesi yaratıldı.
Tasarımın yoğun bakım üniteleri, hastaneler ve spor
salonlarında kullanımı öngörülüyor. Tasarımın kullanıcılar
üzerinde pozitif duygusal algı yaratması amaçlanarak,
tutamak, ekran ve hoparlörün formlarında sevimli ve
gülümseyen bir yüze atıfta bulunuldu. Ürünün hızlı ve
pratik kullanımının, hem yumuşak ve sert formların
harmanlanarak, hem de burundaki hareketlerle ifade
edilmesi amaçlandı.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

İYİ Tasarım

12-U-1955

ULAŞIM ve TAŞIMA ARAÇLARI
AZUREE 33 YELKENLİ TEKNE / AZUREE 33 SAILBOAT
Marka/Brand: AZUREE
Marka sahibi/Brand owner: Sirena Marine Denizcilik San. ve Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: Sirena Marine Denizcilik San. ve Tic. A.Ş.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı/Designer: Giovanni Ceccarelli, Eşref Akın Oral, Göktürk Topuz
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TRANSPORTATION

Jüri Değerlendirmesi
Estetik katkı, farklılık ve yenililçilik, sağlık ve güvenlik

The Azuree 33 is renown world-wide as the most attractive
sailboat for those who want high-performance without
sacriﬁcing comfort. The Azuree, with its innovative design,
aims to merit the deﬁnition of “more than a sailboat” when
compared to other sailboats of the same size. The spacious
interior provided by the structure of the hull, and the smart
functional solutions it brings to life aboard, create a standard
which it is not possible to convey merely by the length of the
sailboat. The hull structure of the Azuree, which does not
narrow towards the rear, sets it far apart from the traditional
sailboat designs in use for decades. The application of a
double rudder system to a mere 10 metre sailboat, and its
large beam and hull with chine stand out as only a few of
the many design innovations of the Azuree 33. The results of
this revolutionary design are the increased ability to control
the sailboat in tough weather conditions, providing stable
movement on the waves and enabling the quick reaction of
the rudder, thus creating an extraordinary sailing experience.
The interior space of the Azuree 33 is equal to that of a 37foot regular sailboat. The Azuree 33 accomodates two wide
cabins, a bathroom, as well as a large kitchen furnished
with a 92 litre capacity double compartment refrigerator
and a kitchen counter is particularly attractive to those
who like cooking, and has a design compatible with life on
the sea. With the high quality materials used and the ﬁne
workmanship applied, the Azuree 33 aims to turn the activity
of cooking on a sailboat into a pleasure.
Jury Evaluation
Aesthetics, distinctiveness and innovation, health and safety
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Konfordan vazgeçmeden performans isteyenler için yelken
yapma keyﬁni en iyi yaşatan tekne olarak dünya çapında da
adından sıkça söz ettiren Azuree, yenilikçi tasarımı ile aynı
boydaki diğer tüm teknelerden ‘daha fazla bir tekne’ olarak
tanımlanmayı amaçlıyor. Gövde yapısının sağladığı geniş
iç hacmi, tekne yaşamını kolaylaştıran işlevsel çözümlerle
destekleyerek bir teknenin sunduğu olanakların yalnızca
uzunluğuyla ifade edilemeyeceği bir standart yaratıyor.
Azuree, arkaya doğru daralmadan gelen gövde yapısıyla,
onlarca yıldır kullanılan geleneksel tekne formlarının dışında
ve üzerinde yer alıyor. Sadece 10 metrelik bir yelkenliye çift
pala sisteminin uygulanmış olması, çok geniş bir karinaya
sahip olması ve köşeli kıç omuzlukları, yenilikçi tasarım
çizgilerinden sadece bazıları olarak öne çıkıyor. Bu yenilikçi
tasarımının sonucu olarak, teknenin sert havalardaki
hakimiyeti, dalga üzerindeki hareketleri ve dümeninin verdiği
hızlı cevaplar sayesinde Azuree, kullanıcıya üstün bir sürüş
keyﬁ yaşatıyor. Azuree 33’ün iç hacmi 37 feet’lik bir tekneyle
eşdeğer. İki geniş kamara ve bir banyonun bulunduğu
Azuree, özellikle yemek yapmayı seven denizcileri sevindiren
büyük mutfağı, 92 litre hacimli çift gözlü buzdolabı ve mutfak
tezgahı ile deniz kültürüyle özdeşleşen bir çizgiye de sahip.
Kullanılan kaliteli malzeme ve ince işçilik ile teknede yemek
yapmayı zevke dönüştürmeyi hedeﬂiyor.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

İYİ Tasarım

12-U-1670

YAPI GEREÇLERİ
SEREL AMPHORA VİTRİFİYE (Lavabo-klozet-bide-pisuar) /
SEREL AMPHORA SANITARYWARE PRODUCTS (AN37-AN10-AN01-AN09-AN36-AN19)
Marka/Brand: SEREL
Marka sahibi/Brand owner: Matel Hammadde San. ve Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: Matel Hammadde San. ve Tic. A.Ş.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı/Designer: Zafer Doğan, Aldonat Sunar, Metin Murat Elbeyli, Ali Yıldız, Esin Çıralı
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BUILDING COMPONENTS

Jüri Değerlendirmesi
Estetik katkı, sağlık ve güvenlik

Our story starts with the resistance of soil against ﬁre. The
fury of ﬁre surrenders to the tranquility of the soil and they
come together. Their long lasting love has continued for
centuries historically witnessed on the body of pottery and
amphorae. The Serel Amphora series aims to bring us the
engaging natural charm of the past. It whispers to us of
past lifestyles in stories about amphorae and their use in
the ships, and life in human settlements. The bathrooms
each time, greet us with a different story and a different
lifestyle. The unique shape of the Amphora washbasin
perfectly meets all sanitary and cleaning needs. The toilet
pan of the Amphora series provides a full ﬂushing function
using only 4.5 litres of water, making a water saving of
25%. The ‘easy release’ and ‘silent close’ features of the
Amphora toilet seat cover offer maximum comfort for the
user. The bidet, a part of the Amphora suit, underlines the
importance of personal hygiene. The assembly ﬁttings of
the products in the Amphora series have been designed to
enable easy installation. The Amphora series is comprised
of a washbasin, a toilet pan, a bidet and a urinal which
have Clean+ and Hygiene+ features for resisting dirt and
stains and making cleaning easy in order to offer maximum
hygiene. As a result, the Amphora ceramic sanitation ware
products excel as a series that can fully meet the cleaning
and sanitation needs of the user.
Jury Evaluation
Aesthetics, health and safety
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Hikâyemiz, toprağın ateşe direnmesi ile başladı. Ateşin
hiddeti, toprağın sakinliğine, huzuruna adeta boyun
eğdi ve tek yürek, tek bilek oldular. Çanaklar, çömlekler,
amforalar derken, yüzyıllardır süregelen aşk, tarihe tanıklık
etti. Serel Amphora serisi, bizlere geçmişin doğallığını,
dostluğunu getirmeyi amaçlıyor. Bu seri; kimi zaman
gemilerde amforalara istiﬂenmiş yiyeceklerin hikâyesini,
kimi zaman yerleşik hayatın insanlığa kattıklarını anlatıyor;
her seferinde farklı bir hikâye, farklı bir yaşam oluyor
banyolarda; kullanıcısını başka başka heyecanlandırıyor.
Amphora lavabo, benzersiz formuyla arınma ve temizlik
ihtiyacını tam anlamıyla sağlayabiliyor. Amphora serisi klozet
4,5 l. ile tam yıkama gerçekleştirerek yüzde 25 su tasarrufu
sağlıyor. Amphora klozet kapağı tak-çıkar özelliğinin yanında
yavaş kapanma özelliğiyle kullanım konforunu maksimuma
çıkarıyor. Serinin içinde var olan bide ile kişisel temizlik ve
hijyen ön plana alınıyor. Amphora ürünleri için tasarlanan
montaj ürünleri pratiklikleriyle öne çıkıyor. Lavabo, klozet,
bide ve pisuardan oluşan Amphora serisi ‘Clean+’ ve
‘Hygiene+’ özelliği taşıyor; kir tutmuyor, kolay temizleniyor
ve hijyeni maksimuma çıkarıyor. Amphora seramik sağlık
gereçleri; temizlik ve arınma ihtiyaçlarına tam anlamıyla
cevap verebilecek bir seri olarak dikkat çekiyor.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

İYİ Tasarım

12-U-1970

YAPI GEREÇLERİ
ELECTRA SU ARMATÜRÜ / ELECTRA WATER TEMPERATURE
Marka/Brand: E.C.A.
Marka sahibi/Brand owner: E.C.A. Press Döküm Sanayi A.Ş.
Üretici/Producer: Valfsel Armatür San. A.Ş.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı/Designer: Seda Kilimcigöldelioğlu
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Jüri Değerlendirmesi
Farklılık ve yenilikçilik, kullanıcıya sağladığı fayda,
sürdürülebilirlik

The Electra Series is recognised as the representative of
digital use in the armature sector. It combines technology
with design to create designs for the digital age, and aims
to provide its users with a new, enhanced experience. The
series, which has been designed with the assumption that
all mechanical products will become digital in the near
future, is comprised of only the casing in contrast to all
ordinary armature shapes. The surface of the casing is
made as ﬂat as possible and is rather larger compared to
standard designs, while the distinctive lines of the design
are more in evidence. The design and lines of the product
range have been created in response to a new generation of
technological design, and present a perfect combination of
conversion from round to rectangular form. Its sleek lines
embody stability and aesthetics, and a ‘diamond luminance’
is created where rounded sharp edges and corners reﬂect
light. The Electra series, with its illuminated control display,
provides signiﬁcant water and energy saving due to its ‘eco
mind’ mode, and is a bonus for today’s user. This enables
water to run with the minimum ﬂow and temperature, and
has automatic switch-off feature. The energy saving aspect
of this product aims to be a valuable contribution to future
generations.
Jury Evaluation
Distinctiveness and innovation, beneﬁts for the user,
sustainability
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Dijital kullanımın armatür sektöründeki temsilcisi olan
Electra Serisi’nde, teknoloji ve tasarım birleştirilerek
yeni dijital çağ tasarımlarına gönderme yapılıyor ve
kullanıcılarına yeni bir deneyim yaşatmak amaçlanıyor.
İleride tüm mekanik ürünlerin dijital ürüne dönüşecek
olması öngörüsüyle tasarlanan seri, alışılagelmiş tüm
armatür formlarının dışında sadece gövdeden oluşuyor.
Gövde yüzeyi alabildiğine düz ve normale göre oldukça
geniş iken, keskin hatlar daha ön planda duruyor. Tasarım
dünyasının yeni nesil teknolojik çizgilerine gönderme yapan
ürün ailesi, yuvarlaktan dikdörtgene geçişin bileşkesini
sunuyor. Sağlamlık ve estetiği yansıtan yalın hatları ile
köşelerde keskinlikten yuvarlaklığa doğru eriyen formu
elmas parıldamaları oluşturuyor. Işıklı kumanda ekranıyla,
günün stresini azaltmak için kullanıcıyı su ile buluşturan
Electra Serisi’nin ‘eco mind’ modu ile su minimum debi ve
sıcaklıkta akıyor, otomatik olarak kapanıyor, böylece su ve
enerji tasarrufu sağlıyor. Bu özellikle ürün gelecek nesillere
değer katmayı amaçlıyor.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

İYİ Tasarım

12-U-2004

YAPI GEREÇLERİ
RİUUS RADYATÖR / RIUUS RADIATOR
Marka/Brand: HAMMAM RADIATOR
Marka sahibi/Brand owner: Radim Radyatör San. ve Tic. Ltd. Şti.
Üretici/Producer: Radim Radyatör San. ve Tic. Ltd. Şti.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı/Designer: Füsun Curaoğlu, Yasemin Armağan, Burçak İlter, C.Hakan Kağnıcıoğlu, Eskişehir Endüstriyel Tasarım Merkezi
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Jüri Değerlendirmesi
Estetik katkı, kullanıcıya sağladığı fayda, farklılık ve
yenilikçilik

The Riuus contradicts our perception of the classic radiator
which has gone before, in that it has not just been designed
as simply a wall-mounted object, but as an interior
component. The Riuus is both a functional and aesthetic
object used on the wall performing the function of heating,
and can also be used to divide areas in large interior spaces.
İznik Tile work, which is a part of traditional culture, formed
the main starting point of the design. During the abstraction
process, a re-interpretation of these patterns was used,
and the primary issues of the product’s functional features
were resolved. The lines obtained with the design form
expand the surface area which promotes more heat than
standard products. In addition, the form allows the product
to be used on the wall or as a separator in the space in a
horizontal or vertical position. The stainless steel used on
the main body and the spherical outlines associated with the
porcelain section of material, were designed to create a coolwarm balance and to contribute to the functionality of the
product. The contrast created on the surface by the choice of
materials and the effect of light on the materials, add to an
attractive interior design.
Jury Evaluation
Aesthetics, beneﬁts for the user, distinctiveness and
innovation
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Riuus, günümüze kadar gelen klasik radyatör algısının
kalıplarına karşın, radyatörü sadece duvara bağlı sabit bir
nesne olmaktan çıkarmak amacıyla bir mekan bileşeni
olarak tasarlandı. İç mekanlarda işlevsel ve estetik bir
öğe olarak duvarda kullanılan Riuus, ısıtmanın yanında
geniş açıklıklı mekanlarda bölücü eleman görevi de
görebiliyor. İznik Çinileri, geleneksel kültürün bir parçası
olarak tasarımın ana çıkış noktasını oluştururken,
soyutlama sürecinde, ürünün işlevsel özellikleri öncelikli
olarak çözümlendi. Ulaşılan form ile elde edilen hatlar,
standart ürünlere kıyasla, yüzey alanını genişleterek
daha fazla ısının yayılmasını sağlıyor. Ayrıca form, ürünün
duvarda veya mekan içinde bölücü olarak yatay ve düşey
yönde kullanımına da olanak tanıyor. Öncelikle ana
gövdede kullanılan paslanmaz çelik ve malzeme kesiti
ile ilişkilendirilen porselen küre parçalar, sıcak - soğuk
dengesini yaratmak ve ürünün işlevselliğine katkı sağlamak
amacıyla tasarlandı. Kullanılan malzemelerin seçimi ve
malzemelerin ışık dengesi ile yüzeylerde yaratılan tezatlık,
mekan tasarımına katkı sağlıyor.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

İYİ Tasarım

12-U-2009

YAPI GEREÇLERİ
NOTTE KOMPAKT DUŞ ÜNİTESİ /
NOTTE COMPACT SHOWER UNIT
Marka/Brand: VİTRA
Marka sahibi/Brand owner: Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasarımcı/Designer: Nexus Design
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Jüri Değerlendirmesi
Farklılık ve yenilikçilik, estetik katkı, üretim için tasarım
kalitesi

The Notte shower systems are designed for those who
wish to feel rejuvenated, puriﬁed and refreshed after the
exhaustion of the day. They add new dimensions to the
functionality of the shower by directing the pleasures of
massage to the desired area, Thanks to the Notte, all the
various functions including the shower unit itself, faucets,
lighting, music systems, massage features are incorporated
into a single system integrated into the building construction.
With its modern minimalist style, it offers a new approach,
adding more comfort and aesthetic value to the living
environment. Its compact shower unit designed without
doors and occupying a space of 160 cm x90 cm creates a
shower area which is spacious and comfortable. The features
of the system, which make it unique, include massage jets,
bath/shower mixer, handheld shower set, and LED lighting
which remains switched on while the water is on. Also
available is an audio system with Bluetooth connectivity. Two
different colour options are available in high gloss or matt
aluminum for the framework of the compact shower system
to compliment the acrylic shower tray and the white glass
back panel. For a sleek and modern look, the bath/shower is
concealed in the installation of the system. The LED lighting
works in real-time with the use of the shower head and jets,
giving a whole new shower experience, and the LED lighting
strips formed in a continuous line, also add a pleasing
aesthetic. Moreover, the lighting and the music and audio
system with Bluetooth are controlled from a single easy-touse panel.
Jury Evaluation
Distinctiveness and innovation, aesthetics, design quality for
manufacture
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Gençleşmek, arınmak ve günün yorgunluğunu geride
bırakmak isteyenler için tasarlanan Notte duş sistemleri,
duşun işlevselliğine yeni boyutlar katarak, masaj keyﬁnin
istenilen yere taşınmasını sağlıyor. Notte sayesinde duş,
musluk, aydınlatma, müzik sistemi, masaj gibi tüm işlevler
tek bir yapı altında binaya entegre ediliyor. Modern,
minimalist tarzı ile yaşam ortamına yeni bir rahatlık
yaklaşımı ve estetik değer katmayı amaçlayan kompakt
duş ünitesi, kapısız tasarımı ve 160 cm x 90 cm boyutları
sayesinde ferah ve rahat bir duş alanı yaratıyor. Masaj jetleri,
banyo/duş bataryası, el duşu seti, su açık olduğu sürece
açık olan LED aydınlatma sistemi farklılaştıran özellikler
arasında yer alıyor. Bluetooth bağlantılı müzik sistemi isteğe
bağlı olarak sunuluyor. Akrilik duş teknesi ve kompakt duş
sisteminin beyaz camlı arka panelini tamamlayan parlak
alüminyum ya da mat alüminyum olarak 2 farklı çerçeve
renk alternatiﬁ bulunuyor. Sade ve modern bir görünüm
için, banyo/duş bataryası tesisat ile birlikte sistemin içine
gizlendi. Duş başlığı ve jetler ile eş zamanlı olarak çalışan
LED aydınlatma sayesinde, duş keyﬁ yeni bir boyut kazandı.
Kesintisiz bir çizgi şeklindeki şeritli LED aydınlatma
mekanın estetik değerini ortaya çıkartıyor. Aydınlatma,
bluetooth bağlantılı müzik sistemi ve ses tek bir panelden
pratik bir şekilde kontrol edilebiliyor.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

İYİ Tasarım

12-U-2264

YAPI GEREÇLERİ
FRİGYA PORSELEN YER VE DUVAR KAPLAMASI /
FRIGYA WALL AND FLOOR COVERINGS
Marka/Brand: AG PORCELAIN
Marka sahibi/Brand owner: AG Porselen San. ve Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: AG Porselen San. ve Tic. A.Ş.

2012 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ / GOOD DESIGN AWARD

Tasar›ımc›ı/Designer: Hürmüs Ayaz
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Jüri Değerlendirmesi
Estetik katkı, farklılık ve yenilikçilik

Observations revealed that the range of products natural
stones was limited. There was a lack of anti-bacterial
natural stones with vivid and intense colour for use in
interiors and exteriors and in all weather conditions, and
which do not give the cold feeling of natural stones. They
were restricted by the existing range of colours and patterns,
or lacked anti-bacterial qualities. To close this gap in
the market, a number of formulas were tried and tested
with the help of professors in the ceramics departments
of various universities, especially focusing on the antibacterial properties of the materials. In production, Frigya
comes to the fore as a product, still using medium-sized
natural stones in mosaic-like materials, which addresses
the issues that arise during production, solving problems
such as the lack of colour, and the taking L sections. The
product also aims to provide a new alternative to the use
of natural stones, which is in limited supply, offering a
solution to the inconsistencies in colour of natural stones
as well as meeting increasing demand. With the use of
traditional “ebru” techniques, modern lines are combined
with traditional ones presenting different choices to the world
market.
Jury Evaluation
Aesthetics, distinctiveness and innovation
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İç ve dış dekorasyonda, doğal taşların canlı ve doygun
renkli görüntüsüne sahip, her türlü iklim koşulunda
kullanılabilecek, doğal taşlardaki soğukluk hissinin mevcut
olmadığı, varolan renk ve desen yelpazesiyle sınırlanmayan,
anti-bakteriyel ürün eksikliği tespit edildi. Piyasadaki
bu eksikliği kapatmak için üniversitelerdeki seramik
bölümlerinin öğretim görevlilerinden alınan destekle,
özellikle anti-bakteriyellik özelliğini kazanmak için pek
çok formül denendi. Frigya, halen orta büyüklükteki doğal
taşlardan üretilen, mozaik benzeri malzemelerde bulunan
renk eksikliğini gideren ve L kesitler almak gibi üretim
yöntemlerinden doğan sorunları çözen bir ürün olarak
öne çıkıyor. Ürün ayrıca doğal taşların renk uyumuyla ilgili
sıkıntısını aşan, piyasaya doygunluk veren ve doğal taşa
alternatif bir çözüm olmayı amaçlıyor. Ebru tekniğinin de
kullanılması, geleneksel ve modern çizgileri birleştirerek
dünya piyasasına farklı bir soluk getiriyor.
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İYİ Tasarım

12-U-1698

YATIRIM ÜRÜNLERİ
MOBILE MASTER-150 ELEPHANT BETON SANTRALİ /
MOBILE MASTER-150 ELEPHANT CONCRETE BATCHING PLANT
Marka/Brand: ELKON
Marka sahibi/Brand owner: Elkon Elevator Konveyor ve Makina San. ve Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: Elkon Elevator Konveyor ve Makina San. ve Tic. A.Ş.
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Tasarımcı/Designer: Bülent Genç
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CAPITAL GOODS

Jüri Değerlendirmesi
Farklılık ve yenilikçilik, sürdürülebilirlik, kullanıcıya sağladığı
fayda

The main unit of the Elkon Master-150 Elephant fullyautomatic mobile concrete plant is the product of the
brand’s new approach to the design of concrete plants, and
is designed so that it can transported using a single truck
trailer with an axle and wheels in the rear, and the fact that
the whole unit is mounted on a single-piece chassis makes
it capable of true mobility. The ELEPHANT has been shown
to be a high-capacity concrete batching plant, which can
produce 4,5 m³ concrete per batch and 140 m³ concrete per
hour, and is moved easily to a new location using single truck
trailer, have opened up whole new possibilities for its use and
for its users. Until now, only low-to-medium capacity mobile
concrete batching plants were manufactured, and highcapacity concrete batching plants were, without exception,
stationary due to the large size of the components needed.
As well as producing mobile low and medium capacity
concrete batching plants, ELKON, with its Elkon Mobile
Master-150 Elephant, has designed the world’s largest highcapacity concrete batching plant with mobile capability.
Jury Evaluation
Distinctiveness and innovation, sustainability, beneﬁts for the
user
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Markanın beton santrallerine yeni nesil bakış açısının bir
ürünü olan Mobile Master-150 Elephant Tam Otomatik Mobil
Beton Santrali ana ünitesi, arkasına yerleştirilen dingil ve
tekerlekler sayesinde tek tır çekicisi ile sevk edilebilecek
şekilde tasarlandı. Tüm ünitelerin tek monoblok bir şase
üzerine yerleştirilmesi, ürünün mobilitesini sağladı. Tek
çevrimde 4,5 m³, saatlik 140 m³ sıkıştırılmış beton üretim
kapasitesi ile yüksek kapasiteli bir beton santralinin
de tek tır çekicisi ile sevk edilebileceğini ve mobil hale
getirilebileceğini kanıtlayarak, beton kullanıcılarına yepyeni
bir kullanım alanı açtı. Bugüne kadar daha çok düşük ve
orta beton üretim kapasitesine sahip beton santrallari
mobil olarak imal edilebiliyorken, yüksek kapasiteli
beton santralleri istisnasız sabit tip olarak üretiliyordu.
Marka, mobilite özelliğini küçük ve orta kapasiteli beton
santrallarinin yanı sıra yüksek kapasiteli beton santraline de
taşıyarak Mobile Master-150 Elephant’ı dünyadaki en büyük
mobil beton santralı olarak piyasaya sundu.
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İYİ Tasarım

12-U-2042

YATIRIM ÜRÜNLERİ
ARCODE ASANSÖRLER İÇİN BİRLEŞİK KUMANDA, SÜRÜCÜ VE KATA GETİRME SİSTEMİ /
ARCODE INTEGRATED CONTROLLER, DRIVER ABD EVACUATION SYSTEM FOR LIFTS
Marka/Brand: ARCODE
Marka sahibi/Brand owner: Arkel Elektrik Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Üretici/Producer: Arkel Elektrik Elektronik Tic. Ltd. Şti.
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Tasarımcı/Designer: Murat Armağan, Enes Kar
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CAPITAL GOODS

Jüri Değerlendirmesi
Farklılık ve yenilikçilik, kullanıcıya sağladığı fayda, sağlık ve
güvenlik

ARCODE is a unit which controls the power and motion in
lift systems. These units perform the delicate task in the
control inverters, which are the brains of the lift system
that facilitates the easy ﬂow of movement within buildings.
They are critically important for reasons of safety, and so
they undergo a rigorous process of analysis and software
development. The most signiﬁcant feature of Arcode is that
it combines a number of important control units into one
unit within the system and simpliﬁes an otherwise complex
structure. Although previously many products were generally
produced using sheet metal box techniques, Arcode’s
engineering skills have altered the character of design,
creating an innovative product range and offering a new
vision in product design in their industry. Before this design,
simple control units and keypads to control settings were
in use. A signiﬁcant feature of the product is the handheld
terminal developed for remote control use and monitoring,
which is more practical and allows more precision. While
simulations of adjustments are done by using the TFT
screen, they can be synchronised with the working process of
the system.
Jury Evaluation
Distinctiveness and innovation, beneﬁts for the user, health
and safety
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Arcode, asansör sistemlerinde hareket ve gücün
kontrollerini sağlayan bir birimdir. Binalardaki traﬁği
kolaylaştıran asansör sistemlerinde beyin niteliği oluşturan
invertörler, hassas bir görev alıyorlar. Güvenlik açısından
oldukça kritik görev üstlenen bu cihazlar, birçok analiz ve
yazılım sürecinden geçerek geliştiriliyor. Sistem içerisinde
bulunan birkaç önemli kontrol ünitesinin tek bir cihazda
birleştirilerek, süregelen karmaşık yapıyı sadeleştirmesi
Arcode’un en önemli özelliği olarak öne çıkıyor. Bugüne
kadar genellikle saç büküm kabin şeklinde üretilen birçok
ürüne karşın, Arcode’un mühendislik ile uzlaşmış bu
tasarım dili, ürün ailesinin karakterini oluşturuyor ve kendi
sektörüne ürün geliştirme vizyonu sunuyor. Bugüne kadar
basit kontrol kutuları veya tuş takımları ile cihaz üzerinde
yapılan hareket ayarlarının, uzaktan kontrol ve takip için
geliştirilen el terminali ile çok daha pratik ve hassas bir
şekilde gerçekleşmesi de ürünün önemli bir özelliği. TFT
ekranı ile yapılan ayarların simülasyonları gerçekleşirken,
sistemin çalışma aşaması ile senkronize edilebiliyor.
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İYİ Tasarım

12-K-2024

KAVRAMSAL PROJELER
TEKNE ÇAPASI / BOAT ANCHOR
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Tasarımcı/Designer: Güner Mutaf
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CONCEPTUAL PROJECTS

Jüri Değerlendirmesi
Yenilikçilik (inovasyon), yarışma teması ile uyumluluk,
öngörülen ihtiyaca cevap verme

Anyone can make a boat go. The real challenge is if a skipper
can make it stay put when he wants it to do so. Here we shall
deal with the tool that ﬁxes a boat to the sea bed, namely an
anchor. The characteristics and the type of sea bed - sand,
shale, mud, gravel - affect the type of anchor one should use.
It has been said that anchoring is 20% equipment and 80%
technique. There are times when one worries whether the
anchor is holding. It can roll out and dislodge in vicious wind
gusts and squalls. These conditions are often unexpected
and are cause for concern. This consern provided us to
aware a thecnique used by the nature to increase the holding
ability of an anchor. The shaking of an earthquake can,
within minutes, turn a loose sandy soil saturated with water
into a ﬂuid porridge that no longer supports a building and
will sink or tip it over. This earthquake effect, known as soil
liquefaction, contributed to the devastation that occurred in
Kaocaeli in 1999. The sea bed material is naturally saturated
with water and only buy repeating what the nature does we
can make a piece of solid with a special geometry to sink
deep into it and securely hold the boat in place, connected to
it.
Jury Evaluation
Inovation, compliance with the competition theme,
responding to the fore seen need
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Bir tekneyi, belli bir süre, olduğu yerde hareketsiz tutmak,
onu belli bir rotada hareket ettirmekten çok daha zordur.
Ele aldığımız ürün, tekneleri denizde oldukları yerde
sabitlenmesi için kullanılan bir çapadır. Deniz zemini, çakıl,
taş, kum gibi farklı malzeme olabilir. Bir zeminde başarılı
olabilen bir çapa diğer zeminlerde başarılı olmayabilir.
Hava koşulları da her an değişebilir. Günümüzde kullanılan
çapalar, bazen kullanıldıkları deniz zeminine uygun
olmaması, bazen de kaptanın yeterince deneyimli olmaması
nedeni ile sabah gün ağarana kadar teknedekilere heyecanlı
dakikalar yaşatabilir. Böyle zor bir gecede akla gelen bir
doğal yöntem ile bir çapanın zemini daha sağlam tutabileceği
farkedildi. Depremlerde oluşan ve zemin sıvılaşması diye
bilinen süreçte, yapısal olarak çok sağlam binalar bile
devrilmekte hatta toprağa gömülebilmektedir. Bu durumun
oluşması için gerekli tek koşul, zemin malzemesinin
buna uygun ve zemin suyunun yüzeye yakın olmasıdır.
1999 Kocaeli Depremi’nde Adapazarı’nda meydana gelen
zemin sıvılaşması binalarda büyük hasarlar meydana
getirmişti. Bir doğa olayından yola çıkılarak geliştirilen
senaryoda, uygun geometrideki bir kitle titreştirilecek,
çevresindeki malzemenin sıvılaşması sağlanacak ve zemine
derinlemesine batması gerçekleştirilecek ve böylece bağlı
olduğu teknenin güvenliği sağlanmış olacaktır.
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KAVRAMSAL PROJELER
EMERTEST / EMERTEST
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Tasarımcı/Designer: Mehrafza Mirzazad, Rasim İspirgil, Efe Erinç Erdoğdu
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CONCEPTUAL PROJECTS

Jüri Değerlendirmesi
Öngörülen ihtiyaca cevap vermek, gerçekleştirilebilirlik,
estetik, yenilikçilik (inovasyon)

Amid the chaos of an emergency, complex ﬁrst aid devices
are often barriers to rapid intervention. As the fast and
correct distribution of blood is vitally important, blood tests
are a fundamental part of the response to an emergency.
Unfortunately, the complexity of existing test kits makes them
inefﬁcient, possibly slowing down medical care at moments
when time means everything. Existing kits for testing blood
type are too complex for emergency situations. They consist
of single-use needles and three kinds of Antibodies which
must be combined with blood on a ﬂat glass or paper surface
in order for it to be analyzed. In a fast-paced emergency
situation when medical technicians may be attending to
many injured patients, this process costs precious time.
EMERTEST has been inspired from leech anatomy and
physiology and designed to be a fast and hygienic way of
documenting blood types in emergency situations.
Jury Evaluation
Responding to the foreseen need, feasibility, aesthetic,
innovation
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Kaza anında, karmaşık ilk yardım cihazları hızlı müdaheleye
engel olmaktadır. Doğru kan nakli, acil durumlarda hayati
önem taşımaktayken bu cihazların yetersizliği hızlı bir
müdaheleye engel olmakta. Kan gurubu testi, acil durumun
önemli aşamasıdır. Günümüzde mevcut karmaşık kan testi
kitleri, bu ilk mudaheleyi yavaşlatıp karışıklaştırmaktadır.
Var olan kitlerde; 1iğne, 3 antikür ve 1 cam mevcuttur. Bu
test hastadan kan alınarak cama damlatılıp antikürlerle
karıştırılmakta ve pıhtılaşma olup olmadığı kontrol edilerek
sonuca ulaşılmaktadır. Çok sayıda insanın yardıma ihtiyacı
olduğu afetlerde bu yöntem yanlış anlaşılan veya yanlış
yazılan isimler yanlış antikürlerin uygulanışı ile karışıklığa
neden olur. Bu sorunu kompakt bir şekilde çözebilmek için
Sülükten esinlendik. EMERTEST Sülüğün ﬁzyolojisinden
oluşan, 1 kan grubu testidir. Ürünün baş tarafına elastik 1
bombe ve içine de iğne yerleştirilmiştir. Bu alana bastırlınca,
iğne deriyi delip kanatmakta ve elastik bombenin eski haline
gelmesiyle deriden çıkmaktadır. Ürün deriye yapışıtığından
kan dışarı akamaz ve yabancı cisimlerden etkilenemez.
Hastanın kanı içerideki kan yollarından ilerleyip ve A, B
ve Rh Antikorları ile tepkileşip kanın pıhtılaşmasıile renk
değişimini sağlamaktadır. Bu değişimile kişinin hangi gruba
sahip olduğu anlaşılabilinir. İlk yardım ekibinin sonucu
yazmasına yardım edecek 1 alan sağlanmıştır. Doktor
sonucu ve yazıyı aynı anda görerek emin olarak, kan nakiline
ya da ameliyata başlayabilir.
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KAVRAMSAL

Tel: 852 -24153689
E-mail:abel@awdesign.com.hk
A W Design (International) Limited
Unit 17,3rd Floor, International Trade Centre,
11-17 Sha Tsui Road, Tsuen Wan, Hong Kong.

12-U-2261
Abel Wan Yiu Chung, Hong Kong’daki Lee Wai Lee Teknik
Enstitüsü’nde ürün tasarımı eğitimi aldıktan sonra, profesyonel
çalışma hayatına 1985’te Albert Wan & Co’da endüstri ürünleri
tasarımcısı olarak başladı. 2000-2010 yılları arasında A W Design
Limited’da proje yöneticisi olarak çalışan Abel Wan Yiu Chung, halen
aynı şirkette tasarım direktörü görevini yürütüyor. Uluslararası
ödülleri arasında 2005’te Chicago International Home & Housewares
Show’da Onur Ödülü bulunan tasarımcı, Hong Kong Endüstriyel
Tasarımcılar Meslek Kuruluşu üyesi.
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Abel Wan Yiu Chung received training in Product Design in Lee Wai Lee
Technical Institute in Hong Kong. He started his career in 1985 as a
designer of industrial products in Albert Wan & Co. Between 2000 and
2010, he worked as a project manager in A W Design Limited where
he continues to work as a design director. He has received a number
of international awards including the Honour Award in the Chicago
International Home & Housewares Show in 2005, and he is a member
of the Industrial Designers Society of Hong Kong.

DESIGN TURKEY

254

Adlıhan Tartan

Abel Wan Yiu Chung

Abel Wan Yiu Chung

Adlıhan Tartan

e-posta : adlihan@adlihantartan.com
Telefon : 216 / 577 40 28
Web Sitesi : www.adlihantartan.com

12-U-1676, 12-U-1743, 12-U-1786,
12-U-1788,12-U-1793, 12-U-1800, 12-U-1883
Adlıhan Tartan, 1965’te Van’da doğdu. TED Ankara Koleji’nden mezun
olduktan sonra, 1988 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri
Ürünleri Tasarımı bölümünde lisansını, 1992 yılında ise
Hacettepe Üniversitesi, İç Mimari ve Çevre Tasarımı bölümünde
yüksek lisansını tamamladı. Mezuniyeti takiben, farklı sektörlerde
yoğun bir endüstriyel tasarım deneyimi kazandıktan sonra, 2007
yılında Tartan Design’ı kurarak endüstriyel ürün hizmetleri vermeye
başladı.
Adlihan Tartan was born in Van in 1965. He graduated from TED
College in Ankara. In 1988, he graduated from the Department of
Industrial Design of Middle East Technical University. In 1992, he went
on to complete his master’s degree in the Department of Interior and
Environmental Design at Hacettepe University, and after graduating,
he worked intensively on a number of product design projects. In 2007,
he founded Tartan Design where he began to provide industrial design
services.

Ahmet Bülent Zorlu earned his degree from the Department of
Industrial Design of Middle East Technical University in 2000, and after
graduating, he went on to study marketing. In 2001, he and his team
won the ﬁrst prize in the Unilever Idea Trophy competition. In 2002, he
worked for the Orexis company in Sweden and had responsibilities for
marketing, corporate identity design and interface design. In 2003, he
began working at Trio Design as a designer and project manager.
Since 2010, Ahmet Bülent Zorlu has been the Secretary of Indusrial
Designers Society of Turkey Headquarters and also a member of the
Executive Board of the ETMK Istanbul Branch. In 2011, he joined the
project team of the ETMK Promotion Agency of Industrial Design which
was funded by the Istanbul Development Agency, and helped to create
the Virtual Museum of Industrial Design of Turkey. He continues to
work at Trio Design in product design, exhibition design and corporate
identity design.

12-U-2261
Albert Wan Yiu Kwong, Hong Kong Polytechnic’te Elektrik
Mühendisliği, Moda Tasarımı ve Endüstriyel Tasarım eğitimi aldıktan
sonra, profesyonel çalışma hayatına 1979’da Chiap Hua Industries
Ltd’de Elektrikli Ürünler Bölümü’nde ürün tasarımcısı olarak başladı.
1980-2000 yılları arasında Albert Wan & Co’da endüstriyel tasarımcı
olarak çalıştıktan sonra 2000’den 2003’e kadar A W Design Ltd’de
yönetici olarak görev yaptı. 2010’dan bu yana aynı şirkette tasarım
direktörü görevini yürütüyor.
Albert Wan Yiu Kwong studied Electrical Engineering, Fashion Design
and Industrial Design at Hong Kong Polytechnic. He started his career
in 1979 at Chiap Hua Industries Ltd. in the Department of Electical
Products as a product designer. After working at Albert Wan & Co. as
an industrial designer between 1980 and 2000, he took on a managerial
position at A W Design from 2000 to 2003. He continues to work at the
same company where he has worked as the design director since 2010.
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Ahmet Bülent Zorlu, 2000 yılında Orta Doğu Teknik Ünivesitesi,
Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünden mezun olduktan sonra
pazarlama üzerine eğitim gördü. 2001 yılında, ekibi ile beraber
Unilever Idea Trophy yarışmasında birincilik ödülü kazandı. 2002
yılında İsveç’te Orexis ﬁrmasında pazarlama, kurumsal kimlik tasarımı
ve arayüz tasarımı üzerine çalıştı. 2003 yılında Trio Tasarım’da
tasarımcı ve proje yöneticisi olarak göreve başladı. 2010 yılından bu
yana Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu’nun (ETMK) Genel
Merkez Yazmanlığını yürütüyor ve İstanbul Şube Yönetim Kurulu’nda
yer alıyor. 2011’de ETMK’nın İstanbul Kalkınma Ajansının sağladığı fon
ile gerçekleştirilen Endüstriyel Tasarım Tanıtım Ajansı proje ekibinde
yer aldı ve Endüstriyel Tasarım Sanal Müzesi’nin kurulmasına yardım
etti. Halen Trio Tasarım’da ürün tasarımı, fuar standı ve kurumsal
kimlik tasarımı üzerine çalışmaya devam ediyor.

Tel: 852-24153689
E-mail:albert@awdesign.com.hk
A W Design (International) Limited
Unit 17,3rd Floor, International Trade Centre,
11-17 Sha Tsui Road, Tsuen Wan, Hong Kong.
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12-U-1980

Albert Wan Yiu Kwong

Albert Wan Yiu Kwong

bulentzorlu@gmail.com
+90 (532) 657 05 68
Ayşecik Sok. No:29/B Şişli / İstanbul

Ahmet Bülent Zorlu

Ahmet Bülent Zorlu
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Ali Yıldız

Aldonat Sunar
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Aldonat Sunar

Ali Yıldız

Telefon : 0532 557 87 54
Elektronik Posta : aldonatsunar@gmail.com
Adres : İnönü Cad. No:379 Kazımbey Apt. B Blok
Kat:6 Daire:11 Karabağlar/İZMİR

Telefon : 0532 442 43 17
Elektronik Posta : alyildiz@gmail.com
Adres : Utku Mah. Çimentepe Cad. Algan Apt.
No:32/9 45010 Merkez/MANİSA

12-U-1670

12-U-1670

Aldonat Sunar, 1970 yılında doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel
Sanatlar Fakültesi, Heykel Anasanat Dalı’ndan 1994 yılında mezun
oldu. Figüratif heykel ve artistik seramik çalışmaları ile başladığı
meslek hayatına, 1996 yılından itibaren Serel’in seramik tasarım
bölümünde devam etti. Birçok ürün tasarımı, model ve model
kalıplama projelerinin yanı sıra, yan ve ilişkili ürün tasarımında
aktif olarak yer aldığı görevine aynı şirkette tasarım şeﬁ olarak
devam ediyor. Yurtiçi ve yurtdışı fuar ve showroom proje ve
organizasyonlarında aktif görev alan tasarımcı, vitriﬁye ürünleri
bilgilendirme seminerlerinde ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle
düzenlenen Sıhhi Tesisat Uyum Kursları’nda eğitim veriyor.

Ali Yıldız, 1983’te Susurluk’ta doğdu. 2000 yılında Susurluk Lisesi’ni
birincilikle bitirdikten sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi,
Endüstriyel Sanatlar Yüksek Okulu, Endüstriyel Tasarım Bölümü’nden
mezun oldu. Çalışma hayatına mobilya sektöründe ev mobilyaları
tasarımları yaparak başladı. 2007 yılında Serel’de tasarımcı olarak
çalışmaya başladı ve ürün ve graﬁk tasarımının yanı sıra fuar ve
showroom projelerinde görev aldı. Halen aynı ﬁrmada çalışmalarına
devam ediyor.

Born in 1970, Aldonat Sunar studied at the Department of Sculpture
at the Faculty of Fine Arts, Dokuz Eylül University and graduated
in 1994. He started his professional life working with ﬁgurative
sculpture and artistic ceramics, and in 1996 he went on to work in the
Ceramic Design Department of Serel. He is now the chief of design
in the same company where previously he actively worked in many
projects concerning product design, modeling, and model moulding
as well as projects on the design of by-products and related products.
He has actively worked as a designer in domestic and international
and domestic fair and showroom projects. He also gives training in
educational seminars on sanitary ware products and in plumbing
courses conducted in collaboration with the Ministry of Education.

Ali Yıldız was born in Susurluk in 1983. He ﬁnished in the ﬁrst
place in his year the Susurluk High School, and graduated from the
Department of Industrial Design at the School of Industrial Arts,
Eskişehir Anadolu University. He started his career in the furniture
sector designing home furniture. In 2007, he began working as a
designer for Serel Ceramics, and was involved in product and graphic
design as well as fair and showroom projects. He continues to work at
the same company.

Arif Özden

www.alpnuhoglu.net

Özden Mimarlık Ltd. Şti.
Talimyeri Sok. Baraz Apt. 8/2 Maçka İstanbul
ozden@arifozden.com
www.arifozden.com

12-U-1600, 12-U-164

12-U-1652, 12-U-1948

Alp Nuhoğlu, 1965 yılında Trabzon’da doğdu. 1990 yılında Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Endüstri Ürünleri
Tasarımı Bölümü’nden mezun oldu. 1988 yılında Dor Mobilya ﬁrmasını
kurdu. 2000 yılında B&T’yi kurucu ortak olarak kurdu ve on yıl
boyunca, bu şirkette tasarımcı ve tasarım yöneticisi olarak çalıştı. 2010
yılından bu yana Delta Oﬁs’te tasarım yöneticiliği görevini sürdürüyor.

Arif Özden, 1966 yılında İstanbul’da doğdu. 1986’da Marmara
Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı
Bölümü’nden mezun oldu. 1994 yılında kurduğu Özden Design’da
mağaza, oﬁs, konut ve mobilya tasarımı alanlarında çalışmalarını
sürdürüyor. Aldığı ödüller arasında 2001’de Yapı 99 Fuarı’nda Stand
Tasarım Ödülü ve İston Kiosk Sokak Mobilyası Yarışması’nda Onur
Ödülü, 2005’te Interior Design Türkiye Ödülü, 2010’da Design
Turkey’de Oﬁs Mobilyası kategorisinde Üstün Tasarım Ödülü
bulunuyor. Katıldığı sergiler arasında ise, 2005’te Interior Architect
Sergisi Türkiye ve Almanya, 2007’de İlk in Milano – Tasarımda Türk
Dokunuşu, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 50. Yılı
Kutlama Sergisi, Maison Française Re-Tabure Sergisi, Block Sergisi,
2010’da Tasarım Parkı – Herşey Eskizle Başladı ve 2011’de Mimaride
Görünmeyen: Çağdaş Türk Mimarisinde Görselleştirme Sergisi ve
İstanbul Yaz Sergisi yer alıyor.

Alp Nuhoglu was born in Trabzon in 1965. He graduated from the
Department of Industrial Design at the Faculty of Architecture, Mimar
Sinan Fine Arts University. He set up the Dor Furniture Company in
1988. In 2000, he was the co-founder of B&T, and over the following ten
years worked there as a designer and design manager. Since 2010, he
has been working for Delta Oﬁs as a design manager.

Arif Özden was born in Istanbul in 1966. He graduated from the
Department of Industrial Design, at the Faculty of Fine Arts, Marmara
University. He continues to work in Özden Design, which he founded in
1994, in the areas of shop, ofﬁce, house and furniture design. He has
received a number of awards including the Stand Design Award in the
Yapı 99 Fair and the Honour Award in the Iston Kiosk Street Furniture
Competition in 2001, the Interior Design Award of Turkey in 2005, and
Superior Design Award in the category of Ofﬁce Furniture in Design
Turkey in 2010. Among the exhibitions in which he has participated
are the Interior Architecht Exhibition in Turkey and Germany in 2005,
First in Milano-Turkish Touch in Design in 2007, the 50th Anniversary
Exhibition of the Faculty of Fine Arts at Marmara University, Maison
Française Re-Tabure Exhibition, the Block Exhibiton, Design Park
-It all started with the Sketch Exhibition in 2010, and the Unseen in
Architecture: Exhibiton of Visualisation in Modern Turkish Architecture
and Istanbul Summer Exhibition in 2011.
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Alp Nuhoğlu

Alp Nuhoğlu

Kartaltepe mah. Terakki cad. Bağlar mevkii sok.
Güneş ap. no:4/5 Bakırköy - İstanbul
Telefon: 0505 20 51 5 51
E-Posta: atil.kizilbayir@gmail.com
Web Sitesi: atilkizilbayir.net

12-U-1568
Atıl Kızılbayır, 1980’de İstanbul’da doğdu. Lise eğitiminin ardından
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı
Bölümü’nden mezun oldu. 2007 yılında İMMİB’in Endüstriyel
Tasarımcılar Meslek Kuruluşu işbirliği ile düzenlemiş olduğu
Endüstriyel Tasarım Yarışması’nda elektrik-elektronik ve küçük ev
eşyaları kategorisinde, tasarlamış olduğu ekmek kızartma makinesi
ile öğrenci kategorisi birinciliği kazandı. Halen endüstriyel tasarımcı
olarak çalışmalarına devam ediyor.

2012 TASARIMCILAR / DESIGNERS

Born in 1980 in Istanbul, Atıl Kızılbayır, after completing his high school
education, graduated from the Department of Industrial Design of
Mimar Sinan Fine Arts University. In 2007, he entered the industrial
design competition organized by İMMİB in collaboration with ETMK
(Industrial Designers Society of Turkey), where he submitted his design
for a toaster in the category of electric and electronic small household
goods, and won ﬁrst place in the students category. He continues to
work as an industrial designer.
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Ayşegül Korkmaz

Atıl Kızılbayır

Atıl Kızılbayır

Ayşegül Korkmaz
GSM: +90 530 932 90 52
Adres: Emlak Bank Konutları Bizimkent Sitesi
189 Ada A12 Blok daire 79 Beylikdüzü/İSTANBUL
e-mail: aysegulgunduz@atmaca.com.tr

12-U-2171
Ayşegül Korkmaz, 1984 yılında Muğla’da doğdu. Lise öğrenimini
Muğla’da tamamladıktan sonra 2008’de Anadolu Üniversitesi,
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü’nden
mezun oldu. 2008 ve 2010 yılları arasında, endüstriyel tasarımcı olarak
çalıştığı One - Off Yat Tasarım Stüdyosu’nda, motor yat, yelkenli ve
trawler gibi teknelerin modelleme, görselleştirme ve tasarımında
aktif olarak yer aldı. 2009 yılında, kara ve deniz araçlarında, hareket
halinde uydu yayınları alınabilmesi için çözümler geliştiren Neta
Mobil Sistemleri ile ortak projelerde bağımsız tasarımcı olarak
görev aldı. 2010 yılından bu yana, Atmaca Elektronik bünyesinde,
Ar- Ge departmanına bağlı elektronik ürünler ve elektrikli ev aletleri
bölümlerinde geliştirilen projelerde, ürün tasarım sorumlusu olarak
çalışmalarına devam ediyor.
Ayşegül Korkmaz was born in 1984 in Muğla. After completing her high
school education in Muğla, she graduated from the Department of
Industrial Design at the Faculty of Architecture and Design of Anadolu
University in 2008. She worked as an industrial designer at One- Off
Yacht Design Studio between 2008 and 2010, where she was actively
involved in the design, modeling and visualization of motoryachts,
sailboats and trawlers. In 2009, she worked as a freelance designer
on joint projects with Neta Mobile Systems, a company that offers
solutions in the ﬁeld of receiving satellite broadcasting at sea and in
land vehicles. Since 2010, she has been in charge of product design in
projects developed in the electronic products and electrical household
appliances units of the R&D Department of Atmaca Electronics.

Bahriye Mamati

www.derindesign.com
Şair Nedim Cad. No: 20/D
Akaretler-Besiktas / Istanbul-TR
T. +90 212 274 1905 | F. +90 212 274 1930

MERINTAŞ Etiket ve Ambalaj San. Tic. Ltd
Pazarlama ve Graﬁk Sorumlusu
Maltepe Mah. Gümüşsuyu Cad. 57/A Bayrampaşa
Cep: +90 535 524 59 39

12-U-1798, 12-U-2177

12-U-2086

Aziz Sarıyer, 1950 yılında İstanbul’da doğdu. 1971 yılında Derin Design’ı
kurdu. Obje, mobilya ve mekan tasarımları ile birlikte; mobilya
üretim süreçlerindeki teknik çözümlemeleri de gerçekleştiriyor.
Yurtiçi ve yurtdışında pek çok marka için gerçekleştirdiği tasarım
projelerinin yanı sıra pek çok sanat ve tasarım sergisi, yerleştirme ve
performanslara katıldı. Yurt içi ve yurt dışı tasarım yarışmalarında
jürilik ve üniversitelerde eğitmenlik görevlerinde bulundu. 2004
yılında İngiltere’de Terence Conran tarafından yayınlanan ‘21. yüzyılın
100 Tasarımcısı Ansiklopedisi’ne seçildi. Tasarım projeleri yaptığı
markalar arasında 888 Design, Derin, Capellini, Moroso, Zeritalia,
Sica, Hamam, Park, Step, Altre Forme, B-Line, Mana Design,
Aksigorta, Alparda, Anadolu Cam, Diageo, Delta ve Nurus yer alıyor.

Bahriye Mamati, 1967’de İstanbul’da doğdu. Çeşitli reklam alanlarında
hizmet verdi. Baskı teknikleri üzerinde uzmanlaştı. 2012’de Ambalaj
Ay Yıldızları yarışmasında Gümüş Ödül alan Doğanay Şalgam Suyu
ve aynı yarışmada Yetkinlik Ödülü alan Doğanay Sirke ve Limonata
ürünlerinin etiketlerini tasarladı. Çalışmalarını illustrasyon ve tasarım
ağırlıklı olarak sürdürüyor.
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Bahriye Mamati was born in Istanbul in 1967. She has worked in a
number of ﬁelds within advertising, specialising in printing techniques.
She has designed a label for Doganay Turnip Juice which won the
Silver Award in the Crescents and Stars for Packaging Competition in
2012, and also a label for Doganay Vinegar and Lemonade products
that received the Award for Perfection in the same competition. She
continues her work focusing mainly on illustration and design.
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Aziz Sarıyer was born in Istanbul in 1950. In 1971, he founded Derin
Design. He conducts design for objects, furniture and interior spaces,
and provides technical solutions for the production of furniture. He has
carried out design projects for a large number of brands domestically
and internationally, as well as participating in a number of art and
design exhibitions, installations and performances. He has been a jury
member in design competitons both at home and abroad, and has also
lectured at universities. In 2004, he was chosen for inclusion in the
‘Encyclopedia of 100 Designers of the Twenty-ﬁrst Century’ by Terence
Conran in England. He has worked on design projects for brands
including 888design, Derin, Capellini, Moroso, Zeritalia, Sica, Hamam,
Park, Step, Altre Forme, B-Line, Mana Design, Aksigorta, Alparda,
Anadolu Cam, Diageo, Delta and Nurus.

Bahriye Mamati

Aziz Sarıyer

Aziz Sarıyer

Gsm: +90 (535) 278 6213
e-mail: burak.akbiyik@gmail.com

12-U-1853

2012 TASARIMCILAR / DESIGNERS

Burak Akbıyık, 1987’de İstanbul’da doğdu. Atatürk Fen Lisesi’nde
lise eğitiminden sonra 2011’de İstanbul Teknik Üniversitesi, Endüstri
Ürünleri Tasarımı Bölümü’nden mezun oldu. 2009’da 6 ay boyunca
İtalya’da, University of Sassari’de değişim öğrencisi olarak, etkileşim
tasarımı eğitimi gördü. 2010-2012 yılları arasında özel bir ﬁrmada
mobilya tasarımcısı ve mağaza müdürü olarak görev yaptı. 2010’de
İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışması’nda, çay-kahve pişirme ve
sunma araçları konulu konsept kategorisi öğrenci dalında grup
katılımıyla Birincilik Ödülü ve 2012’de Mücevher İhracatçıları
Birliği’nin düzenlediği Mücevher Tasarımı Yarışması’nda grup
katılımıyla İkincilik Ödülü kazandı.
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Burak Akbıyık was born in Istanbul in 1987. After ﬁnishing Atatürk
Science High School, he graduated from the Department of Industrial
Design at Istanbul Technical University in 2011. He studied interaction
design at the University of Sassari in Italy as an exchange student for
6 months in 2009. Between 2010 and 2012, he worked as a furniture
designer and a store manager for a private company. In 2010, he won
the ﬁrst prize with group participation in the İMMİB Industrial Design
Competition in the student design contest within the concept category
of the design of equipment for tea/coffee making and serving. In 2012,
he won the second prize with group participation in the Jewellery
Design Competition organised by the Turkish Jewellery Exporters’
Association.

Burak Emre Altınordu

Burak Akbıyık

Burak Akbıyık

Burak Emre Altınordu
GSM: +90 530 932 90 52
Adres: Emlak Bank Konutları Bizimkent Sitesi
189 Ada A12 Blok daire 79 Beylikdüzü/İSTANBUL
e-mail: aysegulgunduz@atmaca.com.tr

12-U-2174, 12-U-2207
Burak Emre Altınordu, 1971’de Ankara’da doğdu. 1995 yılında Orta
Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarım Bölümü’nden
mezun olup, ürün tasarımına Başarı Elektronik ile başladı. Burada
Türkiye’nin ilk dijital elektrik sayacının tasarımını gerçekleştirdi.
Askerlik görevinin ardından 1999 yılında Vestel Elektronik Ar-Ge
bölümünde endüstriyel tasarımcı olarak göreve başladı. Vestel Ar-Ge
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 Ar-Ge’nin bir bölümü haline gelmiş olan
Endüstriyel Tasarım Bölüm Müdürlüğü görevini sürdürüyor.
Born in Ankara in 1971, Burak Emre Altınordu received his bachelor’s
degree from Middle East Technical University, Department of Industrial
Design in 1995. He began his career in industrial design at Başarı
Electronics where he designed the ﬁrst Turkish-made electric counter.
In 1999, after completing his military service, he began working as
an industrial designer in the R&D Department of Vestel Electronics
where he has conducted several design projects on satellite receivers,
DVD recorders-players, CRT TVs, LCD TVs and remote controls. Since
2004, he has been working as the manager of the Industrial Design
Department within the R&D Department of the same company.

Adres: VESTEL Beyaz Eşya San. Ve Tic. A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi, 45030
Telefon: 0236 2263000 / 5362
E-posta: burak.keseci@vestel.com.tr

12-U-1632

12-U-1626

Burak Erbab, 1983’te Manisa’da doğdu. 2006’da Orta Doğu Teknik
Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nden mezun olduktan
sonra, 2007 yılına kadar Klimasan A.Ş.’de endüstriyel tasarımcı olarak
görev yaptı. 2008 yılından bu yana Vestel Beyaz Eşya bünyesinde
bulunan Teknoloji Geliştirme ve Endüstriyel Tasarım Departmanı’nda
tasarım projelerinin geliştirilmesi ve uygulanması ile ilgili konularda
çalışmalarını sürdürüyor. Uzman endüstriyel tasarımcı olarak Vestel
Beyaz Eşya Tasarım Ekibi bünyesinde yaptığı tasarımlarla, ulusal ve
uluslararası tasarım yarışmalarında bir çok ödüle layık görüldü.

Burak Keseci, 1988’de Adana’da doğdu. 2006’da Anadolu Üniversitesi,
Endüstriyel Tasarım Bölümü’nde eğitimine başladı. 2007’de Çanakkale
Seramik ve Anadolu Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen Kalesinterﬂex
Çalıştayı’na ve 2009’de Imm Cologne fuarına Türk Erkeği Mutfakta
projesine katıldı. 2011 yılında mezun olmadan önce, Erasmus
programı ile Milano’daki NABA’da (Nuova Accademia di Arti Belle) bir
dönem eğitim gördü. Mezun olduktan sonra traktör, kabin konusunda
üç ay süresince çeşitli endüstriyel tasarım çalışmalarında bulundu.
Halen 2011’de çalışmaya başladığı Vestel Beyaz Eşya’nın Teknoloji
Geliştirme ve Endüstriyel Tasarım Departmanı’nda endüstriyel
tasarımcı olarak görev yapıyor.

Burak Erbab was born in Manisa in 1983. After receiving his bachelor’s
degree from the Department of Industrial Design in Middle East
Technical University in 2006, he worked as an industrial designer
in Klimasan Ltd. until 2007. Since 2008, he has been working on
the development and implementation of design projects for home
appliances in the Department of Technology Development and
Industrial Design in Vestel White Goods. As a senior product designer
in the Vestel White Goods Industrial Design Team, his designs have
earned awards in both national and international design competitions.

Burak Keseci was born in Adana in 1988. In 2006, he started his
undergraduate studies in the Department of Industrial Design at
Anadolu University. In 2007, he participated in the Kalesinterﬂex
Workshop which was arranged by the cooperation between Anadolu
University and Çanakkale Ceramics Company. In 2009, he took part in
the Turkish Man in the Kitchen Project in the Imm Cologne design fair
as an exhibitor. Prior to his graduation in 2011, he studied at NABA
(Nuova Accademia di Belle Arti) in Milan for one semester within
the Erasmus program. After graduating, he worked as a freelance
designer in the area of tractor and cabinet design for three months.
Since 2011, he has been working as an industrial designer at the
Department of Technological Development and Industrial Design in
Vestel White Goods.
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Adres: VESTEL Beyaz Eşya San. Ve Tic. A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi, 45030
Telefon: 0236 2263000 / 5348
E-posta: burak.erbab@vestel.com.tr
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Burak Keseci

Burak Erbab

Burak Erbab
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Burcu Demir

Burcu Özden

E-5 Yanyol Cad. No:180 Alt Kaynarca
34896 Pendik - İstanbul - Turkey
T. +90 216 390 47 77 • F. +90 216 354 65 55
C. +90 530 000 00 00
www.vefagroup.com

burcuozdenn@gmail.com

12-U-2220

12-U-2039

Burcu Demir, 2003’te Yeditepe Üniversitesi, Mimarlık - Mühendislik
Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. İstanbul Teknik
Üniversitesi, Kentsel Tasarım Bölümü’ndeki yüksek lisans eğitimini
2006’da tamamladı. 2004’ten 2011 yılına kadar, özel kurumlarda ve
serbest olarak mimari uygulama projeleri, iç mekan projeleri, mobilya
tasarımları yaptı. 2011’ten bu yana Vefa Holding bünyesinde Tasarım
ve Ürün Geliştirme Oﬁsi’nin yöneticisi olarak görev yapıyor. Haﬁf çelik
yapı sisteminin getirdiği teknolojiyi kullanarak mobil yaşam üniteleri,
mobilyalar, çeşitli konut ve ticari projeler üzerine çalışmalarını
sürdürüyor.

Burcu Özden, lisans eğitimini 2007’de Anadolu Üniversitesi,
Endüstriyel Tasarım Bölümü’nde tamamladı. Mezun olduktan sonra
Trexta ﬁrmasında çalışmaya başladı ve tüketici elektroniği sektörünün
önde gelen ﬁrmalarına kılıf ve aksesuar tasarımları yaptı. 2009-2010
yılları arasında farklı ﬁrmalar için vitrin ve metal aksesuar tasarımları
üzerine çalıştı. 2010’dan itibaren Beyzacases’de çalışmaya başladı.
Şu an ağırlıklı Apple olmak üzere Samsung ve Blackberry marka
elektronik ürünler için plastik ve deri malzemeler kullanarak kılıf
ve aksesuar tasarımı yapıyor. Beyzacases’in yakın zamanda yapmış
olduğu lisans anlaşmaları doğrultusunda, Aston Martin gibi global
ﬁrmaların marka kimliklerine uygun ürün tasarımları üzerinde de
çalışıyor.

Burcu Demir received her bachelor’s degree from the Department
of Architecture of the Faculty of Architecture and Engineering at
Yeditepe University in 2003. She completed her master’s degree in the
Department of Urban Design at Istanbul Technical University in 2006.
Between 2004 and 2011, she worked in private institutions and as a
freelance designer in architectural projects, interior design projects
and on furniture designs. Since 2011, she has been managing the
Design and Product Development Ofﬁce in Vefa Holding. She continues
her work on designing mobile living units, furniture and various
residential and commercial projects using the latest technology of the
light-weight steel building system.

Burcu Özden graduated from the Department of Industrial Design at
Anadolu University in 2007. After her graduation, she started to work at
Trexta where she designed accessories and cases for major consumer
electronics companies. Between 2009 and 2010, she designed retail
displays and metal accessories for various companies. Since 2010, she
has been working at Beyzacases where she designs plastic and leather
accessories and cases for Apple, Samsung and Blackberry electronical
products. Due to Beyzacases’s recent license agreements, she is also
working on designing products consistent with the brand identities of
global companies such as Aston Martin.

Adres: VESTEL Beyaz Eşya San. Ve Tic. A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi, 45030
Telefon: 0236 2263000 / 5343
E-posta: burcin.ozkir@vestel.com.tr
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12-U-1628, 12-U-1633, 12-U-1638

Burçak İlter, 1984 yılında Ankara’da doğdu. 2006 yılında Anadolu
Üniversitesi, İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Lisans eğitiminin
ardından disiplinler arası çalışma amacıyla 2007 yılında Anadolu
Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Anabilim Dalı’nda yüksek lisans
eğitimine başladı. 2011 yılında ‘’Türkiye’de Endüstriyel Tasarım,
KOBİ’ler ve Tasarım Yönetimi’’ konusunda yüksek lisans derecesini
tamamladı. Bir yıl süreyle Anadolu Üniversitesi bünyesinde faaliyet
gösteren Patent Oﬁsi’nde, marka ve endüstriyel tasarım tescili
konusunda görev aldı. 2011 yılının Nisan ayından bu yana Eskişehir
Endüstriyel Tasarım Merkezi’nde Merkez Sorumlusu olarak çalışıyor.

Burçin Aşıcı, 1982 yılında Afyon’da doğdu. 2005 yılında Orta Doğu
Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nden mezun
oldu. 2009 yılında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Endüstri Ürünleri
Tasarımı Bölümü’nde başladığı yüksek lisans eğitimine halen devam
ediyor. 2005 yılından bu yana Vestel Beyaz Eşya bünyesinde bulunan
Teknoloji Geliştirme ve Endüstriyel Tasarım Departmanında uzman
endüstriyel tasarımcı olarak çalışıyor. Vestel BEYAZ Eşya tasarım ekibi
ile katıldığı ulusal ve uluslararası tasarım yarışmalarında
bir çok ödüle layık görüldü.

Burçak İlter was born in Ankara in 1984. In 2006, she graduated
from the Department of Economics at Anadolu University. After
receiving her bachelor’s degree, she started her master’s degree in
the Department of Industrial Design at Anadolu University in order to
conduct interdisciplinary studies. She received her master’s degree
on the subject of ‘Industrial Design in Turkey, SME’s and Design
Management’. For a year, she worked in the Patent Ofﬁce at Anadolu
University in the ﬁeld of industrial design and trademark registration.
She has been working as an ofﬁce manager in the Eskişehir Industrial
Design Centre since April, 2011.

Burçin Aşıcı was born in Afyon in 1982. She received her bachelor’s
degree from the Department of Industrial Design at Middle East
Technical University in 2005. She continues her graduate studies at the
Department of Industrial Design at the Izmir Institute of Technology.
Since 2005, she has been working as an industrial design specialist in
the Vestel White Goods Company in the Department of Technological
Development and Industrial Design. She has received several awards
in national and international industrial design competitions with the
design team of Vestel White Goods.

2012 TASARIMCILAR / DESIGNERS

Organize Sanayi Bölgesi İş ve Ticaret Merkezi
No:36 Eskişehir / Türkiye
T:+90 222 2360249 • F:+90 222 2360250
bilter@eskisehirtasarimmerkezi.org
www.eskisehirtasarimmerkezi.org
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Burçin Aşıcı

Burçin Aşıcı

Burçak İlter

Burçak İlter

Tel: 02827581568-69
Fax: 02827581570
E-mail: bulentgenc@elkon.biz

12-U-1698
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Bülent Genç, 1970 yılında Trabzon’da doğdu. 1991 yılında, Karadeniz
Teknik Üniversitesi’nde Makine Mühendisliği Bölümü’nden Üstün
Başarı ile mezun oldu. Çalışma hayatına 1991’de Türkiye Çimento
Sanayicileri Birliği’ne bağlı Erzurum Aşkale Çimento Fabrikası’nda
işletme mühendisi olarak başladı ve 1996 yılında İşletme Müdürlüğü
görevine atandı. 1996’da Elkon A.Ş.’de çalışmaya başladı. Uzun
yıllar üretimin değişik kademelerinde görev aldıktan sonra, 2011
yılında Elkon Şirketler Grubu bünyesindeki dört fabrikadan sorumlu
Fabrikalar Müdürlüğü görevine atandı.

DESIGN TURKEY

264

Bülent Genç was born in Trabzon in 1970. In 1991, he graduated from
the Department of Mechanical Engineering at Karadeniz Technical
University with an award in excellence. He began his career in 1991 in
the Erzurum Askale Cement Factory as an operation engineer, where
he was appointed to the position of operations manager in 1996. In the
same year, he went on to work at Elkon Ltd. After working in various
positions within the manifacturing sector for several years, he was
appointed as the Factory Manager in charge of four factories within the
Elkon Group.

Hakan Kağnıcıoğlu

Bülent Genç

Bülent Genç

Doç. Dr. C. Hakan Kağnıcıoğlu
Organize Sanayi Bölgesi İş ve Ticaret Merkezi
No:36 Eskişehir / Türkiye
T:+90 222 2360249 • F:+90 222 2360250
chkagnic@anadolu.edu.tr
www.eskisehirtasarimmerkezi.org

12-U-2004
Hakan Kağnıcıoğlu, 1989’da Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri
Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1998’de Anadolu Üniversitesi,
İşletme, Sayısal Yöntemler Ana Bilim Dalında doktora derecesini
tamamladı. 2009 yılında Üretim Yönetimi Ana Bilim Dalında doçentlik
derecesini aldı. Akademik çalışmalarında çeşitli Üniversite – Sanayi
işbirliği projelerinde koordinatörlük yaptı. Eskişehir Endüstriyel
Tasarım Merkezi’nde Merkez Koordinatör Yardımcısı olarak görev alan
Kağnıcıoğlu, tasarım yönetimi alanındaki akademik çalışmalarına
devam ediyor.
C.Hakan Kağnıcıoğlu graduated from the Department of Industrial
Engineering at Middle East Technical University in 1989. He received
his Ph.D. degree from the Department of Quantitative Methods at
Anadolu University in 1998. In 2009, he received his Associate Professor
degree from the Department of Production Management. Throughout
his academic career, he has coordinated several collaboration
projects between universities and industries. Working as Assistant
Centre Coordinator at the Eskişehir Industrial Design Centre, Hakan
Kağnıcıoğlu continues his academic studies in design management.

Can Yalman Design
Gazeteci Erol Dernek Sokak 3/2 Beyoğlu
İstanbul / Turkey • Tel: +90 212 2252907
Email: cany@canyalman.com
www.canyalman.com

12-U-1637, 12-U-1638

12-U-1759, 12-U-1849

Can İmir, 1973 yılında Ankara’da doğdu. 1994’te Orta Doğu Teknik
Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’ne üçüncülükle
girdi. Eğitimi sırasında farklı sektörlerde çalıştı. 1999’da mezun
olduktan sonra Başarı Telekom’da web tasarımı, basılı ve görsel
medya için reklam hazırlanması görevlerinde bulundu. Türkiye’de
ilk kez gerçekleştirilen Araç Takip Sistemi’nin kullanıcı arayüzünü
ve kullanım senaryolarını tasarladı. Hacettepe Üniversitesi,
Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Resim Ana Bölümü’nde yüksek
lisans eğitimine başladı. 2004’te Vestel Beyaz Eşya’da, buzdolabı
fabrikasında endüstriyel tasarımcı olarak çalışmaya başladı. 2006’da
Teknoloji Geliştirme ve Endüstriyel Tasarım Departmanı’nın kurucuları
arasında yer aldı. Aldığı patentler ve getirdiği yenilikler nedeniyle
kendisine önce ‘Araştırma Sorumlusu’ ve sonrasında tasarladığı
ürünlerin üretilmesi ile ulusal ve uluslararası platformlarda ödüllere
laik görülmesi neticesinde ‘Kıdemli Tasarım Mimarı’ ünvanları verildi.

Can Yalman, Parsons School of Design Mobilya ve Ürün Tasarımı
bölümünden mezun olduktan sonra Arçelik Endüstriyel Tasarım
ekibinde yedi sene kıdemli tasarımcı olarak görev eldı. 2002 yılında
Can Yalman Design tasarım stüdyosunu kurdu ve halen ekibiyle
kavram oluşturmadan, ürün geliştirme ve üretim mühendisliğine
kadar farklı tasarım hizmetleri veriyor. Tasarımları ile 2010 Design
Turkey Üstün ve İyi Tasarım Ödülleri, 2009 yılında Red Dot Ürün
Tasarım Ödülü; 2007 yılında ID Dergisi Üstün Tasarım Ödülü ve 2007
yılında Çanakkale Seramik için hazırladığı çalışmayla EDIDA Banyo
ve Oda Kaplama Ödülü; 2009 yılında Step için hazırladığı çalışmayla
Yeni Zelanda Rug Design Ödülü; Hisar, Çanakkale Seramik ve Kahve
Dünyası için hazırladığı çalışmalarla Design Turkey 2008 Üstün ve
İyi Tasarım Ödülleri; Hisar için hazırladığı çalışmayla 2007 ve 2006
yıllarında EDIDA Mutfak Ödülü; Numarine çalışması ile 2005 ve 2004
yıllarında Avrupa Yat Ödülleri, 2001 yılında Design Exploration Ödülü,
2001 yılında Steelcase mondo Materialis Ödülü, 1999 yılında LG
Elektronik Tasarım Yarışması Ödülünü kazandı. Ayrıca 2009 yılında
EDIDA Yılın Tasarımcısı - Türkiye Ödülü aldı.

Can İmir was born in Ankara in 1973. He was ranked third in the
entrance exams for the Department of Industrial Design at Middle
East Technical University and gained extensive experience by working
in different ﬁelds during his studies. On graduating in 1999, he started
to work at Başarı Telekom in charge of web design and ad design for
printed and visual media. He designed the user interface and operating
scenarios of the ﬁrst-ever Vehicle Tracking System in Turkey. He
attended a graduate programme in Painting at the Faculty of Fine
Arts in Hacettepe University. In 2004, he started to work for Vestel
White Goods as an industrial designer at its refrigerator factory. In
2006, he played an active role in the establishment of the Technology
Development and Industrial Design Department of the same company.
As a result of the acquisition of a number of patents and innovative
achievements, he was promoted to Chief of Research. With his designs
put into production and his designs receiving national and international
awards, he currently works in the position of Senior Design Architect.

After graduating from the Department of Furniture and Product
Design at Parsons School of Design, Can Yalman worked in the Arcelik
Industrial Design team for seven years as a senior designer. In 2002,
he started his own design studio, Can Yalman Design where he and
his team provide design services from concept creation to product
development and manufacturing services. With his designs he has
received the 2010 Design Turkey Superior Design and Good Design
Awards, the Red Dot Product Design Award in 2009, the ID Magazine
Superior Design Award in 2007, the EDIDA Bathroom and Room
Veneering Award with his design for Canakkale Ceramics in 2007,
the New Zealand Rug Design Award for his design for Step, the 2008
Design Turkey Superior Design and Good Design Awards with his
designs for Hisar, Canakkale Ceramics and Kahve Dünyası, the EDIDA
Kitchen Award in 2007 and 2006 for his work for Hisar, the European
Yacht Awards in 2005 and 2004 with his Numarine design, the Design
Exploration Award and the Steelcase mondo Materialis Award in 2001,
and the LG Electronics Design Competition Award in 1999. He has also
received the EDIDA Designer of the Year - Turkey Award in 2009.
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Adres: VESTEL Beyaz Eşya San. Ve Tic. A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi, 45030
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Can Yalman

Can Yalman

Can İmir
Can İmir
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Tasarım Üssü Ltd Şti
Adres: Hacı Muhittin Sokak, Akçer Çıkmazı
no:12/1, Kanlıca 34810, İstanbul • tel: (216) 680 11 87
Mail: canaydar@yahoo.com • Web: www.tasarimussu.com.tr

Cem Tanrıkulu

Candaş Aydar
266

Candaş Aydar

Cem Tanrıkulu
Tel: 0216 420 43 17
cem@birim.eu • www.cemtanrikulu.com
STUDIOe2 iletişim bilgileri:
Atabey Sokak No: 2/2 Hasanpaşa / Kadıköy / İstanbul
Tel: 0216 3277739

12-U-1892

12-U-2243

Candaş Aydar, 1983’te Bolu’da doğdu. 2001’de İstanbul Kabataş Erkek
Lisesi’nden mezun oldu. 2006 yılında Marmara Üniversitesi, Güzel
Sanatlar Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nü bitirdi.
Lisans eğitim süresince bazı kişisel çalışmaların yanı sısra, 2005-2006
yılları arasında GMG Mimarlık bünyesinde farklı projelerde tasarımcı
olarak yer aldı. 2006 yılında Tasarım Üssü ekibine katıldı ve 2011’de
tasarım şeﬁ olarak terﬁ etti. 2010’da Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi’nde ambalaj tasarımı konusunda yüksek lisansını
tamamladı.

Cem Tanrıkulu, 1974 yılında Ankara’da doğdu. Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü’nden
mezun oldu. Mesleki yaşantısına 1995 yılında çeşitli proje tasarımı
ve uygulamalarını yaparak başladı. 1996 -2003 yılları arasında
uluslararası bazı tasarım ve mobilya ﬁrmalarının Türkiye temsilciliğini
de yaparak birçok proje ve uygulama işi yaptı. 2003 yılından bu yana,
ürün ve mekan tasarımları ve üretimleri yapan Birim ﬁrmasında ortak
olarak görev yapıyor.

Candaş Aydar was born in Bolu in 1983. He graduated from Istanbul
Kabataş Boys High School in 2001, and received his bachelor’s degree
from the Department of Industrial Design of the Faculty of Fine Arts at
Marmara University in 2006. In addition to his individual work during
his undergraduate studies, he worked as a designer in the GMG
Achitecture Ofﬁce on various projects between 2005 and 2006. He has
been working in Tasarım Üssü since 2006, and was promoted to the
position of senior designer in the same company in 2011. He received
his master’s degree from Mimar Sinan Fine Arts University in 2010 with
a thesis on packaging design.

Cem Tanrıkulu was born in Ankara in 1974. He graduated from the
Department of Interior Design at the Faculty of Architecture in Mimar
Sinan Fine Arts University. In 1995, he began his professional career
by designing and implementing various projects. Between 1996 and
2003, he acted as a representative of several international design and
furniture companies in Turkey, and designed and conducted a great
number of projects. Since 2003, he has been carrying on his profession
as a partner at Birim where product and spatial design as well as
manufacturing are performed.

Defne Koz
Defne Koz

12-U-2107

12-U-1813

Çağlar Yücealp, 1977 yılında Ankara’da doğdu. Ankara Özel
Yükseliş Koleji’ni bitirdikten sonra 2002 yılında Ankara Bilkent
Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Graﬁk
Tasarım Bölümü’nden mezun oldu. Çeşitli reklam ajanslarında ve
tasarım oﬁslerinde tasarımcı ve sanat yönetmeni olarak çalıştı.
Çalışmalarından bazıları ulusal ve uluslararası mecralarda yayınlandı.
Halen Orhan Irmak Tasarım’da kıdemli sanat yönetmeni olarak görev
yapıyor. Orhan Irmak Tasarım bünyesinde özellikle yaratıcı ambalaj
tasarımı alanında bir çok ulusal ve uluslararası markaya ait projelere
imza attı ve çeşitli ödüller kazandı.

Endüstri tasarımcısı olan Defne Koz çalışmalarını Koz Susani Design bünyesinde
Chicago ve Milano’dan yürütüyor. 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, Arçelik, MPD, Gaia&Gino, Nurus, Derin, Megaron, J&B,
Alparda, Tuna, 888 Design ﬁrmaları için 200’den fazla ürün tasarladı. ‘Dress ve
Circus’ isimli lamba tasarımları Foscarini’nin 15 yılı aşkın süredir en çok satılan
ürünleri arasında yer alıyor. Tasarladığı ürünler ile Red Dot, ID Magazine Design
Annual Best in Category Ödülü, Compasso d’Oro Preselection 2003 ADI index,
Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design Good Design Award,
EDIDA International Awards, Design Turkey İyi Tasarım Ödülü başta olmak üzere
pek çok ödül aldı. İç mekan projeleri ve tasarımları arasında Eczacıbaşı üst
yönetim oﬁs tasarımının yanı sıra pek çok özel konut ve mağaza iç mekan tasarımı
bulunuyor. 2012 İstanbul Tasarım Bienali’nin Danışma Kurulu’nda yer aldı.
Milano’da Domus Academy, Japonya’da Fukui Prefecture, Londra’da Architectural
Association, İstanbul Teknik Üniversitesi, University of Chicago, Istanbul Bilgi
Üniversitesi Tasarım Yönetimi Sertiﬁka Programı, Belgrad Design Week, Buenos
Aires’de Centro Borges gibi kuruluş ve etkinliklerde seminer ve konferanslar
verdi. Ürünleri Mudima, Ideabooks, Galleria Post Design, Spazio Vigentina Milan,
Biennale del Vetro Venezia, MeDesign Genova, IDYB Koeln, ILK in Milano Sergisi,
Kunstmuseum Dusseldorf, Ubersee Museum Bremen, Ozone Gallery Tokyo,
Abitare il Tempo Verona ve Museo di Pietrarsa Napoli’de sergilendi.

Çağlar Yücealp was born in Ankara in 1977. After graduating from
Ankara Yükseliş College, he received his bachelor’s degree from the
Department of Graphic Design at the Faculty of Fine Arts Design and
Architecture of Bilkent University in 2002. He worked as a designer
and art director for various advertising and design agencies. His work
has been published in national and international media. Currently, he
is working as senior art director at Orhan Irmak Design Agency. As
part of the creative team at the same agency, he has conducted several
design projects on creative packaging for national and international
brands, and has won various design awards.

Defne Koz, industrial designer for Koz Susani Design, divides her time between
Chicago and Milan. She has designed over 200 products for companies such as
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, Arçelik, MPD, Gaia&Gino,
Nurus, Derin, Megaron, J&B, Alparda, Tuna, and 888 Design. Her ‘Dress and
Circus’ lamp designs for Foscarini have been one of their most-sold products
for over 15 years. With the products that she has designed, she has won many
awards including Red Dot, ID Magazine Design Annual Best in Category Award,
Compasso d’Oro Preselection 2003 ADI index, the Chicago Athenaeum Museum
of Architecture and Design Good Design Award, EDIDA International Awards,
Design Turkey Good Design Award. She has worked on a number of interior design
projects including that of the senior management ofﬁce of Eczacıbaşı. She has
also carried out interior design work for many private residences and stores. In
2012, she was a member of the Design Biennial Advisory Board. She has been
involved in events such as seminars and given lectures in various countries for
organisations such as the Domus Academy in Milan, Fukui Prefecture in Japan,
the Architectural Association in London, Istanbul Technical University, University of
Chicago, Istanbul Bilgi University Certiﬁcate Programme in Design Management,
Belgrade Design Week, and Centro Borges in Buenos Aires. Her designs have
been exhibited in Mudima, Ideabooks, Galleria Post Design, Spazio Vigentina
Milan, Biennale del Vetro Venezia, MEDesign Genova, IDYB Koeln, ILK in Milan
Exhibition, Kunstmuseum Dusseldorf, Ubersee Museum Bremen, Ozone Gallery
Tokyo, Abitare il Tempo Verona and Museo di Pietrarsa in Naples.
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KOZ SUSANI DESIGN INC
720 N Franklin St | Suite 501 Chicago IL 60654 USA
+1 312 569 0364 www.defnekoz.com
www.kozsusanidesign.com www.susani.com
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Göksuevleri Sitesi, Palmiye Caddesi, A44B,
Anadolu Hisarı, Beykoz 34815 İstanbul / Türkiye
Tel. +90 216 465 48 12 pbx. • Fax. +90 216 465 48 24
www.orhanirmak.com

Çağlar Yücealp

Çağlar Yücealp

Mobil: 0 533 4124778
e-mail: degerdemircan@gmail.com
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Değer Demircan, 1980’de Düzce’de doğdu. 2002’de Orta Doğu Teknik
Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nden mezun oldu,
2005’te ise aynı bölümde yüksek lisans derecesini tamamladı. 20022004 yılları arasında Arçelik’te Ürün Geliştirme Yöneticiliği’nde yarı
zamanlı endüstriyel tasarımcı olarak çalıştı. 2004’ten 2012’ye kadar
Arçelik’te Endüstriyel Tasarım Bölümü’nde endüstriyel tasarımcı
olarak görev yaptı. 2012’den bu yana Arçelik’te Fuar ve Perakende
Tasarım ve Uygulama Bölümü’nde uzman endüstriyel tasarımcı olarak
çalışıyor.
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Değer Demircan was born in Düzce in 1980. She graduated from the
Department of Industrial Design at Middle East Technical University
in 2002. In 2005, she completed her master’s degree in the same
department. From 2002 to 2004, she worked part-time as an industrial
designer in product development management at Arçelik. Between
2004 and 2012, she was an industrial designer in the industrial design
department of Arçelik. Since 2012, she has been working for Arçelik
as an industrial design specialist in the department dealing with fairs,
retail design and implementation.

DesignUM Tasarım Ekibi

Değer Demircan

Değer Demircan

DesignUM Tasarım Ekibi
Yanarsu sokak, Ergene Apt. No:14
Daire:18 Etiler 34335 İstanbul Türkiye
t: 0212 263 00 74
umit.altun@design-um.com
http://www.design-um.com/

12-U-1573, 12-U-1582, 12-U-1608,
12-U-1617, 12-U-1619, 12-U-1622, 12-U-1931
DesignUM, 2004 yılında Ümit Altun tarafından kuruldu. DesignUM
endüstriyel ürün tasarımı ve tasarım danışmanlığı konularında 25
yılı aşan deneyimini, farklı sektörlerdeki iş ortakları ile paylaşarak,
yenilikçi ve rekabetçi tasarım stratejileri oluşturuyor ve bu doğrultuda
ürün tasarımları yapıyor. DesignUM, kullanıcı beklentilerini
saptayarak, yaratıcı, üretim teknolojilerine uygun, tasarımı ve
kullanımı ile pazara yön verecek, tüketicilerin kullanmaktan keyif
alacağı, işlevsel, estetik ve yenilikçi birçok değer barındıran ürünler
tasarlamayı amaçlıyor. Tasarım süreci farklı sektörlerin ihtiyaçlarına
göre şekilleniyor ve bir projeyi eskiz aşamasından, parça tasarımına
ve üretime kadar taşıyor. DesignUM otomotiv, ev aletleri, elektronik
ürünler, spor, hobi ve kişisel ürünler, mobilya ve aksesuar, ambalaj
tasarımı ve sağlık gereçleri sektörlerinde çalışıyor. DesignUM tasarım
ekibi Ümit Altun, Fuat Arı, Barışcan İstemi ve Gözde Elbeyli’den
oluşuyor.
DesignUM was founded by Ümit Altun in 2004. DesignUM develops
innovative and competitive design strategies and product designs,
and has over twenty-ﬁve years of solid experience in industrial
product design and design consultancy with its business partners
from different industries. By identifying user expectations, DesignUM
offers product design which is creative and consistent with production
technologies in addition to designing fun-to-use, functional, aesthetical
and innovative products which lead the way with their design and
usage. The design process is determined by the needs of different
sectors, and takes a project from the sketching phase to the designing
of parts and their manufacturing. DesignUM works in automotive,
household appliances, electronic products, sports, hobby and personal
products, furniture, accessories, packaging and medical devices
sectors. The DesignUM creative team members are Ümit Altun, Fuat
Arı, Barışcan İstemi and Gözde Elbeyli.

Artful İç Mimarlık Tasarım Proje Ltd Şti
Meneviş Sok. A/2 Blok 80/1 A. Ayrancı 06540 Ankara
0 312 426 84 00
ece@artful.com.tr • www.artful.com.tr

İletişim: 0(212) 459 54 38

12-U-1675, 12-U-1881, 12-U-1895

12-U-2078

Ece Yalım, 1988’de Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri
Tasarımı Bölümü’nden mezun oldu. 1990-1992 yılları arasında New
York Pratt Institute of Technology’de İç Mimarlık yüksek lisansını
tamamladı. 1990’da Pentagram bünyesinde Citibank ve Clarks
of England gibi markalar için tasarımlar yaptı. 1991-1994 yılları
arasında ‘Naomi Leff and Associates Interior Design’ New York’ta
proje grubunda iç mimar olarak görev yaptı ve Steven Spielberg’ın
ve Tom Cruise’un rezidansları, Armani AIX’in Santa Monica, Miami,
Los Angeles ve New Jersey mağaza tasarımları projelerinde yer aldı.
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 yürütüyor. Halen AHK Interiors, Arlight, Ar-Yıldız,
Atlas Halı, Ersa, GW Global Warehouse, Nurus, Moonlight, Paşabahçe
Mağazaları, Rapido ve kendi markaları için ev, oﬁs mobilyası,
aydınlatma ve aksesuar tasarımları yapıyor. 2004 yılından bu yana Orta
Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde
Endüstriyel Tasarım’da Renkler konusunda ders vermeyi sürdürüyor
ve mezuniyet projesi danışmanlığı yapıyor.

Eda Yılmaz, 1981’de İstanbul’da doğdu. 2005 yılında Eskişehir Anadolu
Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü’nden üçüncülükle mezun
oldu. Eczacıbaşı Vitra, Paşabahçe ve Anadolucam Firmaları’nda
stajlarının ardından mezun olduktan sonra Anadolucam ile 6 ay
serbest tasarımcı olarak çalıştı. 2006 yılında Anadolucam Firması’na
tasarımcı olarak göreve başladı. Halen Anadolu Cam Tasarım
Merkezi’de tasarım şeﬁ olarak çalışıyor. Aldığı ödüller arasında 2005
Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Başarı Ödülü, Altın Ambalaj
Ödülleri, Ambalaj Ay Yıldızları Ödülleri, WPO’nun World Star Ödülleri,
Gelişim Yıldızları Grup Ödülleri ve İş Birliği Geliştirenler Grup Ödülleri
bulunuyor.

Ece Yalım graduated from the Department of Industrial Design at
Middle East Technical University in 1988. Between 1990 and 1992,
she did her master’s degree in interior design at the Pratt Institute
of Technology in New York. In 1990, she worked for Pentagram on
designing products for brands such as Citibank and Clarks of England.
Between 1991 and 1994, she worked at Naomi Leff and Associates
Interior Design Co. in New York, in a project group as an interior
designer, where she was involved in the design work for the residences
of Steven Spielberg and Tom Cruise, and for Armani AIX for the design
projects of their Santa Monica, Maimi, Los Angeles and New Jersey
stores. In 1996, she founded the Artful Interior Design company with
Oğuz Yalım, and in 2004 she founded the Ece Yalim Design Studio.
She works both on interior design and product design. She continues
to carry out design work for homes, ofﬁce furniture, lighting and
accessories for Arlight, Ar-Yıldız, Atlas Carpet, Ersa, GW Global
Warehouse, Nurus, Moonlight, Paşabahçe Mağazaları, Rapido, as well
as for her own brands. Since 2004, she has been lecturing in Colour in
Industrial Design at the Department of Industrial Design at Middle East
Technical University, and has supervised graduate students and their
projects.

Eda Yılmaz was born in Istanbul in 1981. In 2005, she graduated from
the Department of Industrial Design at Eskisehir Anadolu University
in the 3rd place of her year. After she completed internships in the
companies of Eczacıbası Vitra, Paşabahçe and Anadolucam, she
worked with Anadolucam as a freelance designer for 6 months. In
2006, she began to work as a designer at Anadolucam, where she
continues to work as a chief designer in the Anadolucam Design
Centre. Among the awards she has received are the Industrial
Designers Society of Turkey Achievement Award in 2005, Golden
Packaging Awards, Crescents and Stars for Packaging Awards,
World Star Awards of WPO, Stars of Development Group Awards and
Cooperation Developers Group Awards.
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Ekin Bozkurt

Mobil: 0 533 4124778
e-mail: degerdemircan@gmail.com

VESTEL Beyaz Eşya San. Ve Tic. A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi, 45030
Telefon: 0236 2263000 / 5350
E-posta: ekin.bozkurt@vestel.com.tr
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Efe Erinç Erdoğdu, 2010 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi,
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümu’nden mezun oldu. Bir süre küçük
ev aletleri sektöründe çalıştıktan sonra, endüstriyel ekran ve panel
sektörüne hizmet veren bir ﬁrmada görev yaptı.

Ekin Bozkurt, 1985 yılında İzmir’de doğdu. 2003 yılında Bursa Güzel
Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü’nden mezun oldu. 2008 yılında
Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Graﬁk Tasarım
Bölümü’nde eğitimine devam etti. Eğitimine devam ederken İzmir’de
çeşitli reklam ajanslarında logo, dergi tasarımı, aﬁş gibi çalışmalar
yaptı. Mezun olduktan sonra İngiltere Cambridge’de Brittin College’de
yüksek lisans öncesi hazırlık programına katıldı ve 9 ay eğitim aldı.
2010 yılından bu yana, uzman graﬁk tasarımcı olarak Vestel’de
Beyaz Eşya grubundaki graﬁk tasarım projelerinin geliştirilmesi ve
uygulanması ile ilgili konularda çalışmalarını sürdürüyor.

Efe Erinç Erdoğdu graduated from the Department of Industrial Design
of Middle East Technical University in 2010. After working in the ﬁeld of
small household appliances for some time, he moved to a ﬁrm serving
the industrial electronics sector with screens and panels.
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Ekin Bozkurt was born in Izmir in 1985. She graduated from the
Department of Painting at the Bursa Faculty of Fine Arts in 2003. She
continued her education at the Department of Graphic Design in the
Fine Arts Faculty of Dokuz Eylul University in 2008. While she was
studying, she worked for various advertising companies on the design
of logos, magazines and posters. After graduating, she attended a
pre-master’s programme at Cambridge Brittin College in England for
9 months. Since 2010, she has been working on the development and
implementation of graphic design projects for Vestel White Goods as a
graphic design specialist.

Enes Kar
Enes Kar

12-U-1778

12-U-2042, 12-U-2057

Emir Rıfat Işık, eğitimine 2006 yılında Marmara Ünivesitesi, Güzel
Sanatlar Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde başladı.
2007 yılında, Packet Phone tasarımı ile Istanbul Design Week’te
Birincilik Ödülü’nü aldı. Profesyonel anlamda ilk işini 2008’de Los
Angeles’ta bir elektronik ﬁrması için yaptı. 2011 yılında projelerinden
biri Cambridge Üniversitesi’nde ders kitabına girdi. Emir Rıfat Işık,
profesyonel hayatına, çeşitli markalar ile yenilikçi tasarım çalışmaları
gerçekleştirdiği ve kurucu ortağı olduğu Firm Istanbul’da devam
ediyor.

Enes Kar, 1984 yılında Sakarya’da doğdu. Lisans öğrenimini Orta
Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde
2007 yılında tamamladı. Aynı yıl, endüstriyel tasarım ve mühendislik
hizmetleri odaklı Arman Tasarım ve Ürün Geliştirme şirketinde ürün
tasarımcısı olarak işe başladı. Halen ambalaj tasarımı, elektronik
ürünler, kentsel tasarım ürün ve sistemleri, ödeme sistemleri, ulaşım
teknolojileri, endüstriyel ekipmanlar gibi birçok konuda ürün tasarımı
ve proje geliştirme faaliyetleri yürüten şirkette tasarım yöneticisi
olarak görev yapıyor.

Emir Rıfat Işık started his undergraduate studies in 2006 in the
Department of Industrial Design at the Faculty of Fine Arts in Marmara
University. In 2007, he was awarded ﬁrst prize for his Packet Phone
design at the Istanbul Design Week. He took up his ﬁrst professional
work in an electronics ﬁrm in Los Angeles. In 2011, one of his projects
was featured in a coursebook by Cambridge University. During his
career, Emir Rifat Isik, has carried out innovative design work for a
number of brands, and continues to work for the company, which he
co-founded, called Firm Istanbul.

Enes Kar was born in Sakarya in 1984. He graduated from the
Department of Industrial Design at Middle East Tecnical University
in 2007. In the same year, he began to work as a product designer at
Arman Design & Product Development, which focuses on industrial
design and engineering services. He continues to work as a design
manager at the same company, which carries out activities in
product design and project development in ﬁelds such as packaging,
electronic products, urban products and systems, payment systems,
transportation technologies and industrial equipment.
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adres: Selimiye hamamı sok. ﬁdan apt. no:70 d:1
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Emir Rıfat Işık

Emir Rıfat Işık

2012 TASARIMCILAR / DESIGNERS

VENA TASARIM VE YATÇILIK SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Mahmut Yesari Sk. No:2-4/1 Koşuyolu 34718 İstanbul/TURKEY
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Erol Dinneden
Tuzla OSB. Kimya OSS. Melek Aras Bulvarı
Tuna Cad. No:14 Tepeören / Tuzla / İstanbul
t: 0 212 593 17 40 • m: 0530 221 61 14 • f: 0 212 593 09 10
erol@adammarka.com.tr • www.adammarka.com.tr

12-U-2049, 12-U-2075

12-U-2049

Erkan Şahin, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Endüstri
Ürünleri Tasarımı Bölümü’nden mezun oldu. Beko Elektronik’te 7 yıl
boyunca tüketici elektroniği konusunda çalışmalar sürdürdü. 2005
yılında DesignVENA’yı kurdu. Farklı sektördeki ﬁrmalara tasarım
hizmeti alanında çözüm ortaklığı sunarken, tasarladığı ürünlerle
çeşitli ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödüllere layık görüldü. Aynı
zamanda yarattığı Ovoyacths markası bünyesinde, tekne tasarımı ve
üretimi gerçekleştiriyor.

Erol Dinneden, 1974’te İstanbul’da doğdu. 1989 yılından bugüne graﬁk
tasarım üzerine çalışmalarını sürdürerek, eğitimini izleyen yıllarda
birçok farklı şirkette graﬁk tasarım, multimedya, dijital fotoğraﬁ
ve dijital illüstrasyon üzerine projeler üretti. 1996 yılından itibaren
çalışmalarına kendi adına devam eden tasarımcı, 2002 yılında kendi
tasarım şirketini kurdu. Halen Adammarka ismi altında, kurumsal
kimlik tasarımı, marka yönetimi ve ambalaj tasarımı konuları ağırlıkta
olmak üzere, projeler üretmeye devam ediyor.

Erkan Şahin graduated from the Department of Industrial Design at
Mimar Sinan Fine Arts University. He worked for Beko Electronics
on consumer electronics for seven years. In 2005, he founded
DesignVENA. While offering solution partnerships in the ﬁeld of design
services to companies in various sectors, he has been awarded a
variety of prizes in national and international competitions for the
products that he has designed. At the same time, he conducts work on
the design and production of yachts under his brand name, Ovoyachts.

Erol Dinneden was born in Istanbul in 1974. He has continued to work
in graphic design since 1989. In the years following his education, he
produced a number of projects in graphic design, multimedia, digital
photography and digital illustration for many different companies. He
has been carrying out his own design work since 1996, and in 2002 he
established his own design company. Today, he continues to produce
projects particularly on corporate identity design, brand management
and packaging design under the name of Adammarka.

12-U-1670

12-U-2004

Esin Çıralı, 1986’da doğdu. 2010’da Doğu Akdeniz Üniversitesi,
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nden üçüncülük derecesi ile
mezun oldu. 2010 yılından bu yana çalıştığı Serel’de, ağırlıklı olarak
graﬁk tasarım, fuar ve showroom projelerinin yanı sıra, dergi
koordinasyon çalışmalarında görev alıyor.

Eskişehir Endüstriyel Tasarım Merkezi, Eskişehir Sanayi Odası
Organize Sanayi Bölgesi ve Anadolu Üniversitesi ortaklığında Bursa,
Eskişehir, Bilecek Kalkınma Ajansı (BEBKA) 2010 yılı teklif çağrısı
kapsamında yürütülen ‘Sanayi ve Turizmde Rekabet Gücünün
Artırılması Mali Destek Programı’ kapsamında, kar amacı gütmeyen
bir kuruluş olarak hayata geçirildi. Nisan 2012 itibariyle Eskişehir
Sanayi Odası ve Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölge
Müdürlüğü’nün katkı ve desteği ile çalışmalarını sürdürüyor. Merkezde
Eskişehir ve çevre illerde faaliyet gösteren işletmelere endüstriyel
ürün tasarımı, mekan tasarımı ve kurumsal kimlik tasarımı hizmetleri
veriliyor.

Esin Çıralı was born in 1986. She studied at the Department of
Industrial Design at Eastern Mediterranean University. She graduated
in 2010, coming third in her year. Since 2010, she has been working for
Serel Ceramics where she continues to work mainly in graphic design,
fair and showroom projects and the coordination of journals.

Eskişehir Industrial Design Centre is a non-proﬁt organization which
was established in a partnership between the Eskişehir Chamber
of Industry Organised Industrial Zone and Anadolu University as a
response to a proposal from Bursa, Eskişehir, Bilecik Development
Agency (BEBKA) in 2010 within the sphere of the Financial Assistance
Programme for Enhancing the Competitiveness of Industry and
Tourism. Since April 2012, it has been operating with the contribution
and support of the Eskişehir Chamber of Industry and Eskişehir
Chamber of Industry Organized Industrial Zone Authority. The Design
Centre provides services on industrial product design, interior design
and corporate identity design to ﬁrms in and around Eskişehir.
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Telefon : 0555 623 24 03
Elektronik Posta : esincirali@gmail.com
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Ezgi Taşçeviren
Tasarım Üssü Ltd Şti
Adres: Hacı Muhittin Sokak, Akçer Çıkmazı
no:12/1, Kanlıca 34810, İstanbul • tel: (216) 680 11 87
Mail: ezgi@tasarimussu.com.tr
Web: www.tasarimussu.com.tr

12-U-1955

12-U-1892

Akın Oral, 1973’te doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri
Ürünleri Tasarımı Bölümü’nden mezun oldu. Mezuniyet öncesi oﬁs
mobilyaları üreten bir ﬁrmada çalıştı. Ardından 2000 yılında istanbul’a
taşınarak tekne sektöründe çalışmaya başladı. Halen Sirena Marine‘in
farklı disiplinlerden oluşan tasarım ve mühendislik ekibinde, Azimut
motoryatlarını ve Azuree yelkenlilerinin üretiminde şef tasarımcı
olarak görev yapıyor.

Ezgi Taşçeviren, 2009 yılında Anadolu Üniversitesi, Endüstriyel
Tasarım Bölümü’nden mezun oldu. Öğrencilik döneminde, Vestel
ve Beko ﬁrmalarındaki stajları elektronik ürün tasarımı alanında,
Milano’da Aksu Suardi Tasarım ve Mimarlık Stüdyosu’ndaki uzun
dönem stajı ise mobilya ve aydınlatma alanında deneyim kazanmasına
yardımcı oldu. 2010 yılında Dream Design Factory’de tasarım ve proje
koordinasyonu alanında çalıştığı sırada serbest olarak ürün ve graﬁk
tasarımları yapmaya devam etti. 2011 yılından bu yana, Tasarım Üssü
Proje Danışmanlık oﬁsinin tasarım ekibinde yer alıyor.

Akın Oral was born in 1973. He graduated from the Department
of Industrial Design at Middle East Technical University. Before
graduating, he worked for an ofﬁce furniture company. Then, in
2000, he moved to Istanbul, and started working in the yacht sector.
Currently, he is working as a chief designer for a multi-disciplinary
design and engineering team at Sirena Marine producing Azimut
motoryachts and Azuree sailboats.
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Ezgi Taşçeviren graduated from the Department of Industrial Design
at Anadolu University in 2009. At university, she had the opportunity
to gain some experience in electronic product design through her
internships at Vestel and Beko, before doing a long-term internship
at Aksu Suardi Architecture and Design Studio in Milan, which helped
her gain experience in the ﬁelds of furniture and lighting design. In
2010, while working for Dream Design Factory in the ﬁeld of design and
project coordination, she continued her work in product and graphic
design on a freelance basis. Since 2011, she is a part of the design
team of Tasarim Ussu Project Consultancy Ofﬁce.

Fatih Şahin
Fatih Şahin
ÜZÜMCÜ Tıbbi Cihaz ve Medikal Gaz Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş.
Ankara-Konya Devlet Karayolu 29. Km Gölbaşı/ANKARA/TÜRKİYE
Tel: (312) 615 5353 • Email: fatih.sahin@uzumcu.com.tr
Web:www.uzumcu.com.tr

12-U-2123, 12-U-2216, 12-U-2221, 12-U-2222

12-U-1912

Faruk Malhan, 1947’de İzmir’de doğdu. 1971’de Orta Doğu Teknik
Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. 1972 yılında
Koleksiyon’u kurdu. O günden bu yana öncü üslubunu mobilya ve obje
tasarımlarıyla sürdüren Malhan, son olarak ülkemiz insanının en çok
kullandığı çay ve rakı bardaklarını yeniden tasarladı. Paşabahçe’nin
Denizli el işliklerinde kristal camla döner üﬂeme üslubu elde
yapılmakta olan cam kap ve bardaklar, yılların çizgilerine atıﬂarla
canlandırıldı. Bodrum - Bakraz Evlerinin yörenin tüm yapı dönemlerini
kapsayan ama hiç bir döneme ait olmayan çağdaş mimarisi ve
bölgenin yerleşim planlaması, Faruk Malhan’ın ve birlikte çalıştığı
mimari ekibinin son dönem çalışmaları arasında yer alıyor.

Fatih Şahin, 1982 yılında Ankara’da doğdu. Niğde Üniversitesi, Makine
Mühendisliği Bölümü’nden 2005 yılında mezun oldu. MKE ve Mercedes
Benz Türk ﬁrmalarında staj yaptı. Üniversite eğitiminin hemen
sonrasında Başkent Fırın Makinaları ﬁrmasında altı ay süresince
üretim mühendisi olarak çalıştı. 2006 yılından bu yana Üzümcü A.Ş.’de
Ar-Ge departmanında çalışıyor. Uzmanlık alanları arasında bilgisayar
destekli tasarım (CAD), ürün tasarımı, mekanik tasarım, üretim
yöntemleri ve medikal cihaz teknolojileri bulunuyor.
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Faruk Malhan was born in Izmir in 1947. He graduated from the
Faculty of Architecture of Middle East Technical University in 1971, and
in 1972, he founded Koleksiyon. Since then, he has worked on many
pioneering designs for furniture and objects, and more recently, he has
re-designed the traditional Turkish tea glass and ‘raki’ glass which
are widely used by the Turkish people. He helped revive the making of
Denizli hand-blown crystal glass bowls and glasses for Paşabahçe,
with reference to the styles of the past. One of Faruk Malhan’s
most recent pieces of work is the Bodrum Bakraz Houses (20062007) project, carried out with his architectural team. This project
encapsulates all the architectural periods of the region in a modern
interpretation and settlement plan which does not belong to any one
speciﬁc period.

Fatih Şahin was born in 1982 in Ankara. He graduated from the
Department of Mechanical Engineering of Niğde University in 2005.
He completed an internship at MKE and Mercedes Benz Turk. After
completing his studies, he worked as a manufacturing engineer in
Başkent Fırın Machinery for six months. Since 2006, he has been
working in the R&D Department in Üzümcü Ltd. He has specialised
in Computer-Aided Design (CAD), product design, mechanical design,
production methods and medical device technologies.
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Koleksiyon İstanbul Büyükdere
Cumhuriyet Mah. Kefeliköy Bağlar Cad.
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Artful İç Mimarlık Tasarım Proje Ltd Şti
Meneviş Sok. A/2 Blok 80/1 A. Ayrancı
06540 Ankara • 0 312 426 84 00
feride@artful.com.tr • www.artful.com.tr
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Yard. Doç. Dr. Füsun Curaoğlu
Organize Sanayi Bölgesi İş ve Ticaret Merkezi
No:36 Eskişehir / Türkiye
T:+90 222 2360249 • F:+90 222 2360250
fcuraoglu@anadolu.edu.tr
www.eskisehirtasarimmerkezi.org
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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. Mekan tasarımı ile
ürün tasarımını birlikte yürüten şirkette AHK Interiors, Arlight, ArYıldız, Atlas Halı, Ersa, GW Global Warehouse, Nurus, Moonlight,
Paşabahçe Mağazaları, Rapido ve kendi markaları için ev, oﬁs
mobilyası, aydınlatma ve aksesuar tasarımları yapıyor. Aynı zamanda
ﬁrmanın iç mimari proje uygulamaları için graﬁk tasarımları ve
ürün sunumları için bilgisayar destekli çizim ve modellemeleri
çalışmalarında bulunuyor.

Füsun Curaoğlu, 1989 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri
Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. Eczacıbaşı
Artema A.Ş.’de tasarımcı olarak çalıştı. Yüksek Lisans ve doktora
çalışmalarını, Hacettepe Üniversitesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
Ana Sanat Dalında mekan ve mobilya tasarımı üzerine yaptığı tez
çalışmalarıyla tamamladı. 1991 yılında Anadolu Üniversitesi, İç
Mimarlık Bölümü’nün, 1999 yılında Endüstriyel Tasarım Bölümü’nün
kuruluş çalışmalarında görev aldı. Tasarım Eğitimi, Disiplinlerarası
Tasarım Algısı, Mobilya Tasarımı konusunda makale, bildiri ve projeleri
bulunan Curaoğlu, çalışmalarını mobilya tasarımı ve Üniversite Sanayi işbirliği projeleri üzerine sürdürüyor. Eskişehir Endüstriyel
Tasarım Merkezi’nde Merkez Koordinatörü olarak görev alıyor ve
halen Anadolu Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanlığı
görevini yürütüyor.

Feride Toprak graduated from the Department of Industrial Design at
Middle East Technical University in 2005. After graduation, she joined
the ‘Ece Yalım Design Studio’ team. Interior design and industrial
design work are conducted side by side at the ﬁrm, designing home
and ofﬁce furniture, lighting units and accessories for AHK Interiors,
Arlight, Ar-Yıldız, Atlas Carpet, Ersa, GW Global Warehouse, Nurus,
Moonlight, Paşabahçe Mağazaları, Rapido, and for the company’s own
brands. She also works on the computer-aided drafting and modelling
for the graphic designs and product presentations of the company’s
interior design projects.

Füsun Curaoğlu graduated from the Department of Industrial Design in
Middle East Technical University in 1989. She worked as an industrial
designer in Eczacıbaşı Artema. She completed her master’s and PhD
studies in the Department of Interior Architecture and Environmental
Design at Hacettepe University with her thesis on interior and furniture
design. In 1991, she was one of the co-founders of the Department
of Interior Design and the Department of Industrial Design in 1999 at
Anadolu University. She has articles, papers and projects on design
training, multi-disciplinary perception of design and furniture design,
and continues to work on furniture design and industry-university
collaboration projects. She is the Centre Coordinator for the Eskişehir
Industrial Design Centre, and the head of the Department of Industrial
Design at Anadolu University.

Gerhard Reichert was born in Germany in 1962. He graduated from
the Weingarten University of Applied Sciences with a degree in
Mechanical Engineering. He continued his education in integral design
at the SADK Stuttgart. During his studies, he started working for the
Siemens Design Centre. He developed a new modular-car systems
for Skoda in cooperation with the Fraunhofer Institute. He worked as
the project manager at MH Design Engineering in Switzerland and
Germany between 1993 and 1997. In 1997, he was invited to Milan by
Michele De Lucchi, and founded his own studio, ‘Reichert- Design’. In
2004, he started to lecture in design at the Aachen University of Applied
Sciences. He then accepted the offer from the Schwabisch Gmünd
University of Applied Sciences in 2007, where he worked as a lecturer.
His areas of expertise are ofﬁce furniture design, interiors, lighting
units and industrial and medical products. He is also an active member
of several design juries as an expert, advisor and member.

12-U-1955
Giovanni Ceccarelli, 1961’da İtalya’da doğdu. Üniversite öğrenimini
Bologna Üniversitesi’nde Gemi İnşaatı Bölümü’nde tamamladı.
Profesyonel hayatına 1982’de, babası tarafından 1952’de kurulan
Ceccarelli Yacht Design oﬁsinde başladı. 1992 yılında oﬁsi babasından
devraldı. 3 feetden 80 feete kadar olan motoryat ve yelkenlilerde
gemi mimarlığı, mühendisliği ve kompozit malzeme analizi ve proje
yönetimi gibi hizmetler veriyor.
iovanni Ceccarelli was born in Italy in 1961. He completed his university
education in the University of Bologna at the Department of Naval
Architecture. In 1982, he started to work in the Ceccarelli Yacht Design
Ofﬁce which was founded by his father in 1952. In 1992, he took over
the ofﬁce. He continues to offer services on naval architecture for
motoryachts and sailboats of 3 to 80 feet, engineering, composite
materials analysis and project management.
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Gerhard Reichert, 1962 yılında Almanya’da doğdu. Weingarten
Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü’nü
bitirdi. Stuttgart SADK’da entegre tasarım eğitimi aldı ve öğrenciliği
sırasında Siemens Tasarım Merkezi’nde çalıştı. Fraunhofer Institute
ile Skoda için yeni modüler otomobil sistemleri geliştirdi. 1993-1997
yılları arasında İsviçre ve Almanya’daki MH Tasarım Mühendisliği’nde
proje yöneticiliğini görevini üstlendi. 1997 yılında Michele De Lucchi
tarafından Milano’ya davet edildi ve stüdyosu Reichert-Design’ı
kurdu. 2004 yılında Aachen Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde
tasarım eğitimleri vermeye başladı. 2007 yılında Schwäbisch Gmünd
Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nden gelen tekliﬁ kabul ederek
eğitmen olarak çalışmaya başladı. Uzman olduğu alanlar arasında
oﬁs mobilyası, iç mekan, aydınlatma birimleri ile sanayi ürünleri
ve medikal ürünler yer alıyor. Çeşitli tasarım jürilerinde uzman,
danışman ve jüri üyesi olarak görev yapıyor.

ÜZÜMCÜ Tıbbi Cihaz ve Medikal Gaz Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş.
Ankara-Konya Devlet Karayolu 29. Km Gölbaşı/ANKARA/TÜRKİYE
Tel: (312) 615 5353 • Email: fatih.sahin@uzumcu.com.tr
Web:www.uzumcu.com.tr
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Giovanini Ceccareli

Giovanini Ceccareli

Lindenweg 5
88719 Stetten, Almanya
Tel: 07532 808013 • Fax: 07532 808014
gerhard@reichert-design.net
www.reichert-design.net

Gerhard Reichert

Gerhard Reichert
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E-posta: gtoraman@sisecam.com
Cep 1: +90535 866 67 51 • Cep 2: +90555 498 15 19
İş Adresi: Anadolu Cam Sanayii A.Ş. Topkapı Fabrika Yerleşkesi
Maltepe, Davutpaşa Caddesi 34010 Topkapı – İSTANBUL
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Göktürk Topuz

M +90 537 792 34 51
Çeltikçi Köyü, Han Yeri Mevki, Orhangazi – Bursa
Gokturk.Topuz@sirenamarine.com.tr
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Gökhan Toraman, 1984 yılında Bursa’da doğdu. Bursa Gazi
Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra, İstanbul Teknik
Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nü kazandı. Kısa
iş deneyimlerinden sonra, 2007’de İstanbul Teknik üniversitesi,
Tasarımda Bilgi Teknolojileri yüksek lisans programına dahil olurken,
Anadolu Cam Sanayii A.Ş.’de çalışmaya başladı. 2009’da yüksek
lisansını tamamladı. Halen Anadolu Cam bünyesinde endüstriyel
tasarım uzmanı olarak çeşitli ürün gamlarında tasarımlarını
sürdürüyor. Aldığı ödüller arasında Ambalajın Ay Yıldızları Ödülleri ve
Uluslararası WPO Ödülleri bulunuyor.

Göktürk Topuz, 1985’te İzmir’de dünyaya geldi. 2008’de Orta Doğu
Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nden mezun
oldu ve 2010 senesine kadar serbest olarak çalıştı. 2010 senesinde
Sirena Marine’in çoklu disiplinlerden oluşan tasarım ekibine
endüstriyel tasarımcı olarak katıldı. Burada CRP/GRP ürünler,
seri imalat yelkenli ve motoryat ve seri imalat tekne mobilyası gibi
birbirinden farklı ürünlerde hem konsept tasarımcısı, hem de teknik
tasarımcı olarak çalıştı. 2010-2013 yıllarında Azuree, Magellano gibi
tekne serilerinin yanısıra karbonﬁber takviyeli plastik ile üretilmiş
çeşitli ürünlerin de üzerinde çalıştı. Halen Sirena Marine bünyesinde
görev yapıyor.

Gökhan Toraman he completed his master’s degree. He continues his
design work for Anadolu Glass in several product areas as an Industrial
Design Specialist. Among the awards he has received are the was born
in Bursa in 1984. He completed Bursa Gazi Anadolu High School, and
was then accepted into the Department of Industrial Design at Istanbul
Technical University (İTÜ). After gaining experience in several shortterm jobs, he joined the Master’s Degree Programme on Information
Technologies in Design at İTÜ in 2007. At the same time, he started to
work for Anadolu Glass Industries Ltd. In 2009, Crescent and Stars for
Packaging and International WPO Awards.

Gokturk Topuz was born in Izmir in1985. He graduated from the
Department of Industrial Design at Middle East Technical University
in 2008, and until 2010 worked as a freelance designer. He joined
the multi-disciplinary design team of Sirena Marine as an industrial
designer in 2010. He performed conceptual & technical design of
CRP/GRP products, mass produced sailboats, motoryachts, and
mass produced sailboat furniture. From 2010 to 2013, he worked on
a number of boat series such as Azuree and Magellano and also on
products manufactured from carbon-reinforced plastic. He continues
to work as a member of the Sirena marine design team.
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Gözde Elbeyli, 2010 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri
Ürünleri Tasarımı Bölümü’nden dereceyle mezun oldu. Aynı sene
Milano’da Domus Academy’den Interaction Design programı için burs
alarak, bu alandaki yüksek lisans eğitimine başladı. Yüksek lisans
süresince teknolojik tasarım, arayüz tasarımı ve arayüz graﬁği üzerine
çalışmalar yaptı. Ayrıca bu süreçte yaptığı staj kapsamında profesyonel
olarak hedef kullanıcı/pazar araştırması ve CMF çalışmaları yaptı.
Gaziantep Üniversitesi kapsamında yürütülen bazı projelerde ve
Gaziantep Üniversitesi Store & Cafe’nin oluşturulma süresinde
tasarımcı olarak görev aldı. 2012 yılından bu yana DesignUM’da
tasarımcı olarak çalışıyor.

Gülay Gamze Güven, 1987 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi,
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nden mezun olduktan sonra Orta
Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi’nde yüksek lisansını
tamamladı. Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu’nun (ETMK)
kuruluşundan itibaren çeşitli dönemlerde yönetim kurullarında aktif
görev aldı. Son olarak 2010-2012 döneminde ETMK Genel Merkez
ve İstanbul Şube’de Başkan Yardımcılığı görevini tamamladı. Halen
ETMK Genel Merkez Başkan Yardımcısı ve Yaratıcı Endüstriler Konseyi
Derneği (YEKON) Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor. 1998-2011
yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi, Tasarım Kültürü ve Yönetimi
Sertiﬁka Programı’nda yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1990
yılından itibaren serbest tasarımcı olarak ve son 12 yıldır şirketi Tasarım
Üssü’nde tasarım yöneticisi olarak çalışıyor. Ekibi ile birlikte Mey İçki,
ETİ, Komili, Efes, SEK, EST, Opet, Atlas Halı, Şişecam, Altıparmak, Asın
Farm, Bocci, PSL world, Bodino, Ritzenhoff gibi çeşitli sektörlerdeki yerli
ve uluslararası müşterilerine ürün ve ambalaj tasarımı yapıyor. Tasarım
Üssü’nde yapılan çalışmaların yüzden fazla tasarım tescili bulunuyor
ve özellikle ambalaj ve gıda tasarımındaki çalışmaları ile ulusal ve
uluslararası birçok tasarım ödülüne layık görüldü.

Gözde Elbeyli graduated from the Industrial Design Department of
Middle East Technical University in 2010. In the same year, she was
awarded a scholarship in Interaction Design at the Domus Academy in
Milano, where she began her master’s degree. During her time there,
she studied and worked on technology design, interface design and
interface graphics. She completed her internship in Milan where she
had the opportunity to be involved in professional target user/market
research and also CMF studies. She participated in various projects at
Gaziantep University, and also worked as a designer for the Gaziantep
University Store & Cafe Project. Since 2012, she has been working as a
designer in DesignUM.

After graduating from the Department of Industrial Design at Middle East
Technical University, Gülay Gamze Güven completed her master’s in 1990
in the Faculty of Architecture at the same university. She has been an
active member of the board of the Industrial Designers’ Society of Turkey
(ETMK) since its establishment. Between 2010 and 2012, she was the
Vice President of the ETMK Headquarters and its Istanbul Branch. She
is still the Vice President at the ETMK Headquarters and also the Vice
President of the Creative Industries Council (YEKON). From 1998 to 2011,
she worked as a part-time instructor at Istanbul Bilgi University in the
Design Culture and Management Certiﬁcate Programme. Since 1990, she
has been working as a freelance designer, and for the last 12 years, she
has been the design manager in her company Tasarım Üssü Ltd. where
she and her team have been undertaking industrial design and packaging
design projects for a number of local and international companies in
various sectors including Mey Içki, ETI, Komili, Efes, SEK, Opet, Atlas
Carpet, Sisecam, Altıparmak, Asin Farm Bocci, PSL world, Bodino and
Ritzenhoff. The projects designed in Tasarım Üssü have more than 100
registered designs. Most of these projects have won several design
awards in packaging and food design categories.
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Yanarsu sokak, Ergene Apt. No:14
Daire:18 Etiler / İstanbul 34335 İstanbul Türkiye
t: 0212 263 00 74 ] gozde.elbeyli@design-um.com
http://www.design-um.com/

Tasarım Üssü Ltd Şti
Adres: Hacı Muhittin Sokak, Akçer Çıkmazı
no:12/1, Kanlıca 34810, İstanbul
tel: (216) 680 11 87
Mail: gamze@tasarimussu.com.tr
Web: www.tasarimussu.com.tr
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Gözde Elbeyli

Gözde Elbeyli

Kazım Özalp mahallesi, Karaca sokak, No:28 /4.
06700, Çankaya, Ankara • Telefon: 0312 438 9799
GSM: 0530 06 777 99 • e-posta: mutafg@gmail.com • guner@metu.edu.tr
web ISSUU: http://issuu.com/gmt06/docs/cv_guner_mutaf_16.12.2012
http://issuu.com/gmt06/docs/capa_gorselleri
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Güner Mutaf

Heinrich Iglseder
Carl-Sasse-Str. 3 c
31867 Lauenau, Almanya
Tel.: 05043 - 40 55 19 • Fax: 05043 - 98 79 13
Iglseder@t-online.de • www.hitec-iglseder.de
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Güner Mutaf 1947’de doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Şehir
ve Bölge Planlama Bölümü’nden mezun olduktan sonra Orta Doğu
Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü’nde “Çocuk Ameliyat Masası
Tasarımı ile bir tasarım yöntemi denemesi” konusundaki teziyle
yüksek lisans derecesini tamamladı. 1973-2006 yılları arasında Orta
Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü ve
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde çeşitli derslerde eğitmenlik
yaptı. Çok sayıda beş yıldızlı otel için hareketli ve sabit mobilyaları
üretim çizimlerinin hazırlanması ve üretimlerinin gerçekleştirilmesi
üzerinde çalıştı. MTA Tabiat Tarihi Müzesi Sergi Elemanları Kavramsal
Tasarımı ve üretimlerinde görev aldı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Teknokent ﬁrmalarına ve Tübitak projelerinde Tasarım Danışmanlığı
kapsamında M60 tankı sürücü eğitim simülatörü kabini, Koagulasyon
cihazı kabini, Mobil Röntgen cihazı kabini, RoboGate yürüme eğitimi
cihazı kabini tasarımı gibi projelerde yer aldı.

Heinrich Iglseder 1957 yılında Salzburg, Avusturya’da doğdu. 1986’da
Münih Teknik Üniversitesi’nden doktora derecesiyle mezun olduktan
sonra bilim adamı ve uzay mühendisliği alanında Bremen ve Tokyo
Üniversiteleri’nde akademisyen olarak kariyerini sürdürdü. Mars, ay
ve dünyanın düşük yörüngesinde gerçekleştirilen üç görevde yardımcı
araştırmacı olarak bulundu. 1996’dan itibaren ise bilimsel birikimini
endüstriyel gelişim ve Vormerk ve Miele için yan ürünlere yöneltti.
1999’dan bu yana oﬁs mobilyalarında pek çok başarılı tasarıma imza
attı. Wilkhahn’da ürün geliştirme ve planlama direktörü, Samas
Group’ta ürün geliştirme direktörü olarak görev aldı. 2006 yılında
Royal Appliance Int. TTI-Group (Çin), Camﬁl (İsveç), Vileda (Almanya)
gibi uluslararası markalara üretim yapan ve elektromekanik alıcı imal
eden H.I.Tec GmbH’i kurdu. Ekibi ile birlikte pek çok önemli tasarım
ödülünün sahibi oldu. 50’den fazla ürünün patent ve kullanım hakkı
bulunuyor. Koleksiyon markası için Gala oﬁs sandalyesini tasarladı.

Güner Mutaf was born in 1947. He graduated from the Department
of City and Regional Planning at Middle East Technical University,
and went on to complete a master’s degree in the Department of
Architecture at Middle East Technical University. The subject of his
master’s thesis was ‘The Design of a Pediatric Surgical Table, Testing
a Design Methodology on a Speciﬁc Object’. Between 1973 and 2006,
he worked at METU as an instructor in the Faculty of Architecture.
He taught a variety of subjects in the Department of Architecture and
Department of Industrial Design. He worked on the preparation of
production drawings and the implementation of the manufacturing
of mobile and ﬁxed furniture for several ﬁve-star hotels. He prepared
the conceptual design for the exhibitions at the MTA Natural History
Museum, and organized their production. He performed design
consultancy for several ﬁrms at METU Technopolis and also for
TUBITAK sponsored projects including the design of a training
simulation cabin for the M60 tank, a cabin for a coagulation device, a
cabin for a mobile X-ray machine and a cabin for the RoboGate walk
training device.

Heinrich Iglseder was born in Salzburg, Austria in 1957. After
completing his doctorate at the Munich Technical University in 1986,
he continued his career as a scientist and an academician in the ﬁeld
of space engineering at the universities of Bremen and Tokyo. He was
a coinvestigator in three space projects covering missions to Mars,
the moon and the lower orbit of the Earth. Since 1996, he has directed
his scientiﬁc knowledge and skills towards industrial development
and creating by-products for Vorwerk and Miele. Since 1999, he has
conducted a large number of successful designs for ofﬁce furniture.
He worked as the director for product development and planning at
Wilkhahn, and as director of product development in the Samas Group.
In 2006, he founded H.I.Tec GmbH which is engaged in the manufacture
of electromechanical sensors and products for international brands
like Royal Appliance Int. TTI-Group (China), Camﬁl (Sweden), Vileda
(Germany). Iglseder and his design team have received many
prestigious design awards. He is owner of more than 50 patents and
copyrights.

ipdd GmbH & Co. KG Calwer Straße 11
70173 Stuttgart
Telephone: +49 711 32654 60
Telefax: +49 711 32654 61
E-mail: info@ipdd.com
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Hürmüs Ayaz, eğitimini tamamladıktan sonra çalıştığı seramik
üreticisi ﬁrmalarda, öncelikle tabak ve çaydanlık gibi masa üstü
seramik ürünlerinin tasarımı ve üzerine uygulanan dekorların tasarımı
konusunda çalışmalar yaptı. Daha sonra, yer ve duvar kaplamalarının
hem üretim tekniğinin geliştirilmesi hem de ürünlerin tasarımı
üzerinde çalışmalara başladı. Bu çalışmaları kapsamında, seramik
bünyelerin renklendirilmesi üzerine yoğunlaştı ve geleneksel ebru
sanatının seramik üretiminde uygulaması tekniğini geliştirdi. Bu
teknik ile yer ve duvar kaplaması, fayans, mozaik gibi tasarımların
yanı sıra mimarlar ile birlikte çalışarak özgün duvar ve yer pano
tasarımları yaptı. Çalışmalarına halen ortağı da olduğu Ag Porselen
A.Ş.’de devam ediyor.

IPDD, Stefan Lippert tarafından 1994 yılında bir tasarım oﬁsi olarak
Stuttgart’da kuruldu. IPDD tasarım sektöründe önemli bir oyuncu
olmak için büyüdü. IPDD kısaltması Industrial Product Design
ve Development (Endüstriyel Ürün Tasarım ve Geliştirme) yerine
kullanılıyor ve 20’den fazla çalışanıyla kendisini Almanya’nın önde
gelen ürün geliştirme ve tasarım ﬁrmaları arasında konumlandırıyor.
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Since its foundation as a design agency by Stefan Lippert in Stuttgart in
1994, IPDD has grown to be a major player in the design industry. IPDD
stands for Industrial Product Design and Development, and with more
than 20 employees has established itself as a major provider of product
development and design in Germany.
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After ﬁnishing her education, Hürmüs Ayaz worked mainly on the
design and decoration of ceramic tableware such as plates and
teapots in a number of ceramic production companies. She then
went on to explore new areas in the design of wall and ﬂoor tiles, and
worked on both improving production techniques and product design.
While working on these ceramic products, she focused on colouring
techniques, and developed a method to apply traditional marbling
techniques to the production of ceramics. With this technique, she
made designs for ﬂoor and wall tiles and mosaics. She also made wall
and ﬂoor panels, and has worked with architectures and designers to
create new and original designs and panels. She continues to work in
Ag Porcelain Ltd. where she is one of the partners.

IPDD Tasarım Ekibi

Adres: Ag PORSELEN A.Ş.
Kobi Org. San. Bölgesi 108. Cad. No. 1 ESKİŞEHİR
Tel. 0 222 236 9160 • 0 532 656 3285
E mail: hurmuz@agporcelain.com
Web www.agporcelain.com

Hürmüs Ayaz

Hürmüs Ayaz

IPDD Tasarım Ekibi
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Karim Rashid

e-mail: ilhanbilge@superonline.com

Carl-Sasse-Str. 3 c
31867 Lauenau, Almanya
Tel.: 05043 - 40 55 19 • Fax: 05043 - 98 79 13
Iglseder@t-online.de • www.hitec-iglseder.de
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İlhan Bilge, 1950’de İstanbul’da doğdu. 1971’de Devlet Tatbiki Güzel
Sanatlar Yüksek Okulu (bugünkü adıyla Marmara Üniversitesi) Graﬁk
Bölümü’nden mezun oldu. 1967’de profesyonel iş hayatına başladı.
Kurumsal kimlik tasarımı, yayın tasarımı, bilgilendirme tasarımı ve
çevresel graﬁk tasarımı gibi farklı projelerde çalıştı, özellikle ambalaj
tasarımı alanında uzmanlaştı. 1978 yılında kendi tasarım atölyesini
kurdu ve birçok yayında çeşitli görevlerle ve çalışmalarıyla yer aldı.
Marmara Güzel Sanatlar Üniversitesi, Graﬁk Bölümü’nde reklam
graﬁği ve ambalaj tasarımı üzerine eğitim veriyor. Graﬁkerler Meslek
Kuruluşu kurucu üyesi.

Karim Rashid, 1960 yılında Mısır’da doğdu. Lisans eğitimini 1982
yılında Kanada Carleton Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü’nde
tamamladıktan sonra çalışmalarına Ettore Sottsass ve diğer
tasarımcılarla İtalya’da devam etti. Daha sonra bir yıl gibi kısa bir
süre içinde Milano’da bulunan Rodolfo Bonetto Stüdyosuna geçiş
yaptı. 1993 yılında ise New York’ta kendi sanat galerisini açtı. 3000’den
fazla ürün tasarımına ve 300’den fazla ödüle sahip olan tasarımcı;
Nambe, Issey Miyake, Pure Design, Fasem, Guzzini, Tommy Hilﬁger,
Sony gibi markalara ürün tasarladı. Çalışmaları 20 kalıcı koleksiyonda
ve dünya çapındaki sergilerde yer aldı. Ontario Sanat & Tasarım ve
Corcoran College of Art & Design üniversitelerinden fahri doktora
aldı. Yayınlanan kitapları arasında 36 iç mimari tasarımını içeren
KarimSpace, Design Yourself, Digipop Evolution ve I Want to Change
the World yer alıyor.

İlhan Bilge was born in 1950 in Istanbul. He graduated from the
Department of Graphic Design at the State University of Applied Arts
(Today’s Marmara University Faculty of Fine Arts) in 1971. He started
his professional career in 1967. Since then, he has been involved in
a variety of projects on corporate identity design, publication design,
information design and environmental graphic design, particularly
specialising in packaging design. He founded his own design studio in
1978, and his work has been featured in various publications where he
has also undertaken various positions. İlhan Bilge, who is a founding
member of GMK (The Turkish Society of Graphic Designers), teaches
advertising graphics at the Department of Graphic Design in Marmara
University and also packaging design in the Department of Graphic
Design of Mimar Sinan Fine Arts University.

Karim Rashid was born in Egypt in 1960. After graduating from the
Department of Industrial Design at Carleton University in Canada, he
worked for Ettore Sottsass and other design companies in Italy. Within
about a year he went to work for the Rudolfo Bonetto Studio in Milan.
In 1993, he opened his own art gallery in New York. He has over 3000
product designs and over 300 awards. He has designed products for
brands such as Nambe, Issey Miyake, Pure Design, Fasem, Guzzini,
Tommy Hilﬁger and Sony. Karim’s work has been featured in 20
permanent collections and exhibitions world wide. He has received
honorary doctorates from the Ontario College of Art and Design
and Corcoran College of Art and Design. His publications include
KarimSpace, featuring 36 of his interior designs,
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Kerim Korkmaz, 1970’te Kocaeli’nde doğdu. Haydarpaşa Endüstri
Meslek Lisesi, Makine Ressamlığı Bölümü’nden mezun oldu. İstanbul
Teknik Üniversitesi, Sakarya Mühendislik Fakültesi, Makine Resim
Konstrüksiyon Bölümü’nü tamamladıktan sonra, Anadolu Üniversitesi,
İktisat Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. 1990 yılından
bu yana çalıştığı Korkmaz’da Ar-Ge, üretim, pazarlama ve yurtdışı
satışlar bölümlerinde görevlerde bulundu.

Kilit Taşı Tasarım, ﬁkir aşamasından ürünün son tüketiciye
ulaştırılmasına dek, sürecin her aşamasında aktif rol almayı
tercih eden, endüstriyel ürün tasarımı ve iç mimarlık / mimarlık
hizmetlerinde uzmanlaşmış disiplinler arası bir tasarım oﬁsi. 1996’dan
beri elektrikli ev aletleri, plastik ev ve temizlik ürünleri, aydınlatma,
ambalaj, otomotiv elektroniği, halı ve mobilya sektörlerinde yer alan
ﬁrmalara endüstriyel tasarım; mimarlık alanında ticari, konut ve fuar
projeleri kapsamında mimari ve iç mimari tasarım hizmeti veriyor.
Aksu, Arzum, Banat, Bestaş, Naksan Holding, Pamir, Pelit, Scrikss,
Sunny, Umix hizmet verilen markalar arasında yer alıyor. Üretilmiş çok
sayıda ürünü ulusal ve uluslararası sergilerde yer aldı ve birçok ödüle
layık görüldü. Ödülleri arasında Designpreis Deutschland Nominee
2011, Label Observeur11, Good Design 2009, DesignTurkey 2010
Üstün Tasarım, DesignTurkey 2010 İyi Tasarım, DesignTurkey 2008 İyi
Tasarım ve FEIBP İnovasyon Ödülü yer alıyor.

Kerim Korkmaz was born in Kocaeli in 1970. He graduated from
Haydarpaşa Industrial Vocational High School, Department of
Mechanical Drafting. After completing his studies at the Department
of Mechanical Design and Construction in the Sakarya Faculty of
Engineering of Istanbul Technical University, he graduated from the
Department of Economics at Anadolu University. Since 1990, he has
worked for Korkmaz as a manager in R&D, production, marketing and
overseas sales departments.

Founded in 1996, Kilit Taşı is a multi-disciplinary design ofﬁce,
specialising in industrial product design, interior design and
architecture, which prefers to play an active role in the design process
from the concept phase to the introduction of the product to the enduser. The team provides industrial design services for manufacturers
in a wide range of ﬁelds, including electrical household appliances,
plastic household and hygiene products, lighting ﬁxtures, packaging,
automotive electronics, carpets and furniture. Kilit Taşı also provides
architectural and interior design services for commercial spaces as
well as residential and trade fair projects. Aksu, Arzum, Banat, Bestaş,
Naksan Holding, Pamir, Pelit, Scrikss, Sunny and Umix are just a few of
the company’s clients. Many products designed by Kilit Tasi have been
exhibited and have received awards both nationally and internationally.
Some of the prestigious awards the team has won include Designpreis
Deutschland Nominee 2011, Label Observeur11, Good Design 2009,
DesignTurkey 2010 Superior Design, DesignTurkey 2010 Good Design,
DesignTurkey 2008 Good Design and FEIBP Innovation Prize.

2012 TASARIMCILAR / DESIGNERS

Adres : Ortaklar Cd. Bahçeler Sk. 16/4
Mecidiyeköy – Istanbul
Telefon : 0 212 275 13 41
E-mail : info@kilittasi.com
Web sitesi : www.kilittasi.com
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Kilit Taşı Tasarım Ekibi

Kilit Taşı Tasarım Ekibi

e-posta: proje@korkmaz.com.tr
Telefon: 216 / 444 0147
Web Sitesi: www.korkmaz.com.tr

Kerim Korkmaz

Kerim Korkmaz

Koleksiyon İstanbul Büyükdere
Cumhuriyet Mah. Kefeliköy Bağlar Cad.
No: 35 Sarıyer 34457 • Tel: 0 212 363 63 63
info@koleksiyon.com.tr
www.koleksiyon.com.tr

12-U-2122
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Koray Malhan, 1972 yılında Ankara’da doğdu. Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi’nde başladığı endüstri ürünleri tasarımı
eğitimini 1995 yılında Londra’da Kraliyet Sanat Okulu Ravensbourne
Tasarım ve İletişim Bölümü’nde (Ravensbourne College of Design &
Communication) tamamladı. 2000 yılına kadar Koleksiyon’da tasarım
projelerinde görev aldı. Daha sonra iki yıl süresince şirketin marka
ve ürün direktörlüğünü üstlendi. 2002 senesinden bu yana tasarım
projelerinin geliştirilmesi, yabancı tasarımcı ve stüdyolarla çalışmalar
ve markanın iletişimi ile ilgili konularda çalışmalarını sürdürüyor.
2012’den bu yana Koleksiyon’da Tasarım ve Marka Direktörü olarak
markanın tüm oﬁs ürün ailesini ve temalarını yönetiyor. Gerhard
Reichert ve Heinrich Iglseder ile birlikte tasarladığı Gala oﬁs koltuğu
ile 2012 Good Design ve Red Dot tasarım ödüllerini almaya hak
kazandı.
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Koray Malhan was born in Ankara in 1972. After attending the
Department of Industrial Design at Mimar Sinan Fine Arts University,
he completed his degree in furniture design at the Ravensbourne
College of Design and Communication of the Royal College of Art
in London in 1995. Until 2000, he worked on design projects at
Koleksiyon, after which he became the brand and product manager
of the company for the following two years. Since 2002, he has been
supervising the development of design projects, collaborations with
foreign designers and studios, and has also been responsible for brand
communication. Since 2012, he has been working as the Design and
Brand Director for Koleksiyon in charge of managing the entire ofﬁce
products portfolio and themes of the brand. He has recently received
the 2012 Good Design and Red Dot design awards with ‘Gala’, an ofﬁce
chair that he designed in collaboration with Gerhard Reichert and
Heinrich Iglseder.

Kunter Şekercioğlu

Koray Malhan

Koray Malhan

Kunter Şekercioğlu
Adres : Ortaklar Cd. Bahçeler Sk.
16/4 Mecidiyeköy – Istanbul
Telefon : 0 212 275 13 41
E-mail : kunter@kilittasi.com
Web sitesi : www.kilittasi.com

12-U-1876, 12-U-1877
Kunter Şekercioğlu, 1996’da Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri
Ürünleri Tasarımı Bölümü’nden mezun oldu. 2002-2004 döneminde
Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK) İstanbul Şubesi YK
Üyeliği ve Genel Sekreterliği yaptı. Elektrikli ev aletleri, promosyon
ürünleri, kırtasiye, mobilya, plastik ev ve temizlik ürünleri, aydınlatma,
ambalaj gibi alanlarda faaliyet gösteren markalar için, ortağı olduğu
Kilit Taşı Tasarım’da tasarım ve danışmanlık yapıyor. Üretilmiş birçok
ürünü, ulusal ve uluslararası ödüle layık görüldü. 2005 yılından beri
Anadolu Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü’nde Ürün Tasarımı
dersi veriyor.
Kunter Şekercioğlu graduated from the Department of Industrial
Design of Middle East Technical University in 1996. From 2002 to 2004,
he served as an Executive Board Member and Secretary of ETMK in
its Istanbul Branch. He is now a partner at Kilit Tasi Design, providing
design and consultancy services to manufacturers in a range of
different ﬁelds such as electrical household appliances, promotional
items, stationery, furniture, plastic household and cleaning products,
lighting ﬁxtures and packaging. Products developed from his designs
have received awards nationally and internationally. Since 2005, he has
been a lecturing in Product Design at the Industrial Design Department
of Anadolu University.

Mehmet Mustafa Karaman was born in 1968 in Erzincan. After
graduating from the Department of Business Administration at Yıldız
University Kocaeli Technical School, he completed his studies at the
Department of Economics in the Faculty of Open Education, Anadolu
University. He has been the chairman of the Board of Directors of
Beşerler Ltd. since 1992. He is a member of the assembly of the
Kocaeli Chamber of Industry, and also has held the position of
the founding chairman of the East Marmara (Kaynarca) Furniture
Manufacturers Association which was established in 2011. He remains
the chairman of the Board of Directors of this association and also is
the founding chairman of the Kaynarca Organised Industrial Zone.

12-U-1933, 12-U-1939, 12-U-1940, 12-U-1952
Mehmet Öney, Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi’nden
2001 yılında mezun oldu. Birleşik Arap Emirlikleri – Dubai ve
Sharjah’da faaliyet gosteren Mefa ve Pervan ﬁrmalarında tasarımcı
olarak çalıştı. 2003 yılında İstanbul’da İnfotron’da tasarımcı olarak
çalışmaya başladı. Firmalara Alias Studio Tools programının tanıtım,
kurulum ve teknik desteği konularında yardımcı oldu ve eğitimler
verdi. Farklı şirketlere tasarım desteği vererek, yazar kasa, tost
makinesi, taksimetre, buharlı temizleyici gibi ürünler tasarladı. 2005
yılında serbest tasarımcılık yaptı. Proﬁlo için konsept çalışmalar
yaptı ve yazar kasa tasarladı. 2006 yılında Beko’da çalışmaya
başlayarak yazar kasa, settop box, televizyon, pompa yazar kasa
taşıt tanıma sistemi, dijital çerçeve, taşınabilir medya oynatıcı ve
arayüz konularında tasarım ve çalışmalar yaptı. 2009 yılında Beko
ile Arçelik’in birleşmesiyle, iş yaşamına Arçelik’te küçük ev aletleri,
kişisel bakım ürünleri, taşınabilir radyolar, boombox ve elektronik
ürünler tasarlayarak devam ediyor.
Mehmet Öney graduated from the Faculty of Fine Arts of Marmara
University in 2001. He worked as a product designer for the ﬁrms, Mefa
and Pervan, in Dubai-Sharjah U.A.E. In 2003 in Istanbul, he started
to work at Infotron as a product designer. He assisted a number of
ﬁrms in the introduction and installation of the Alias Studio Tools
programme as well as providing technical support and giving training
on its use. He also provided design support for various companies
and designed products such as cash registers, toasters, taximeters
and steam cleaners. In 2005, he worked as a freelance designer. He
conducted conceptual design work for Proﬁlo and designed a cash
register for the same company. In 2006, he joined Beko as a product
designer and designed cash registers, settop boxes, televisions,
pump cash register vehicle ID system, digital frames, portable media
players and user interfaces. In 2009, after the merger between Beko
and Arcelik, he has continued his career in Arcelik designing products
such as SDA, personal care products, portable radios, boombox and
electronic products.
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Mehmet Mustafa Karaman, 1968’de Erzincan’da doğdu. Eğitimini
Yıldız Üniversitesi, Kocaeli Meslek Yüksek Okulu’nda İşletme
Bölümü, ardından Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, İktisat
Bölümü’nde tamamladı. 1992 yılından bu yana, Beşerler A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor. Kaynarca Organize Sanayi
Bölgesi Kurucu Başkanlığı ve 2011 yılında kurulan Doğu Marmara
(Kaynarca) Mobilya İhtisas Derneği Kurucu Başkanlığı yaptı. Halen
Kocaeli Sanayi Odası Meclis Üyeliği ve Doğu Marmara (Kaynarca)
Mobilya İhtisas Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde
çalışmalarına devam ediyor.

mehmet.oney@arcelik.com
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Mehmet Öney

Mehmet Öney

Mahmut Paşa Mah. D-130 Yanyol Cad.
No:90 P.K.122 Başiskele / Kocaeli
Tel: +90 (262) 349 54 41 – 42 (pbx)
Fax: +90 (262) 349 26 23
www.beserler.com.tr

Mehmet Mustafa Karaman

Mehmet Mustafa Karaman
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Mehrafza Mirzazad
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Mehrafza Mirzazad

Melih Gürleyik

mehrafza.mirzazad@gmail.com

0 212 438 3740
Tekstilkent Ticaret Merkezi
İşhanı No:126 Esenler - İstanbul
www.mg-design.org
mg@mg-design.org

12-K-2306

12-U-2027, 12-U-2029

Mehrafza Mirzazad, 1985 yılında İran’da doğdu. Orta öğrenimini
Olağanüstü Yetenekler Geliştirme Ulusal Okulu’nda tamamladı. Orta
Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nden
mezun oldu. Kilittaşı Tasarım Oﬁsi desteğiyle gerçekleştirdiği ‘Kopan
Uzuvlar için Acil Taşıma Ünitesi’ isimli mezuniyet projesi ile 2010
yılında Red Dot Award: Design Concept Best of the Best ödülünü
kazandı. Bu ödül sayesinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Red Dot
Tasarım 2011 sıralamasında üniversitelerin yarıştığı ‘Kavramsal
Tasarım’ kategorisinde ‘Amerika ve Avrupa Bölgesinde En Başarılı 15
Tasarım Okulu’ listesinde yer aldı. Aynı proje ile 2010 Face of Design
Award ve Design Turkey ödüllerini kazandı. Aynı yıl Hayat Kimya’nın
düzenlediği ambalaj tasarım yarışmasında birincilik ödülü aldı. 2011
yılında grup katılımıyla Mira-Bedpan ile IMMIB yarışmasında ödül
aldı. Halen serbest tasarımcı olarak İstanbul’da ürün ve marka kimliği
geliştirme üzerine çalışıyor.

Melih Gürleyik, Stuttgart Güzel Sanatlar Akademisi’ni bitirdi. 1995
yılında MG Design’ı kurdu ve MG Design-Stuttgart oﬁsini yönetti. Yer
aldığı endüstriyel tasarım projeleri ile Design Turkey, Red Dot, IF,
Design Preis Deutschland, Focus Open, Plus-X gibi yarışmalarda bir
çok ödül aldı. MG Design’da yürüttüğü tasarım çalışmalarının yanında
ulusal yarışma jürilerinde yer alıyor. Tasarım yönetimi üzerine çalıştay
ve seminerler düzenliyor. Almanya’da mühendisler için açılan yüksek
lisans programındaki öğrencilere tasarım dersleri veriyor.

Mehrafza Mirzazad was born in Iran in 1985. She graduated from the
National School for the Development of Exceptional Talents in Iran,
and later from the Department of Industrial Design at Middle East
Technical University in Ankara. The focus of her work has been on
the design of medical devices. Her graduation project, Emergency
Transporter Unit for Amputated Body Parts, which she completed in
cooperation with the Kilit Taşı Design Ofﬁce, received the Red Dot:
Design Concept Best of the Best Award in 2010. In 2011, in the Red Dot
Design 2011 category of ‘Conceptual Design’, this award earned Middle
East Technical University a rank among the top 15 most successful
design schools in America and Europe. She has also won the 2010 Face
of Design Award and the Design Turkey Award with the same project.
In the same year, she received the ﬁrst prize in the packaging design
competition organised by the Hayat Kimya Co. In 2011, she worked as
part of a group on the design of the Mira-Bedpan, which won an IMMIB
award. She is currently working on product design and brand identity
development as an Istanbul-based freelance designer.

Melih Gürleyik graduated from the Academy of Fine Arts in Stuttgart.
He founded MG Design in 1995 and since then, he has been in charge
of the Stuttgart ofﬁce of the company. His work at MG Design has won
several design awards such as Design Turkey, Red Dot, IF, Design Preis
Deutschland, Focus Open and Plus-X. In addition to his design work
at MG Design, he attends international design competitions as a jury
member, organizes workshops and seminars on design management,
and is currently giving lectures in design for students in master’s
programmes at several universities in Germany.

After completing her high school education at Galatasaray High School,
Melkan Gürsel Tabanlıoğlu graduated from the Faculty of Architecture
at Istanbul Technical University in 1993. After completing her master’s
in Architecture at the Polytechnic University of Metropolitan Catalonia,
she continued to work on a variety of architectural projects, and then
joined Tabanlıoğlu as a partner in 1995. In 2008, she was named as one
of the top 40 architects in Europe under the age of 40 by the European
Centre for Architecture Art Design and Urban Studies. With Murat
Tabanlıoğlu, she received the MEA-Middle East Architect Award in 2010
as Architect of the Year. She is a member of AIA (Int’l. Assoc.) üyesi.

www.merickara.com
merickara@gmail.com
+90 532 7109008

12-U-2188
Meriç Kara, 1977’de İzmir’de doğdu. 2001 Orta Doğu Teknik
Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nden mezun oldu.
2002’de Milano’da Domus Akademi’de yüksek lisansını yüksek
dereceyle tamamladı. 2003’te İtalya’da Benetton’un İletişim ve
Araştırma Merkezi Fabrica’da tasarım departmanında yer aldı.
2009’da Meriç Kara Tasarım ve Danışmanlık’ı kurdu. 2011 yılında
Size Magazine bünyesinde tasarım editörlüğüne başladı. Yaptığı
çalışmalar 2003 yılından itibaren çeşitli uluslararası sergiler, yayınlar
ve ﬁrmalarda yer alıyor. 2007’de Phaidon Press tarafından ‘& fork’
kitabında en ilginç 100 genç tasarımcıdan biri olarak gösterildi.
2008’de 1000 voltdesign ile yaptığı ortak çalışmalar Graﬁk Tasarım
Meslek Kuruluşu tarafından 4 dalda ödül alarak yılın en çok ödül
alan ekibi arasında yer aldı. 2010’da ilk bireysel sergisini açtı ve
bu sergideki tasarımlarıyla Elle Decor dergisi tarafından yılın genç
tasarımcısı seçildi. 2012’den bu yana İstanbul Bilgi Üniversitesi,
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde yarı zamanlı ders veriyor.
Serbest çalışmalarına İstanbul’da devam ediyor.
Meriç Kara was born in Izmir in 1977. She graduated from the
Department of Industrial Design at Middle East Technical University in
2001, and she received her master’s degree with distinction from the
Domus Academy in Milan in 2002. In 2003, she worked in the design
department of Fabrica, Benetton’s Communication and Research
Centre in Italy. In 2009, she established Meriç Kara Design and
Consultancy. In 2011, she began to work as the design editor of Size
magazine. Since 2003, she has been involved in work for a variety of
international exhibitions, publications and ﬁrms. In 2007, she was
named among the world’s most exciting young product designers in
‘&fork’ published by Phaidon Press. In 2008, she collaborated with
1000 voltdesign, and after winning four awards from the Society of
Graphic Design, they became the year’s most award-winning team. In
2010, she opened her ﬁrst solo exhibition, for which she was chosen as
the ‘Young Designer of the Year’ by Elle Decor magazine. Since 2012,
she has been a part-time lecturer at the Department of Industrial
Design at Bilgi University, while continuing to work freelance in
Istanbul.
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Melkan Gürsel Tabanlıoğlu, lise eğitimini Galatasaray Lisesi’nde
tamamladıktan sonra, 1993 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi,
Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. Metropolitan Catalunya Politeknik
Üniversitesi’nden mimarlık yüksek lisans derecesini aldı. Çeşitli
mimari deneyimlerden sonra 1995 yılında Tabanlıoğlu Mimarlık’a
ortak olarak katıldı. 2008 yılında The European Centre for Architecture
Art Design and Urban Studies tarafından Avrupa’nın kırk yaş altı en
iyi kırk mimarından biri seçildi. MEAA (Middle East Architect Award)
2010 Architect of the Year değerlendirmesinde Murat Tabanlıoğlu ile
birlikte yılın mimarı seçildi.

Meriç Kara
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Meriç Kara

Tabanlıoğlu Architects
Meşrutiyet Cad. No: 67 Beyoğlu 34430 İstanbul
Telefon: 0212 251 21 11
E-mail: info@tabanlıoğlu.com
Web: www.tabanlioglu.com

Melkan Gürsel Tabanlıoğlu

Melkan Gürsel Tabanlıoğlu

http://merttorun.com
mert@merttorun.com
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Mete A. Mordağ
Mordag Design Studio
Ata Sok. Hürriyet Sit. B/11 Darüşşafaka,
Maslak, Sarıyer 34457 İstanbul - TR
Tel: +90 (212) 276 35 40 • Fax: +90 (212) 276 35 41
E-mail: info@mordagdesign.com • Web Site: www.mordagdesign.com

12-U-1982

12-U-1898, 12-U-2246

Mert Torun, 1999 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri
Ürünleri Tasarımı Bölümü’nden mezun oldu. Çoğunlukla ürün
tasarımı, bir miktar da yazılım alanında çalışarak tecrübesini artırdı.
2004-2006 yılları arasında İsveç’teki Umeå Tasarım Enstitusü’nde İleri
Ürun Tasarımı Yüksek Lisans Programını tamamladı. Türkiye’de az
sayıdaki kullanıcı odaklı ürün tasarımı uzmanlarından biri oldu..

Mete Mordağ, 1977’de İstanbul doğdu. Eğitimini 2001’de Boğaziçi
Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü’nü tamamladı. Sydney New
South Wales Üniversitesi’nde endüstriyel tasarım alanında yüksek
lisans eğitimini tamamlayarak 2005’te İstanbul’a döndü. Mordag
Design’ı kurmadan önce Eczacıbaşı Vitra ve T-Design ﬁrmalarında
ürün tasarımcısı olarak çalıştı. 2007’den bu yana ev gereçleri,
aksesuar, mobilya, dalış ekipmanları, şehir mobilyaları, mimari
donatılar, yapı elemanları gibi sektörlerde faaliyet gösteren müşterileri
için ürün tasarlıyor. Stüdyosu, konsept oluşumundan tasarıma, ürün
geliştirmeden iletişim tasarımına, kadar, endüstriyel tasarım alanında
360 derece destek veriyor. Sunduğu hizmetin yenilikçi ve derin
mühendislik alt yapısı sayesinde bugüne kadar müşterilerine çok
sayıda patentli ürün ve ﬁkir kazandırdı.

Mert Torun graduated from the Department of Industrial Design at
Middle East Technical University in 1999. After working mostly in the
ﬁeld of product design, he went on to gain more experience in software
development. Between 2004 and 2006, he completed the Advanced
Product Design master’s programme at the Umeå Institute of Design
in Sweden. He is one of the few experts in ‘user-centred product
design’ in Turkey.
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Mete A. Mordağ

Mert Torun
Mert Torun

Mete Mordağ was born in 1977 in Istanbul. He graduated from the
Department of Mechanical Engineering at Bosphorus University in
2001. He completed his master’s in Industrial Design at the University
of New South Wales, Sydney and returned to Istanbul in 2005. Before
launching Mordag Design, he worked for Eczacıbaşı Vitra and T-Design
as a product designer. Since 2007, he has been designing and
developing innovative and viable products for his clients across a wide
array of sectors that span houseware, accessories, furniture, diving
equipment, urban furniture, architectural installations and structural
elements. His studio offers design services from concept generation to
design and from product development to communication design, giving
full 360 degree support in the ﬁeld of industrial design. The innovative
approach and advanced engineering capabilities of its services have
introduced numerous patents and innovative solutions for its clients.

Metehan Toprak

Adres: Eskibağlar Mahallesi
artak Sokak 6/11 Tepebaşı/ESKİŞEHİR
Tel: +90 536 840 90 70 • meteerdem@gmail.com
www.meteerdem.ne

12-U-2012

12-U-1681, 12-U-1722

Mete Erdem, 1985 yılında Adana’da doğdu. Anadolu Üniversitesi,
Endüstriyel Tasarım Bölümü’nden 2010 yılında mezun oldu. Mobilya ve
aksesuar tasarımlarının yanı sıra ambalaj tasarımı ve mekan tasarımı
projeleri gerçekleştirdi. Halen KYS’de ürün tasarımcısı olarak çalışıyor
ve Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü Graﬁk Tasarım
Anasanat Dalı’nda yüksek lisans eğitimine devam ediyor.

Metehan Toprak, 1975 yılında Ankara’da doğdu. 1997 yılında Erciyes
Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nü bitirdi. Türkiye’nin ilk
yerli lavvarını (Kömür Yıkama Tesisini) tasarladı ve Kütahya Tunçbilek
ilçesinde özel bir maden işletmesine kurulmasında görev aldı.
Sağlık sektörüne geçtikten sonra sterilizatör tasarımı ve üretiminde
görev aldı, Tübitak’la ortak yürütülen bebek kuvözü projesinin
yürütücülüğünü yaptı. Halen sağlık sektöründe Ar-Ge ekibinde proje
yürütücüsü ve proje destek personeli olarak görev yapıyor.
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Metehan Toprak was born in Ankara in 1975. He graduated from the
Department of Mechanical Engineering at Erciyes University in 1997.
He designed the ﬁrst Turkish Coal Washing Plant, and took part in the
establishment of a private mining operation in the district of Kütahya
Tunçbilek. After moving into the health sector, he was involved in the
design and manufacture of sterilizers. In conjuction with Tübitak, he
conducted a project on incubators for babies. He continues to work in
the health sector as a project executive and a member of the project
support staff in the R&D team.
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Mete Erdem was born in Adana in 1985. He graduated from the
Department of Industrial Design at Anadolu University in 2010. He has
developed packaging designs and worked on interior design projects
in addition to creating furniture and accessory designs. He continues
to work at KYS as a product designer, while at the same time, studying
for his master’s degree at the Department of Graphic Design in the
Institute of Fine Arts of Anadolu University.

Metehan Toprak

Mete Erdem

Mete Erdem
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Telefon : 0532 456 98 82
Elektronik Posta : metin.elbeyli@gmail.com
Adres : Mevlana Cad. No:8/10 Yeşilyurt/İZMİR

Minas Çolakyan

Metin Murat Elbeyli
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Metin Murat Elbeyli

Minas Çolakyan
UMBO MADENİ MUTFAK EŞYA SAN. VE TİC.A.Ş.
Namık Kemal Mah. Adile Naşit Bulvarı No:40
34513 Esenyurt – İstanbul Tel: 444 1947
E-Mail: mcolak@jumbo.com.tr - info@jumbo.com.tr
Web: www.jumbo.com.tr

12-U-1670

12-U-2253, 12-U-2256, 12-U-2233, 12-U-2245

Metin Murat Elbeyli, 1971’de doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir
Meslek Yüksek Okulu, Makina-Resim-Konstrüksiyon Bölümü’nde
eğitim aldı. Çalışma hayatına 1991 yılında yazılım sektöründe, özel
yazılımlar geliştirerek başladı. Aynı dönemde, farklı ﬁrmalar ile
işbirliği yaparak, bilgisayar destekli tasarım eğitim seminerlerinde
eğitimci olarak görev aldı. Serel Seramik ﬁrmasına 1996 yılında
tasarımcı olarak katıldı. Firmada CAD/CAM platformunun
geliştirilmesinde aktif rol aldı; ürün, kalıp ve yan/ilişkili ürün tasarım
çalışmalarında bulundu. Halen ürün ve mekanik tasarım çalışmalarına
devam ediyor.

Minas Çolakyan 1960 yılında İstanbul’da doğdu. İsviçre Fribourg
Üniversitesi, Ekonomi Bölümü’nden mezun oldu. 1987 yılında Jumbo
A.Ş.’de başkan yardımcısı olarak göreve başladı. Tasarıma olan ilgisi
sonucu tasarımcı kimliğini ön plana çıkardı. 1997’de ilk çatal-kaşıkbıçak modern koleksiyonu olan Flatware Fashion 6000’s’i tüketiciye
sundu. 2008 yılında düzenlenen Design Turkey organizasyonunda
tasarladığı Çaydanlık Takımı ile TURQUALITY® Tasarım Ödülü’nü aldı.
Çalışmalarını ﬁrmada baş tasarımcı ve art direktör olarak sürdürüyor.

Metin Murat Elbeyli was born in 1971. He studied at the Izmir
Vocational School of Dokuz Eylül University, in the Department of
Mechanical Design and Construction. He started his career in 1991 in
developing software, and at the same time, he conducted educational
seminars in computer-aided design in collaboration with different
ﬁrms. He started to work for Serel Ceramics in 1996 as a designer. He
took an active role in the development of the CAD/CAM platform within
the same company, and worked on product designs, moulds and byproduct/related product designs. At present, he continues his work on
product design and mechanical design.

Minas Çolakyan was born in Istanbul in 1960. He graduated from
the Department of Economics at Fribourg University in Switzerland.
In 1987, he took the ofﬁce of Vice-President in Jumbo Ltd. Due to
his interest in design, his ability as a designer came to the fore. He
introduced the ﬁrst modern collection of cutlery called Flatware
Fashion 6000’s to the consumer market in 1997. He was awarded the
TURQUALITY design award in the Design Turkey organization held in
2008 for his creative teapot design. He continues to work in the ﬁrm as
the chief designer and art director.

12-U-1690

12-U-2042, 12-U-2057

Mirzat Koç, 1965’te doğdu. 1991’de Orta Doğu Teknik Üniversitesi,
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nden mezun oldu. 1995’te
Pratt Institute’da yüksek lisansını tamamladı. 1995-2002 yılları
arasında tasarım direktörü ve ortağı olduğu Machineart’tan ayrılarak
2003’te kendi tasarım şirketini kurdu. Ödül alan pek çok tasarımı
arasında tıbbi, tüketici ve kişisel bakım ürünleri ve 60’tan fazla
uluslararası patentli tasarımları yer alıyor. IDEA 2002’de Tıbbi Ürünler
kategorisinde Gold ve Silver Ödülleri’nin yanı sıra Red Dot ve Medical
Design Excellence ödüllerini de aldı. 2003’te ise Surface Dergisi
tarafından Amerika’nin en iyi 10 ürün tasarımcısından biri seçildi.
Tasarım yaptığı ﬁrmalar arasında Kodak, Fujitsu, Panasonic, 3M,
Motorola, PlusMOD ve Viko yer alıyor. Çalışmalarını şirketinin Münih
ve New York stüdyolarında sürdürüyor.

Murat Armağan, 1973’te İstanbul’da doğdu. Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı
Bölümü’nde eğitimini tamamladı. İş hayatına 1992 yılında D-Kare
Aydınlatma ﬁrmasında tasarım yöneticisi olarak başladı. Aydınlatma
ve kent mobilyaları konusunda ürün geliştirme projelerine katıldı.
Daha sonra farklı sektörle proje geliştirmek amacıyla serbest
tasarımcı olarak çalıştı. 2003 yılında Türkiye’de yenilikçi projelere
imza atan Teknoloji Holding ile birlikte, teknoloji odaklı projeler
üreten T-Design ﬁrmasını kurdu. Ürün geliştirme çalışmaları yanında
geleceğin ürünlerini öngören birçok kavramsal projeye imza atan
ﬁrmada, proje yöneticisi olarak 4 yıl görev aldı. Endüstriyel tasarım
ve mühendislik hizmetleri odaklı Arman Tasarım Ürün Geliştirme
Hizmetleri Ltd. şirketini kurdu. Şirket ambalaj tasarımı, elektronik
ürünler, kentsel tasarım ürünleri, ödeme sistemleri, ulaşım
teknolojileri, endüstriyel ekipmanlar gibi birçok konuda ürün tasarımı
ve proje geliştirme faaliyetleri yürütüyor. Halen ﬁrmada yönetici olarak
tasarım çalışmalarını sürdürüyor.

Mirzat Koç was born in 1965. He graduated from the Department
of Industrial Design at Middle East Technical University in 1991.
He completed his master’s degree in industrial design at the Pratt
Institute in 1995. Between 1995 and 2002, he worked as a Design
Director/Partner at Machineart, New York. He left Machineart and
established his own company in 2003. His designs include many
award-winning products in various ﬁelds as diverse as medical,
consumer and personal care products, and he holds over 60
international design patents. In addition to the IDEA 2002 Gold and
Silver Awards in the Medical Equipment Category, the Red Dot and
Medical Design Excellence Awards, he was also named as one of
the top ten product designers in America by the Surface Magazine in
2003. Among the companies he has designed for are Kodak, Fujitsu,
Panasonic, 3M, Motorola, PlusMOD and ViKO. He continues to work in
his company’s Munich and New York Studios.

Murat Armagan was born in Istanbul in 1973. He graduated from
the Department of Industrial Design at the Faculty of Architecture of
Mimar Sinan University, and in 1992 he began his career as a design
manager at D-Kare Lighting. He participated in product development
projects for lighting and urban furniture. He then worked as a
freelance designer in order to develop projects in different sectors.
In 2003, Murat Armagan founded the technology-oriented T-Design
Company in collobration with Technology Holding which has conducted
several innovative projects in Turkey. He worked as a project manager
for 4 years in the company, which in addition to working on product
development, also produces many conceptually futuristic projects.
He founded the company, Arman Design and Product Development
Services Ltd. which focuses on industrial design and engineering
services. The company carries out many aspects of product design and
project development activities such as packaging, electronic products,
urban products, payment systems, transportation technologies and
industrial equipment. He continues to work in design in a managerial
capacity at the same company.

2012 TASARIMCILAR / DESIGNERS

smart+simple+essential::www.mirzatkoc.com

Göztepe Yolu Mah, Atatürk cad, No:7,
Kat:4 Anadolu Hisarı, Beykoz/ISTANBUL
Phone: 0216 465 83 55 • Fax: 0216 465 83 59
GSM: 0532 553 38 56
Email: murat@armantasarim.com
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Murat Armağan

Murat Armağan

Mirzat Koç
Mirzat Koç

Deney İletişim Tasarımı Ltd
Faik Ali Sok. Ahmet Süt Sitesi 3H/1
Acıbadem 34718 Kadıköy İstanbul tel: (216) 428 7997-98
Mail: murat@deney.com.tr • Web: www.deney.com.tr
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Murat Erciyas
FARM Tasarım Ticaret Ltd.Şti.
Ziyabey Caddesi Dostlar Sitesi B Blok No11 06520 Balgat Ankara
Telefon: 0 (312) 220 32 76 • Cep: 0(533) 232 99 65
info@farm-design.com • www.farm-design.com

12-U-1866

12-U-2182

Murat Celep, Ankara’da doğdu. Marmara Üniversitesi, Basın Yayın
Yüksek Okulu Radyo-TV Bölümü’nden mezun oldu. Pek çok sergiye
katıldı ve çeşitli ödüller aldı. İşlerine ABD, Almanya, Fransa, Japonya,
Çin ve G. Kore’de çeşitli yayınlarda yer verildi. İstanbul 2010 Avrupa
Kültür Başkenti kurumsal kimliğinin tasarımı için davet edilen 8
tasarımcı arasında yer aldı. Çalışmalarını 1997 yılından bu yana
kurucu ortağı olduğu Deney’de sürdürüyor. GMK ve TasaPlatform
üyesi.

Murat Erciyas, 1969 yılında Ankara’da doğdu. Orta Doğu Teknik
Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nü bitirdi. 1995 -2000
yılları arasında A.B.D.’de çalıştı. 2000 yılında Türkiye’ye dönerek
Nurus’da Tasarım ve Ar-Ge Müdürü olarak oﬁs mobilyası tasarımları
ve tasarım yöneticiliği yaptı. 2004 yılından beri kendi ﬁrması farmdesign’da Türkiye’nin lider oﬁs mobilyası ﬁrmalarına tasarım hizmeti
veriyor. 2008 yılından bu yana A.B.D.’de sürdürülebilir kalkınma
alanında da tasarımlar yapıyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri
Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde ders veriyor.

Murat Celep was born in Ankara. He graduated from the Department
of Radio-Television at the School of Publication and Press in Marmara
University. He has entered numerous exhibitions and won a variety
of awards. His work has been featured in various publications in the
USA, Germany, France, Japan, China and South Korea. He was one of
eight designers who were invited to create a design for the corporate
identity of the Istanbul 2010 European Capital of Culture. Since 1997,
he has been working in Deney where he is a co-founding partner. He is
a member of GMK and TasaPlatform.
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Murat Erciyas was born in Ankara in 1969. He graduated from the
Department of Industrial Design of Middle East Technical University.
He worked in the United States as a designer between 1995 and
1999. On returning to Turkey in 2000, as the Design and R&D Group
Manager at NURUS Co, he worked on the design of ofﬁce furniture
and in design management. In his own design company, Farm-Design,
which he established in 2004, he has been providing design services to
Turkey’s leading ofﬁce furniture companies. Since 2008, he has been
designing in the ﬁeld of Sustainable Development in the United States.
He lectures at the Department of Industrial Design at Middle East
Technical University.

Murat Tabanlıoğlu graduated from the Department of Architecture at
the Technical University of Vienna in 1992. He gained much valuable
experience in Vienna, and returned to Turkey in 1990 where he
founded Tabanlıoğlu Architecture with his father Dr.Hayati Tabanlıoğlu.
Together they worked on many signiﬁcant projects until his father’s
death in 1994. For the last 4 academic years, he has been lecturing
in architectural studios at Bilgi University as well as at various other
universities. Since 1999, he has been giving conferences at home and
abroad. In 2013, he served as a member of the Agahkan Awards Master
Jury. He has been a jury member at other international competitions
and national assessments such as AIA and WAF. He is a member of
RIBA (Chartered) and AIA (Int’l. Assoc.).

12-U-1912
Murat Üzümcü, 1972 yılında Ankara’da doğdu. 1998 yılında Anadolu
Üniversitesi, İktisat Bölümü’nden mezun oldu. 1998-2005 yıllarında
Üzümcü A.Ş. ﬁrmasında satış pazarlama direktörü olarak çalıştı. 2005
yılından bu yana yine Üzümcü A.Ş. ﬁrmasında işletme direktörü olarak
görev yapıyor. Uzmanlık alanları arasında üretim yöntemleri, ürün
tasarımı ve medikal cihaz teknolojileri yer alıyor.
Murat Üzümcü was born in Ankara in 1972. He graduated from the
Department of Economics at Anadolu University in 1998. From 1998 to
2005, he worked in Üzümcü Ltd. as a Sales & Marketing Director. He
has been working as the Company Director of Üzümcü Ltd. since 2005.
He is a specialist in production methods, product design and medical
device technologies.

2012 TASARIMCILAR / DESIGNERS

Murat Tabanlıoğlu, 1992 yılında Viyana Teknik Üniversitesi, Mimarlık
Bölümü’nden mezun oldu. Viyana’da önemli mimarlarla kazandığı
deneyimle Türkiye’ye dönerek, 1990 yılında babası Dr.Hayati
Tabanlıoğlu ile birlikte Tabanlıoğlu Mimarlık’ı kurdu. 1994 yılında
Hayati Tabanlıoğlu’nun vefatına kadar birçok önemli projede birlikte
yer aldı. Son dört akademik yılda başta Bilgi Üniversitesi’nde olmak
üzere çeşitli üniversitelerde mimari stüdyo dersi verdi. 1999 yılından
beri yurt içi ve yurt dışında konferanslar veriyor. 2013 Ağa Han
Mimarlık Ödülleri’nde master jüri üyesi olarak görev yaptı. AIA ve
WAF gibi uluslararası yarışmalarda ve ulusal değerlendirmelerde jüri
üyeliği yapıyor. RIBA (Chartered) ve AIA (Int’l. Assoc.) üyesi.

ÜZÜMCÜ Tıbbi Cihaz ve Medikal Gaz Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş.
Ankara-Konya Devlet Karayolu 29. Km
Gölbaşı/ANKARA/TÜRKİYE • Tel: (312) 615 5353
Email: murat.uzumcu@uzumcu.com.tr
Web:www.uzumcu.com.tr
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Murat Üzümcü

Murat Üzümcü

Adres: Tabanlıoğlu Architects
Meşrutiyet Caddesi No: 67 Beyoğlu 34430 İstanbul
Telefon: 0212 251 21 11
E-mail: info@tabanlıoğlu.com
Web: www.tabanlioglu.com

Murat Tabanlıoğlu

Murat Tabanlıoğlu

0 212 438 37 40
Tekstilkent Ticaret Merkezi İşhanı
No:126 Esenler - İstanbul
www.mg-design.org • na@mg-design.org

12-U-2027, 12-U-2029
Nazım Erdem Aykam, 1999 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi,
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nden mezun oldu. Otomotiv,
iletişim, hızlı tüketim ve akustik gibi farklı endüstri alanlarındaki
ürünler ve iş geliştirme projeleri için çalıştı. 2007 yılında MG Design
tasarım ekibine katıldı. Ürün tasarımı, ürün graﬁği ve arayüz
tasarımları üzerine çalışıyor. Yer aldığı projeler, ulusal Design Turkey,
Red - Dot, IF, Design Preis Deutschland ve Plus-X gibi ve uluslararası
organizasyonlarda çeşitli ödüller aldı.
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Nazım Erdem Aykam graduated from the Department of Industrial
Design of Middle East Technical University in 1999. He has worked in
product design and business development projects in various industrial
sectors including automotive, communication, fast-moving consumer
goods and acoustics. He joined the design team at MG Design in
2007. He continues to work on product design, product graphics
and interface design projects. His projects have won national and
international awards such as Design Turkey, Red Dot, IF, Design Preis
Deutschland, and Plus-X.
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Nazım Erdem Aykam

Nazım Erdem Aykam

Neslihan-Mehmet Erciyas
Atabey Sokak No: 2/2
Hasanpaşa / Kadıköy / İstanbul • Tel: 0216 3277739
mehmet@studioe2.com.tr • neslihan@studioe2.com.tr
www.studioe2.com.tr

12-U-2200
Mehmet Erciyas, 1977’de İstanbul’da doğdu. Ürün tasarımı eğitimini
2005 yılında Stuttgart Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde
tamamladı. Master of European Design Programı kapsamında, bir yıl
Les Ateliers / Paris ve bir yıl da Konstfack / Stockholm akademilerinde
tasarım eğitimi aldı. Almanya’da Phoenix Design, İstanbul’da ZOOM
TPU ve Tanju Özelgin Stüdyo’da çalıştı. 2009’dan itibaren Neslihan
Erciyas ile kurduğu STUDIOe2’de iç mimarlık, ürün ve graﬁk tasarım
projeleri gerçekleştiriyor.
Neslihan Erciyas, 1979’da Isparta’da doğdu. İç mimarlık eğitimini
2001 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde tamamladı.
İki sene süresince Almanya’da dil ve meslek eğitimi gördü. Mehmet
Erciyas ile STUDIOe2’yi kurmadan önce İstanbul’da beş sene boyunca
farklı ﬁrmalarda iç mimarlık projeleri yürüttü. 2009’dan bu yana
Mehmet Erciyas ile birlikte kurduğu STUDIOe2’de iç mimarlık, ürün ve
graﬁk tasarım projeleri gerçekleştiriyor.
Mehmet Erciyas was born in Istanbul in 1977. He completed his
education in product design at the Stuttgart State Academy of Fine Arts
in 2005. He completed a year of design education in Les Ateliers, Paris
and an another year in Konstfack, Stockholm as part of the Master of
European Design Programme. His experience includes working for
Phoenix Design in Germany, ZOOM TPU and Tanju Ozelgin Studio in
Istanbul. Since 2009, he has been working on projects dealing with
interior design, product design and graphic design in STUDIOe2, which
he established with Neslihan Erciyas.
Neslihan Erciyas was born in Isparta in 1979. She completed her
education in interior design at Mimar Sinan University in 2001. She
spent two years in Germany studying German and doing vocational
courses. Before establishing STUDIOe2 with Mehmet Erciyas, she
conducted work on interior design projects for different ﬁrms for ﬁve
years. Since 2009, she has carried out projects on interior design,
product and graphic design for STUDIOe2, the company she set up with
Mehmet Erciyas.

Nurtan Meral
Cyberplaza B Blok Kat3 Bilkent
6680 Ankara Türkiye
t: 312 2650290/1465
nurtan.meral@karel.com.tr

12-U-1680, 12-U-2009

12-U-1725, 12-U-1727

Disiplinlerarası bir tasarım oﬁsi olan Nexus, 1986’dan bu yana, önde
gelen markalar için ürün serileri ve tasarım stratejileri geliştiriyor.
VitrA’nın teknoloji ve tasarımı buluşturmasından ilham alarak, marka
için önemli seriler yarattı. Pek çok prestijli uluslararası ödüle layık
görüldü.

Nurtan Meral, 1968’de Ankara’da doğdu. 1990’da Orta Doğu Teknik
Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nden mezun
oldu. 1994’te Bilkent Üniversitesi, Graﬁk Tasarım Bölümü’nde
yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1990-1996 yılları arasında Orta
Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde
araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1997’den bu yana Karel Elektronik’te
endüstriyel tasarım lideri olarak görev yapıyor.
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Nurtan Meral was born in Ankara in 1968. In 1990, she graduated
from the Department of Industrial Design at Middle East Technical
University. In 1994, she completed her master’s degree in the
Department of Graphic Design at Bilkent University. From 1990 to 1996,
she worked as a research assistant in the Department of Industrial
Design at Middle East Technical University. Since 1997, she has been
working as the head of the industrial design team at Karel Electronics.
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The interdisciplinary Nexus Product Design team has been developing
product series and design strategies for leading brands since 1986.
Nexus has created important product series by taking inspiration from
the graceful mastery of the VitrA series in the ﬁelds of technology and
design. Nexus has been the winner of many prestigious international
awards.

Nurtan Meral

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri
Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No.7 K:5 Levent 34394 - İstanbul
Telefon: 0212 350 8606 • Faks: 0212 350 85 80
www.artema.com.tr • www.vitra.com.tr
www.eczacibasi.com.tr

Nexus Design

Nexus Design
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Onur Eryiğit

Oğuz Yalım
Oğuz Yalım

Onur Eryiğit

Artful İç Mimarlık Tasarım Proje Ltd Şti
Meneviş Sok. A/2 Blok 80/1 A. Ayrancı 06540 Ankara
0 312 426 84 00 info@artful.com.tr
www.artful.com.tr

Dikilitaş Mah. Hora Sok.
No: 3D 34349 Beşiktaş - İSTANBUL
Cep: +90532 696 48 24 • Tel: +90 212 227 21 41
eryigit.onur@gmail.com • oeryigit@eddesigned.com
www.eddesigned.com

12-U-1675, 12-U-1881, 12-U-1895

12-U-1570

Oğuz Yalım, 1993 yılında Bilkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nden mezun oldu. 1993 yılından
itibaren, oﬁs, otel, mağaza, showroom, restoran, ev vs. gibi iç mekan
tasarımları yaptı ve bunlar gibi çok çeşitli projeyi hayata geçirdi. Ece
Yalım ile birlikte 1996 yılında Artful İç Mimarlık ﬁrmasını ve 2004
yılında Ece Yalım Design Studio’yu kurdu. Halen AHK Interiors, Arlight,
Ar-Yıldız, Atlas Halı, Ersa, GW Global Warehouse, Nurus, Moonlight,
Paşabahçe Mağazaları, Rapido gibi kurumsal ﬁrmalar ve kendi
markaları için ev, oﬁs mobilyası, aydınlatma ve aksesuar tasarımları
üzerine çalışıyor. Tasarladığı mekanlarda kişiye ve mekana özel
mobilya, aydınlatma ve ürün tasarımları yapıyor.

Onur Eryiğit, 1983 yılında İstanbul’da doğdu. 2000 yılında Zincirlikuyu
Anadolu Teknik ve Yapı Meslek Lisesi, Yapı Ressamlığı bölümünü
bitirdi. 2001-2005 yılları arasında, Marmara Üniversitesi, Güzel
Sanatlar Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nden lisans
derecesi aldı. Profesyonel iş yaşamı süresince sahne dekor, stand
tasarımı, ürün tasarımı ve taşıt tasarımı konularında tecrübe edindi.
2008 yılında 3 yıl birlikte çalıştığı tasarım ekibi ile Design Turkey
İyi Tasarım Ödülü’nü kazandı. 2009 yılında ED Design Tasarım
Stüdyosu’nu kurarak; araç tasarımı, ürün tasarımı, mühendislik ve
iç mekan tasarımı alanlarında uçtan uca çözüm hizmetleri vermeye
başladı. 2013’ten bu yana çeşitli araç ve traktör tasarımları başta
olmak üzere, birçok ﬁrmaya tasarım proje yönetimi ve endüstriyel
tasarım alanlarında hizmet ve danışmanlık veriyor.

Oğuz Yalım graduated from the Department of Interior Architecture
and Environmental Design at the Faculty of ﬁne Arts, Bilkent University
in 1993. Since 1993, he has worked as an interior designer on a wide
variety of projects for ofﬁces, hotels, shops, showrooms, restaurants,
homes etc. With Ece Yalım, he set up the Artful Interior Design
Company in 1996, and in 2004, the Ece Yalım Design Studio. He works
for companies such as AHK Interiors, Arlight, Ar-Yıldız, Atlas Carpet,
Ersa, GW Global Warehouse, Nurus, Moonlight, Paşabahçe Mağazaları,
and Rapido, and designs home and ofﬁce furniture, lighting units and
accessories for his own brand. He designs custom-made furniture,
lighting and products for individuals and the space that he is working
on.

Onur Eryiğit was born in 1983 in Istanbul. He graduated from the
Department of Architectural Drafting at Zincirlikuyu Anatolian
Technical and Vocational High School in 2000. Between 2001 and 2005,
he completed his bachelor’s degree at the Department of Industrial
Design at the Faculty of Fine Arts in Marmara University. In the course
of his career, he has gained experience in designing stage decors,
stands for fairs, vehicles and in the area of product design. In 2008,
having worked together for three years, he and his design team won
the Design Turkey Good Design Award. He established the ED Design
Studio in 2009, which provides comprehensive professional services in
the ﬁelds of vehicle design, product design, engineering and Interior
Design. Since 2013, he has worked and consulted in the areas of
design project management and industrial design for many companies,
particularly in the design of vehicles and tractors.

Orhan Irmak Tasarım

Orhan Irmak Tasarım
www.orhanirmak.com
www.facebook.com/orhanirmaktasarim
www.twitter.com/oit_live

Göksuevleri Sitesi, Palmiye Caddesi, A44B,
Anadolu Hisarı, Beykoz 34815 İstanbul / Türkiye
Tel. +90 216 465 48 12 pbx. • Fax. +90 216 465 48 24
http://www.orhanirmak.com
http://www.facebook.com/orhanirmaktasarim • http://www.twitter.com/oit_live

12-U-2107

12-U-2107

Dr. Orhan Irmak, 2000 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri
Ürünleri Tasarımı Bölümü’nden birincilikle mezun oldu. Eğitimi
sırasında Royal Melbourne Institute of Technology, Avustralya’da değişim
öğrencisi olarak bulundu. 2003 yılında Bilkent Üniversitesi’nde yüksek
lisans eğitimini tamamladı. Daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi,
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde ‘1945’den Günümüze Türkiye’de
Ambalaj Tasarımının Gelişme Dinamikleri’ başlıklı doktora tezini yazdı.
2004 yılında Gökhan Irmak ile beraber Orhan Irmak Tasarım şirketini
kurdu. Merkezi İstanbul’da yer alan Orhan Irmak Tasarım’da, 2011
yılında açtığı Frankfurt oﬁsi ile hem Türkiye’den, hem de bir çok yabancı
ülkeden global markalara, yaratıcı ambalaj tasarımı ağırlıklı olmak
üzere tasarımın çeşitli alanlarında hizmet veriyor. Orhan Irmak Tasarım,
ambalaj tasarımı alanında Red Dot, Pentawards, Worldstar, Ambalaj Ay
Yıldızları ve Design Turkey gibi yarışmalarda yirmi beşin üzerinde ulusal
ve uluslararası ödül kazandı. Birçok panel ve konferansa konuşmacı
olarak katılıyor ve tasarım yarışmalarında jüri üyesi olarak yer alıyor.
Halen şirketin yaratıcı yönetmeni olarak görev yapıyor.

Orhan Irmak Tasarım, 2004 yılında Dr. Orhan Irmak ve Gökhan Irmak
tarafından kuruldu. Türkiye’de yaratıcı ambalaj tasarımı alanında
hizmet veren en önemli tasarım oﬁslerinden biri olarak öne çıkan
Orhan Irmak Tasarım, 12 kişilik bir ekip ile pek çok Türk ve dünya
markasına hizmet vermeye devam ediyor. Red Dot, Pentawards,
WorldStar, Design Turkey gibi bir çok ulusal ve uluslararası tasarım
yarışmasında ödülüne layık bulunan Orhan Irmak Tasarım, Turquality
marka destek sisteminde akredite edilmiş tasarım oﬁsleri arasında
yer alıyor.
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Orhan Irmak Design was founded in 2004 by Dr. Orhan Irmak and
Gökhan Irmak. Orhan Irmak Design is one of the leading design
companies in Turkey in the ﬁeld of creative packaging design, and
with a team of twelve people, continues to provide services for a large
number of Turkish and world brands. The ﬁrm has received many
national and international awards from competitions such as Red
Dot, Pentawards, WorldStar and Design Turkey, and is among the
accredited design ofﬁces within the Turquality brand support system.
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Dr. Orhan Irmak graduated from the Department of Industrial Design
at Middle East Technical University in 2000 as the top student of his
year. During his education, he attended the Royal Melbourne Institute of
Technology in Australia as an exchange student. In 2003, he received his
master’s degree from Bilkent University. Later, he gained his PhD degree
from Istanbul Technical University with his thesis entitled, ‘Dynamics
of the Development of Packaging Design in Turkey since 1945’. In 2004,
he established the Orhan Irmak Tasarim design company with Gökhan
Irmak. Along with its head ofﬁce in Istanbul, and its branch ofﬁce in
Frankfurt, Germany opened in 2011, Orhan Irmak Tasarim provides
services to a large number of global brands abroad as well as in Turkey
on a variety of design areas focusing mostly on creative packaging
design. Orhan Irmak Tasarim has received over 25 awards in national and
international design award competitions for packaging design including
Red Dot, Pentawards, WorldStar, Crescents and Stars for Packaging
and Design Turkey. Dr. Orhan Irmak attends discussion panels and
conferences as a guest speaker, and participates in design competitions
as a jury member. He continues to work as the creative director of the
company.

Orhan Irmak Tasarım

Orhan Irmak

Orhan Irmak
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Öykü Gülerçe

Oya Akman
Oya Akman

Öykü Gülerçe

oyadesign@gmail.com

oyku.gulerce@vestel.com.tr

12-U-2223

12-U-2107

Dr. Oya Akman, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (bugünkü adıyla
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi), Endüstri Ürünleri Tasarımı
ve İç Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. Doktorasını kurumsal kimlik
ve gösterge bilim üzerine yaptı. Farklı endüstrilerde tasarımcı olarak
çalıştı. EU WIIN Award Takdir Ödülü, Good Design, Red Dot, Observeur
du Design, Design Plus, Design Plus Material Vision ve Design Turkey
gibi pek çok ödül aldı. German Design Council’ın sergilerinde ürünleri
sergilendi ve pek çok tasarımı müzelerin koleksiyonlarına alındı.
Design Award of the Federal Republic of Germany’e 2004, 2009, 2010
ve 2011 yıllarında 5 kez aday gösterildi. Ürünleri, Oya Design markası
adı altında uluslararası pazarda satılıyor.

Öykü Gülerçe, 1987’de İzmir’de doğdu. İzmir Ekonomi Üniversitesi,
Endüstriyel Tasarım Bölümü’nden tasarım yönetimi uzmanlığıyla
mezun oldu. Lisans eğitimi esnasında, 6 ay süreyle Erasmus programı
kapsamında, Università degli Studi di Palermo İtalya’da eğitim gördü.
2009’da Vestel Elektronik Ar-Ge bölümünde yarı zamanlı olarak
başlamış olduğu endüstriyel tasarımcılık görevini, şu anda tam
zamanlı olarak sürdürüyor.

Dr. Oya Akman graduated from the Department of Industrial Design
and Interior Design at Mimar Sinan University. She completed her
doctorate in Corporate Identity & Semiotics. She has worked in various
industries as a designer. She has won many awards including the
EU WIIN Appreciation Award, Good Design, Red Dot Design Award,
Observeur du Design, Design Plus, Design Plus Material Vision, and
Design Turkey. Her work has been accepted and displayed in many
museums, and her products have been shown at exhibitions of the
German Design Council. She was nominated ﬁve times for the Design
Award of the Federal Republic of Germany in 2004, 2009, 2010 and
2011. Her designs are sold in international markets under the brand of
‘Oya Design’.

Öykü Gülerçe was born in 1987 in Izmir. She received her bachelor’s
degree, having specialised in design management, from the
Department of Industrial Design at Izmir Economics University. During
her university years, she studied at Universita degli Studi di Palermo
in Italy as an Erasmus exchange student for 6 months. In 2009, she
started to work as a part-time industrial designer in R&D at Vestel
Electronics where she is currently working as a full-time designer.

Özüm Özkan

Özgür Mutlu Öz, 2003 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri
Ürünleri Tasarımı Bölümü’nden mezun oldu. Eğitiminin ardından
Arçelik’te çalışmaya başladı. Şirketin sahip olduğu marka tanımlarına
uygun beyaz eşya proje ekiplerinde tasarımcı veya tasarım ekibinin
koordinasyonunu sağlayan ekip lideri olarak yer aldı. Grundig
markası için tüketici elektroniği ürünleri tasarımı projelerinde yer
aldı ve hazırlanan tasarımların Uzakdoğu’daki üreticiler ile zaman
planına ve belirlenen toleranslara uygun olarak üretilmelerini
sağladı. 2010 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri
Tasarımı Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Etkileşim
tasarımı, deneyim, ürün-kullanıcı etkileşimi ve arayüzler konusunda
uzmanlaştı. Halen Arçelik’teki görevine devam ediyor ve ürünlerin
ekran ve arayüz tasarımlarında etkin rol alıyor.

Özüm Özkan, 2005 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri
Ürünleri Tasarımı Bölümü’nden mezun oldu. 2005 yılından bu yana
Kilit Taşı tasarım ekibinde endüstri ürünleri tasarımcısı olarak görev
alıyor. Elektrikli ev aletleri, promosyon ürünleri, kırtasiye, mobilya,
plastik ev ve temizlik ürünleri, aydınlatma, ambalaj gibi alanlarda
faaliyet gösteren markalar için ürünler tasarlıyor. Firma bünyesinde
gerçekleşen ürün tasarımı projelerinde araştırma, tasarım, sunuş ve
üretim süreçlerinin takibinde rol alıyor. Üretilmiş birçok ürünü, ulusal
ve uluslararası ödüle layık görüldü.
Özüm Özkan graduated from the Department of Industrial Design at
Middle East Technical University in 2005. She has been working at Kilit
Taşı Design as an industrial designer since 2005. She designs products
for brands in various ﬁelds such as electrical household appliances,
promotional items, stationery, furniture, plastic household and cleaning
products, lighting ﬁxtures and packaging. She takes an active role
within the ﬁrm in research, design, presentation and overseeing the
production process. Many of the products developed from her designs
have received awards both nationally and internationally.
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Adres : Ortaklar Cd. Bahçeler Sk. 16/4 Mecidiyeköy – Istanbul
Telefon : 0 212 275 13 41 • E-mail : ozum@kilittasi.com
Web sitesi : www.kilittasi.com

12-U-1960, 12-U-1982

In 2003, Özgür Mutlu Öz graduated from the Department of Industrial
Design at Middle East Technical University. After graduating, he started
to work for Arçelik. He worked in the design team on projects for the
brands of white goods owned by the company as a designer, and as a
Team Leader responsible for the coordination of the team. He took part
in the design projects of consumer electronic products for Grundig,
and was involved in ensuring the manufacturing of these designs by
manufacturers located in East Asia in accordance with the time plan
and manufacturing tolerances. In 2010, he completed his master’s
degree in the Department of Industrial Design at Istanbul Technical
University. He has specialised in the ﬁelds of interaction design,
experimentation, product-user interaction and interface design,
and also plays an active role in the display and interface designs of
products. He continues to work for Arçelik.

Özüm Özkan

Tel: +90 532 6415456
Address: Arcelik A.Ş. ETY 34950 Tuzla / Istanbul / Turkey
e-mail: ozgur.oz@arcelik.com

Özgür Mutlu Öz

Özgür Mutlu Öz
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Renan Gökyay

Rasim İspirgil
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Rasim İspirgil

Renan Gökyay

oyadesign@gmail.com

Telefon: 0212 269 63 00
Adres: Nurus A.S. Büyükdere Caddesi Karakol Sk.
No:2 34330 Levent-İstanbul
Web: www.nurus.com.tr

12-K-2306

12-U-2163

Rasim İspirgil, 1984’te Kocaeli’nde doğdu. Anadolu Üniversitesi,
Endüstriyel Tasarım Bölümü’nü üçüncülük ile bitirdi. 2006 yılında
Designnobis’te staj yaptı. Mezuniyet projesini Serel ile gerçekleştirdi.
2007’den bu yana, yat tasarımı yapan Scaro Design tasarım oﬁsinde
çalışıyor.
Scaro Design Ağustos 2007 –
Şu Anda (5 yıl 2 ay) İstanbul, Türkiye
Graduation Project
Serel Mart 2007 – Haziran 2007 (4 ay) Manisa, Türkiye
intern
Designnobis Temmuz 2006 – Eylül 2006 (3 ay) Ankara, Türkiye

Renan Gökyay, 1964 yılında Ankara’da doğdu. 1988’de Orta Doğu
Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı
Bölümü’nden mezun oldu. Aile şirketi olan Nurus A.Ş.’de yönetim
kadrolarında görev aldı. Gerek kendi kurduğu tasarım birimiyle,
gerekse kişisel olarak birçok tasarıma imza attı. İstanbul Bilgi
Üniversitesi, Tasarım Kültürü ve Yönetimi Programı’nda 2007-2008
dönemi ve 2008-2009 döneminde Temel Tasarım Yönetimi dersi verdi.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlik Fakültesi Mezunları Bilgi
ve İletişim Derneği’nin kurucuları arasında yer aldı, halen derneğin
yönetim kurulu üyesi ve Nurus Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili
olarak görev yapıyor.

Rasim İspirgil was born in Kocaeli in 1984. He graduated in third place
from the Department of Industrial Design at Anadolu University in
Eskişehir in 2007. Since his graduation, he has been working on yacht
design at the Scaro Design ofﬁce.
Scaro Design, İstanbul, Turkey, August 2007 Present (5 years 2 months)
Graduation Project
Serel, Manisa, Turkey, March 2007 – June 2007 (4 months)
Intern
Designnobis, Ankara, Turkey, July 2006 –
September 2006 (3 months)

Renan Gökyay was born in Ankara in 1964. He graduated from the
Department of Industrial Design at the Faculty of Architecture in
Middle East Technical University in1988. He took on a management
role in the family-owned company, NURUS Ltd. Both individually and
with the design department that he developed, he has conducted many
design projects. He lectured in Basic Design Management at Istanbul
Bilgi University in the Design Culture and Management Programme in
the 2007-2008 and 2008-2009 academic years. One of the founders of
the Alumni Information and Communication Association at the Faculty
of Architecture of Middle East Technical University, he is still a board
member of this association. Renan Gokyay today serves as the Vice
Chairman of the Board of Directors in the Nurus Group.

Rinaldo Filinesi graduated from the Department of Industrial Design
at Middle East Technical University in 2003 with an honours degree. In
2004, he started his career at Arçelik as an industrial designer. During
the 4 years that he worked there, he participated in various projects
related to product design, conceptual design, CMF design and user
interface design. He has also been in charge of design projects in the
washing machine product group and of CMF design in small household
appliances and personal care products. In 2008, he started working at
DesignUM where he conducted work on product design, CMF design
and provided design strategy consultancy for various national and
international companies from different sectors including small home
appliances, white goods, electronic products, and the medical and
automotive sectors. In 2010, he started to work at Midea Company, one
of the largest white goods manufacturers of China. He continues to
work actively as an expert design consultant in the design team of the
department of washer products at the same company.

12-U-1960
Savaş Onur Eroğlu, 2006 yılında Marmara Üniversitesi, Endüstri
Ürünleri Tasarımı Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl içerisinde Arçelik
A.Ş’de endüstri ürünleri tasarımcısı olarak çalışmaya başladı. 2011
yılına kadar Beko, Blomberg ve Grundig markaları için beyaz eşya,
küçük ev aletleri ve elektronik ürünlerin tasarımlarında görev aldı.
Tasarım süreçlerinin tüm basamaklarında rol alarak, birçok ürünün
konsept aşamasından üretim aşamasına kadar olan süreçlerini
yürüttü. 2011 yılında Arçelik’teki görevinden ayrıldı. Çalışmalarına
serbest tasarımcı olarak devam ediyor.
In 2006, Savaş Onur Eroğlu graduated from the Department of
Industrial Design at Marmara University in 2006. He started to work as
an industrial designer at Arçelik Ltd. in the same year. Until 2011, he
worked on the design of white goods, small household applicances and
electronic products for brands such as Beko, Blomberg and Grundig.
His role included taking part in all stages of the design process for
many products, from concept to the production stage. In 2011, he left
his position at Arçelik and continues his career as a freelance designer.
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Rinaldo Filinesi, 2003 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi,
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nden onur derecesi ile mezun
oldu. Profesyonel kariyerine 2004 yılında Arçelik’te endüstriyel
tasarımcı olarak başladı. Dört yıl boyunca ürün tasarımı, kavramsal
tasarım, renk ve malzeme tasarımı, arayüz tasarımı projelerinde
çalıştı. Yıkayıcı ürünler grubu tasarım liderliği, küçük ev aletleri
ve kişisel bakım ürünleri renk ve malzeme tasarımı liderliği gibi
sorumluluklar üstlendi. 2008 yılında DesignUM’da çalışmaya
başladı. Küçük ev aletleri, beyaz eşya, elektronik ürünler, medikal
ve otomotiv sektörlerinden ulusal ve uluslararası çeşitli ﬁrmalar
için ürün tasarımı, renk ve malzeme tasarımı, ürün tasarım
stratejisi danışmanlığı yaptı. 2010 yılında Çin’in en büyük beyaz
eşya üreticilerinden Midea Company’de çalışmaya başladı. Halen
ﬁrmanın yıkayıcı ürünler bölümünün tasarım ekibinde, uzman tasarım
danışmanı olarak çalışıyor.

Mobile Phone: +90 533 567 49 39
E-mail: onured@gmail.com
Internet site: www.savasonureroglu.com
Address: Sahrayi Cedit Mh. Inonu Cd.
Eke Sitesi A Blok No:59 D:31 Kadıkoy / Istanbul / Turkiye
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12-U-1573, 12-U-1582, 12-U-1608, 12-U-1617,
12-U-1619, 12-U-1622

Savaş Onur Eroğlu

Savaş Onur Eroğlu

Midea, Yikayici Ürünler Endüstriyel Tasarım Departmanı
North Changjiang Road, New District
214028 Wuxi Cin Halk Cumhuriyeti
rinaldo.ﬁlinesi@gmail.com
http://global.midea.com.cn/midea/

Rinaldo Filinesi

Rinaldo Filinesi
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VALFSEL Armatür Sanati A.Ş.
O.S.B. Atatürk caddesi no:4 45030 Manisa
www.VALFSEL.com.tr
skilimcigoldelioglu@valfsel.com.tr
tel: (236) 233 0588/117 • fax: (236) 233 0642

Selim Karaköse

Seda Kilimcigöldelioğlu
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Seda Kilimcigöldelioğlu

Selim Karaköse
Kozyatağı Mh. Korkut Sok. Dumankaya Blok. Orkide Apt.
Daire:10 Kadıköy/İstanbul
Phone : 0216 571 87 30 • Fax : 0216 571 87 00 • GSM : 0533 501 08 45
Email : mailto:selim@tumsas.com.tr • selim@tumsas.com.tr

12-U-1970

12-U-2057

Seda Kilimcigöldelioğlu, 2009 yılında Yeditepe Üniversitesi, Güzel
Sanatlar Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nden
birincilikle mezun oldu. 2010’da çift anadal programı yaptığı Graﬁk
Tasarımı Bölümü’nden mezun oldu. 2012’de Milano’da Zona Tortona
Design Week kapsamında düzenlenen The Taste of Ist sergisine
Marine serisi armatürleri ile katıldı. Profesyonel tasarım hayatına son
üç yıldır E.C.A. Valfsel Armatür Sanayi’de devam ediyor.

Selim Karaköse, 1974’te Kayseri’de doğdu. 1996 yılında ODTÜ
Mimarlık Fakültesi Şehir Planlama Bölümü’den mezun oldu.
1997 yılında Ziraat Bankası Bankacılık Okulu ve ardından Ankara
Universitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Master Programı’na
başladı. İş yaşamına Ziraat Bankası’nda başlayıp, ardından ﬁnans
sektöründe Toprakbank’ta çalıştı. 2000 yılında SFS Danışmanlık’ta
Proje Yöneticisi olarak çalıştı. 2001 yılından bu yana, müşteri
ihtiyaçlarına özel yazılım ve donanım çözümleri alanlarında
uzmanlaşan Tümsaş A.Ş.’de endüstriyel tasarım, ürün geliştirme ve
üretim süreçlerinden sorumlu yönetici olarak çalışmaktadır.

Seda Kilimcigöldelioğlu graduated in ﬁrst place from the Department
of Industrial Design, at the Faculty of Fine Arts of Yeditepe University
in 2009. In 2010, she completed the double major programme in
graphical design. In 2012, she participated in ‘The taste of Ist’ in Milan,
arranged as part of the Zona Tortona Design Week, with the Marine
series of armatures. She has continued her career working in E.C.A.
Valfsel Armature Industry for the last 3 years.

Selim Karaköse was born in Kayseri in1974. In 1996, he graduated
from the Department of City Planning at the Faculty of Architecture of
Middle East Technical University. In 1997, he attended the Ziraat Bank
Banking School, and after that, began the Business Administration
Master’s Programme at the Institute of Social Sciences at Ankara
University. He began his career at Ziraat Bank followed by Toprak
Bank working in the ﬁnance sector. In 2000, he worked as the Project
Manager at SFS Consulting. Since 2001, he has worked as a manager
in charge of industrial design, product development and manufacturing
processes for Tümsaş Ltd., which specialises in customer software
and hardware solutions.

Serhan Güzelderen graduated from the Department of Industrial
Design at the Faculty of Fine Arts in Marmara University, and
completed his master’s degree at Mimar Sinan University. From 1997
to 2005, he worked for Beko Electronics in the ﬁeld of consumer
electronics. In 2005, he left Beko to found DesignVENA. While offering
solution partnerships in the ﬁeld of design services to companies in
various sectors, he was awarded prizes for the products which he had
designed, both in national and international competitions. At the same
time, he has worked on the design and production of yachts for his
brand name, Ovoyachts.

12-U-2265
Serpil Karaoğlu, 2009’da Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri
Ürünleri Tasarımı Bölümü’nden mezun oldu. 2010’dan beri Mimar
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde yüksek lisansına devam ediyor.
Marka, ürün değeri ve ambalaj ilişkileri üzerine araştırmalar yapıyor.
2011’de yer aldığı takım projesi, MIT EF Business Plan Türkiye
Yarışması’nda 3200 proje içinden ilk 10’a ﬁnalist olarak seçildi.
2012’de 5. TEB İcat Çıkar İnovasyon Yarışması’nda beşincilik, Ambalaj
Ay Yıldızları Yarışması’nda Bronz ve Yeterlilik Ödülü’ne layık görüldü.
Serpil Karaoğlu graduated from the Department of Industrial Design
at Middle East Technical University in 2009. Since 2010, she has been
studying for her master’s degree at Mimar Sinan Fine Arts University,
and is conducting research into the relationship between brand &
product value and packaging design. In 2011, her team project was
chosen as a ﬁnalist in the ﬁrst 10 out of 3200 entries in the MIT EF
Business Plan Competition Turkey. In 2012, in the 5th Teb Invention
Innovation Competition, her project was awarded ﬁfth place, and
a Bronze and a Competency Award in the Crescents and Stars for
Packaging Competition.
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Serhan Güzelderen, Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi,
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek
lisansını Mimar Sinan Üniversitesi’nde tamamladı. 1997 – 2005
yılları arasında Beko Elektronik’te tüketici elektroniği konusunda
çalışmalarını sürdürdü. 2005 yılında ayrılarak DesignVENA’yı kurdu.
Farklı sektördeki ﬁrmalara tasarım hizmeti alanında çözüm ortaklığı
sunarken, tasarladığı ürünlerle ulusal ve uluslararası yarışmalarda
ödüllere layık görüldü. Aynı zamanda yarattığı Ovoyacths markası
bünyesinde, tekne tasarımı ve üretimi gerçekleştiriyor.

+905447379904
karaoglu.serpil@gmail.com
s.karaoglu@karaoxis.com
www.karaoxis.com
Erenköy // İstanbul
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12-U-2049, 12-U-2075

Serpil Karaoğlu

Serpil Karaoğlu

VENA TASARIM VE YATÇILIK SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Mahmut Yesari Sk. No:2-4/1 Koşuyolu 34718 İstanbul/TURKEY
tel: 0216 651 43 50 • fax: 0216 651 43 52
http://www.designvena.com/

Serhan Güzelderen

Serhan Güzelderen
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Seyman Çay

Serpil Sedef Yağcı
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Serpil Sedef Yağcı

Seyman Çay

Adres: VESTEL Beyaz Eşya San. Ve Tic. A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi, 45030
Telefon: 0236 2263000 / 5344
E-posta: serpil.yagci@vestel.com.tr

0 212 438 37 40
Tekstilkent Ticaret Merkezi İşhanı No:126 Esenler - İstanbul
www.mg-design.org • sc@mg-design.org

12-U-1636

12-U-2027, 12-U-2029

Serpil Sedef Yağcı, 1987 yılında Trabzon’da doğdu. Eğitimine 2005
yılında Anadolu Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü’nde başladı.
2007 yılında Imm Cologne fuarına Işık & Hissiyat projesi dahilinde
katılımcı olarak bulundu. 2009 yılında mezun olmadan önce, Erasmus
programı ile Portekiz’de Escola De Superior Arts E Design’da bir
dönem eğitim gördü. 2009 yılında mezun olduktan sonra Vestel
Beyaz Eşya bünyesinde, Teknoloji Geliştirme ve Endüstriyel Tasarım
Departmanı’nda endüstriyel tasarımcı olarak çalışmaya başladı.
2009 yılından bu yana, bu bölümde uzman endüstriyel tasarımcı
olarak çalışıyor. Vestel Beyaz Eşya tasarım ekibi ile katıldığı ulusal ve
uluslararası tasarım yarışmalarında bir çok ödüle layık görüldü.

Seyman Çay, İstanbul Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı
Bölümü’nden mezun oldu. 2002 yılında MG Design - Stuttgart oﬁsinde
tasarımcı olarak görev aldı. Almanya’daki işbirliğini 2004 yılında MG
Design-İstanbul oﬁsi kurucu ortağı olarak Türkiye’ye taşıdı. Halen
İstanbul oﬁsinde tasarım yöneticiliği yapıyor. Yer aldığı tasarım
projeleri ile Design Turkey, Red - Dot, IF, Design Preis Deutschland,
Focus Open, Plus-X gibi organizasyonlarda birçok ödül aldı. Yürüttüğü
tasarım çalışmalarının yanı sıra ulusal yarışma jürilerinde yer alıyor.
İstanbul Teknik Üniversitesi’nde bilgisayar destekli tasarım ve
endüstriyel tasarım proje dersleri veriyor.

Serpil Sedef Yağcı was born in Trabzon in 1987, and in 2005, she started
her education in the Department of Industrial Design at Anadolu
University. In 2007, she participated in the Imm Cologne Design Fair
as an exhibitor in the project called Light & Sense. In 2009, before
ﬁnishing university, she studied for one semester through the Erasmus
programme at ESAD (Escola De Superior Arts E Design) in Portugal.
After graduating in 2009, she started to work as an industrial designer
for the Vestel White Goods Company in the Department of Technology
Development and Industrial Design. From 2009 onwards, she has been
working as an industrial design specialist in the same department.
With the Vestel White Goods industrial design team, her work has been
found worthy of several international and national industrial design
awards.

Seyman Çay graduated from the Department of Industrial Design
at Istanbul Technical University. In 2002, he started to work as a
designer for the MG Design – Stuttgart Ofﬁce. In 2004, he became
the co-founding partner of the MG Design – Istanbul Ofﬁce which
was established in collaboration with its counterpart in Germany. He
continues to work as the design manager in the Istanbul ofﬁce. His
design projects have won several awards in competitions such as
Design Turkey, Red Dot, IF, Design Preis Deutschland, Focus Open and
Plus-X. He also takes part in national design competitions as a jury
member, and gives lectures in computer-aided design programmes
and industrial design projects at Istanbul Technical University.

Tahsin Çetinoğlu

Adres: ÖZGE PLASTİK AMBALAJ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Kağıthane Sanayi Sitesi 17.Cad. No:7
34360 Başakşehir / İSTANBUL
Tel : 0212 485 65 65 • Fax : 0212 485 80 98
info@ozgeplastic.com • www.ozgeplastic.com

http://tahsinch.tumblr.com
tcetinoglu@gmail.com

12-U-2102

12-U-1725, 12-U-1727

Şaban Yavuz, 1953’te Rize’da doğdu. Çok erken yaşlarda çalışma
hayatına başladı. 1966 yılından bu yana plastik sektöründe faaliyet
gösteriyor. 1988 yılında Özge Plastik Ambalaj Ltd. Şti.’ni kurdu. Özge
Plastik olarak Türkiye’de birçok ilke imza attı. Ar-Ge çalışmalarına
verdiği önem sayesinde sektöre birçok yenilik kazandırdı..

Tahsin Çetinoğlu, 1997 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri
Ürünleri Tasarımı Bölümü’nden mezun oldu. On yılı aşkın süredir
Karel A.Ş.’de tasarım lideri olarak çalışıyor. Aynı zamanda yarı zamanlı
serbest el çizim dersi veriyor. Uzmanlık alanları arasında kavramsal
tasarım, ürün tasarımı, mekanik tasarım ve model/maket yapımı
yer alıyor. Plastik mekanizmalar üzerine birkaç patenti bulunmakta.
3 boyutlu animasyon ﬁlmleri için karakter tasarımı ve bağımsız
illüstrasyon çalışmaları yapıyor.

2012 TASARIMCILAR / DESIGNERS

Tahsin Çetinoğlu graduated from the Department of Industrial Design
at Middle East Technical University in 1997. He has been working as
an industrial design leader for Karel Electronics for over ten years,
and also as a part-time lecturer in freehand drawing. He is an expert
in conceptual design, product design, mechanical design and modelmaking. He is the owner of several patents in plastic mechanisms.
He also works as a character designer for 3D animation ﬁlms and
conducts independent illustration work.
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Şaban Yavuz was born in Rize in 1953. He began to work at an
early age, and since 1966, he has been working in the plastics
manufacturing sector in Turkey. In 1988, he established Özge Plastic
Packaging Ltd., which has achieved many ﬁrsts in the plastics
industry in Turkey. By focusing on R&D, he has introduced a number of
innovations into the sector.

Tahsin Çetinoğlu

Şaban Yavuz

Şaban Yavuz
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Tanju Özelgin

Tamer Nakışcı
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Tamer Nakışcı

Tanju Özelgin

tamer@studionakisci.com

www.tanjuozelgin.com

12-U-1846

12-U-1598

Tamer Nakışçı, 1982’de İstanbul’da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi,
Endüstri Ürunleri Tasarımı Bölümü’nden mezun oldu. Kariyerine
2004 yılında Fiat Advanced Design Concept Lab – Milano’da
başladı. 2005 yılında ‘888’ adlı tasarımı ile ilk uluslararası ödülü
olan Nokia Benelux Design Awards’u kazandı. 2009 yılında Avrupa
Birliği tarafından Avrupa’nın 100 yaratıcı genç yeteneğinden biri
olarak gösterildi. Dünya çapında birçok konferans ve uluslararası
etkinlikte yer aldı. Tasarımları başta Red Dot ve IF olmak üzere
birçok uluslararası ödüle layık görüldü ve dünyanın birçok noktasında
sergilendi. İstanbul’da kurduğu Studio/Nakışçı çatısı altında
yaratıcılığın farklı alanlarında projeler gerçekleştiriyor.

Tanju Özelgin, 1962 yılında İstanbul’da doğdu. 1984 yılında Marmara
Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Endüstriyel Tasarım
Bölümü’nden mezun oldu. 1987’de Scala tasarım oﬁsini kurdu. 10
yıl boyunca Scala design bünyesinde fuar standları, yat, showroom,
konut, oﬁs, özel tanıtım geceleri mobilya ve endüstri ürünleri tasarladı
ve uyguladı. 1996’da Ertan Binme ile Parlak Kırmızı’yı kurdu. 2005
yılında ise kendi tasarım oﬁsi TO’yu kurdu. TO bünyesinde iç mimari ve
ürün tasarımı projelerini sürdürüyor.

Tamer Nakışçı was born in Istanbul in 1982. He graduated from the
Department of Industrial Design at Mimar Sinan University. He started
his career at Fiat Advanced Design Concept Lab in Milan in 2004,
and he won his ﬁrst international award in 2005 at the Nokia Benelux
Design Awards with his design called ‘888’. He was named as one of
Europe’s 100 young creative talents by the European Union in 2009, and
has participated in numerous workshops and conferences around the
world. His work has received a number of awards, including the Red
Dot and iF, while being featured and exhibited in different parts of the
globe. In Studio/Nakisci, his design company based in Istanbul, he is
currently conducting projects in various areas of creativity.

Tanju Özelgin was born in Istanbul in 1962, and graduated from the
Department of Industrial Design at the Faculty of Fine Arts of Marmara
University in 1984. He established Scala Design in 1987, and over
the next ten years carried out design and implementation work for
trade fair stands, yachts, showrooms, residences, ofﬁces, special
promotional evenings, furniture and industrial products. In 1996, he set
up Parlak Kirmizi with Ertan Binme. He continues to work on interior
design and product design for his own design studio named TO, which
he established in 2005.

Türker Acartürk graduated from the Department of Industrial Design
at Istanbul Technical University in 2011. He was given an award by
Arcelik for a music system project for Grundig, and won an award
from Olmuksa with his packaging design under the theme ‘Natural
Solutions Using Corrugated Cardboard’. He has participated in several
national and international workshops, and has worked in the ﬁeld of
graphic design, 3D modelling and model making. He has also worked
as a consultant in furniture design and production techniques, and
has conducted work on electronic products, electrical household
appliances and automotive design projects. He joined the MG Design
project team in 2012, and continues to work there.

12-U-1573, 12-U-1582, 12-U-1608,
12-U-1617, 12-U-1619, 12-U-1622
Uğraş Akpınar, 2006 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi,
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nden üçüncülükle mezun oldı.
Ulusal ve uluslararası yarışmalarda çeşitli derecelerde tasarım
ödülleri aldı. 2003 yılında Fiat OSA Projesi kapsamında Fiat’ın davetiyle
İtalya’da tasarım sunumları yapan ekipte yer aldı. 2003-2006 yılları
arasında Demirdöküm A.Ş.’de profesyonel tasarım kariyerine başladı.
Çalıştığı dönemde kavramsal çalışmalarının yanı sıra sektörde
yenilikçi ürünler tasarladı. 2006-2007 yılları arasında Aldora Mobilya
ﬁrmasında panel mobilya alanında kavramsal tasarımlar yaptı. 20072012 yılları arasında DesignUM tasarım oﬁsinde konsept geliştirme,
tasarım görselleştirme ve parça tasarımı alanlarında çalışmalar yaptı.
2012 yılında DesignUM’dan ayrılarak otomotiv, beyaz eşya, medikal
ürünler ve mobilya sektörlerine yenilikçi ürün tasarımı ve stratejik
rekabet danışmanlığı konularında hizmet vermeye başladı.
Ugras Akpınar graduated in third place from the Department
of Industrial Design at Mimar Sinan University in 2006. He has
participated in various design competitions and received several
national and international design awards. In 2003, as part of a team,
he was invited to Italy by FIAT in order to make a presentation for the
‘FIAT OSA’ Project. Between 2003 and 2006, he worked at Demirdöküm
Ltd. where he ﬁrst started his professional career in design. As well
as conducting conceptual work, he also designed innovative products
in the sector. From 2006 to 2007, he conducted conceptual designs in
the ﬁeld of panel furniture for the Aldora Furniture Company. Between
2007 and 2012, he worked in DesignUM as a designer, and made a
valuable contribution to concept development, design visualisation and
the design of mechanical parts. In 2012, he left DesignUM and started
working as a freelance designer providing innovative product design
and competitive strategy consultancy within the sectors of automotive,
white goods, medial products and furniture.

2012 TASARIMCILAR / DESIGNERS

Türker Acartürk, 2011 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi,
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nden mezun oldu. Grundig
için yaptığı müzik sistemi projesi ile Arçelik’ten; ‘Oluklu mukavva
ile doğal çözümler’ konulu yarışma için yaptığı ambalaj tasarımı
ile Olmuksa’dan ödül aldı. Yurtiçi ve yurtdışında workshop
organizasyonlarına katıldı ve graﬁk tasarımı, 3D modelleme ve model
yapımı konularında çalışmalarda bulundu. Mobilya tasarımı ve üretim
teknikleri konusunda danışmanlık ve ürün tasarımı yapmanın yanı
sıra elektronik ürünler, elektrikli ev aletleri ve otomotiv alanlarında
projeler üretti. 2012 yılında MG Design proje ekibine katıldı ve halen
görevini sürdürüyor.

Arnavutköy Dere sok No16 D2
Arnavutköy Beşiktaş İstanbul
GSM: 0537 212 85 72
ugrasa@gmail.com
http://www.hidesign.com.tr/
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Uğraş Akpınar

Uğraş Akpınar

0 212 438 37 40
Tekstilkent Ticaret Merkezi
İşhanı No:126 Esenler - İstanbul
www.mg-design.org
ta@mg-design.org

Türker Acartürk

Türker Acartürk
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Utku Çay

Ulaş Erdoğan
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Ulaş Erdoğan

Utku Çay

ulaserdogan@gmail.com
+90 (535) 818 62 96
Muradiye Mah. Muradiye Bayırı Sok.
No:20/6 Nine Apt. Teşvikiye / İstanbul

utkucay@msn.com

12-U-1980

12-U-1681, 12-U-1722

Ulaş Erdoğan, 2001 yılında Orta Doğu Teknik Ünivesitesi, Endüstri
Ürünleri Tasarımı Bölümü’nden mezun oldu. Yine aynı bölümde
araştırma görevliliği ve ardından Başkent Üniversitesi, İç Mimarlık
ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde yarı zamanlı öğretim görevliliği yaptı.
Temel Tasarım, Endüstriyel Tasarım, Tasarımda İletişim, Strüktür,
Fizik, Tasarımda Anlam, Bilgisayar Destekli Tasarım, Çokluortam
Tasarımı gibi derslerde görev aldı. Defne Koz Design Studio’da ev ve
oﬁs için mobilya, aydınlatma, aksesuar ve gereçler üzerine çalıştı.
Halen farklı alanlarda serbest tasarımcı ve Bilgi Üniversitesi’nde yarı
zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışıyor.

Utku Çay, 1987 yılında Üsküdar’da doğdu. 2010 yılında Anadolu
Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım
Bölümü’nden mezun oldu. 2011 yılında, Ertunç Özcan Medikal
Şirketler Grubu bünyesinde endüstriyel tasarım sorumlusu olarak
çalışmaya başladı. Bu süreçte çok sayıda projede yer aldı ve yaptığı
çalışmalar aynı zamanda Tübitak AR-GE faaliyetleri kapsamında
yürütüldü. Çalışmalarını ODTÜ Teknokent bünyesindeki Ertunç Özcan
Ar-Ge Oﬁsinde sürdürüyor.

Ulaş Erdoğan graduated from the Department of Industrial Design
at Middle East Technical University in 2001. He worked as a research
assistant in the same department and later as a part-time instructor
at Başkent University in the Department of Interior Architecture and
Environmental Design. He conducted lectures in subjects such as
Basic Design, Industrial Design, Design Communication, Structure,
Physics, Meaning in Design, Computer-Aided Design and Multimedia
Design. He has worked on the design of home and ofﬁce furniture,
lighting ﬁxtures, accessories and appliances at the Defne Koz Design
Studio. Currently, he works as a freelance designer in different ﬁelds
and as a part-time instructor at Bilgi University.

Utku Çay was born in Üsküdar in 1987. He graduated from the
Department of Industrial Design at the Faculty of Architecture and
Design at Anadolu University in 2010. In 2011, he began working as
a designer responsible for industrial design for the Ertunç Özcan
Medical Group of Companies. In this way, he became involved in a large
number of projects while at the same time carrying out R&D activities
within Tübitak. He continues to work at the Ertunç Özcan R&D Ofﬁce in
Middle East Technical University’s Technocity.

VESTEL Beyaz Eşya Endüstriyel Tasarım Grubu

Yanarsu sokak, Ergene Apt. No:14 Daire:18
Etiler / İstanbul 34335 İstanbul Türkiye
t: 0212 263 00 74
umit.altun@design-um.com
http://www.design-um.com/

http://tahsinch.tumblr.com
tcetinoglu@gmail.com

12-U-1573, 12-U-1582, 12-U-1608, 12-U-1617,
12-U-1619, 12-U-1622, 12-U-1931

12-U-1626, 12-U-1628, 12-U-1632,
12-U-1633, 12-U-1636, 12-U-1638

Ümit Altun, 1965 yılında Milas’ta doğdu. 1985 yılında Mimar Sinan
Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nden mezun oldu.
Sırasıyla Otokar, Teletaş ve Arçelik’te tasarımcı ve tasarım yöneticiliği
görevlerinde çalıştı. 2004 yılından beri kendi kurmuş olduğu
DesignUM’da, otomotivden elektrikli ev aletlerine, elektronik eşyadan
medikal ürünlere kadar bir çok farklı sektöre tasarım ve tasarım
danışmanlığı hizmetleri veriyor.

Vestel Beyaz Eşya Endüstriyel Tasarım Grubu, 2005 yılı Ekim ayında
kuruldu. Teknoloji Geliştirme ve Endüstriyel Tasarım departmanına
bağlı olarak tüm beyaz eşya tasarım projelerinin geliştirilmesi ve
uygulanması ile ilgili konularda çalışmalarını sürdürüyor. Ekipte 1
endüstriyel tasarım yöneticisi, 7 endüstriyel ürün tasarımcısı, 2 graﬁk
tasarımcı ve 1 tekniker bulunuyor. Vestel Beyaz Endüstriyel Tasarım
Grubu katıldığı ulusal ve uluslarası tasarım yarışmalarında birçok
ödüle layık görüldü.
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Vestel White Goods Industrial Design Group was established in
October of 2005. The group continues to work on the development
and implementation of all the design projects for white goods within
the Technology Development and Industrial Design Department of
the company. It consists of one industrial product design manager,
seven industrial product designers, two graphic designers and one
technician. The Vestel White Goods Industrial Design Group has earned
several national and international industrial design awards.
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Umit Altun was born in Milas in 1965. He graduated from the
Department of Industrial Design of Mimar Sinan University in 1985.
He worked as a designer in Otokar, Teletaş and Arçelik as a designer
and design manager. In 2004, he founded his own company DesignUM,
which has been providing design and design consultancy services to
a diverse number of sectors ranging from automotive to electronic
household appliances, and from electronic devices to medical
products.

VESTEL BEYAZ EŞYA

Ümit Altun
Ümit Altun

tamer@studionakisci.com

12-U-2174, 12-U-2207
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Vestel ID TEAM 1994 yılından bu yana Vestel Elektronik ürün grupları
için ﬁrma içerisinde tasarım hizmeti sağlıyor. Kurulduğu günden
bu yana her geçen gün yeni katılan tasarımcılarla genişleyen grup
endüstriyel tasarımcı, graﬁk tasarımcı ve teknik tasarımcıları
kapsayan toplam 17 çalışandan oluşuyor. Temel olarak televizyon,
DVD kaydedici- oynatıcı, DVB, uzaktan kumanda, monitör, dizüstü
bilgisayar, tablet, All-in-One PC gibi tüketici elektroniği ürün
gruplarında çalışmalar yürütülüyor. Ar-Ge içerisinde yer alan grup
Burak Emre Altınordu tarafından yönetiliyor.

DESIGN TURKEY
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The Vestel ID TEAM has been conducting in-house industrial design
services for Vestel electronic product groups since 1994. The group,
which is expanding day by day with the participation of other designers,
now consists of seventeen people including industrial designers,
graphic designers and technical designers. Their work is based on
projects for consumer electronic product groups such as televisions,
DVD recorder-players, DVBs, remote controls, monitors, laptops,
tablets and All-in-One PCs. The team is part of R&D and is led by
Burak Emre Altınordu.

Yasemin Armağan

VESTEL ID TEAM

VESTEL ID TEAM

Yasemin Armağan
Organize Sanayi Bölgesi İş ve Ticaret Merkezi
No:36 Eskişehir / Türkiye
T:+90 222 2360249 • F:+90 222 2360250
yarmagan@eskisehirtasarimmerkezi.org
www.eskisehirtasarimmerkezi.org

12-U-2004
Yasemin Armağan, 1989’da İzmir’de doğdu. 2007 yılında Anadolu
Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü’nde lisans eğitimine
başladı. İç Mimarlık Bölümü’nde yan dal eğitimini ürün-mekan ilişkisi
konusunda tamamladı. 2011 yılında lisans derecesini birincilikle
tamamladı. Halen Hacettepe Üniversitesi, İç Mimari ve Çevre Tasarımı
Bölümü’nde yüksek lisans yapıyor ve Eskişehir Endüstriyel Tasarım
Merkezi’nde tasarımcı olarak çalışıyor.
Yasemin Armağan was born in Izmir in1989. She started her bachelor’s
degree in the Department of Industrial Design at Anadolu University
in 2007. She studied the relationship between the product and interior
space in the Department of Interior Design. In 2011, she graduated
top of her class, and now continues to do her master’s degree at
Hacettepe Universitiy in the Department of Interior Architecture
and Environmental Design, and is also working as a designer in the
Eskişehir Industrial Design Centre.

Yasemin Sinem Köselecioğlu was born in Ayvalık, Balıkesir in 1988.
She graduated from the Department of Industrial Design at Istanbul
Technical University in 2011. She was an exchange student at
Malmö Högskola in Sweden for 6 months in 2010, where she studied
interaction design. She won second prize in the Jewellery Design
Competition organised by the Turkish Jewellery Exporters’ Association
in 2012, ﬁrst prize in the IMMIB Industrial Design Competition in 2010
in the concept category within the student division, an honorablemention prize at B’iota Laboraties Bioxcin Packaging Design
Competition in 2008, and ﬁrst prize in the competition run by Ayvalık
Anatolian High School in 2004 for the 10th Year Logo Competition.
For ten months, she worked as a product designer at Hare Tasarım
which conducts design and implementation work on massive surface
materials of Corian and its derivatives. She was accepted into the
Fashion Accessories Design Programme at the Istituto Marangoni in
Milan for the 2012-2013 academic year.

12-U-1680
Yasemin Ulukan, 1982’de Mersin’de doğdu. 2004 yılında Anadolu
Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü’nden birincilikle mezun
oldu. Aynı yıl Senur Elektrik Motorları San. ve Tic. A.Ş.’de çalışmaya
başladı. Piyasada satılmakta olan pek çok sayıda mutfak robotu,
elektrikli süpürge, çaydanlık, kahve makinesi, et kıyma robotu ve tost
makinesi tasarımları üzerinde çalıştı. 2010‘da Design Turkey Üstün
Tasarım Ödülü de aldığı Su Filtreli Elektrikli süpürge tasarımı Arnica
Bora, 2011 yılının en çok satan süpürgesi olma başarısını yakaladı.
Aynı ürün İtalya’da 2012 Adesign Altın Tasarım Ödülü ve Amerika’da
Good Design Ödülü’ne layık görüldü. Halen aynı şirkette tasarımcı ve
proje yöneticisi olarak görev yapıyor.
Yasemin Ulukan was born in Mersin in 1982. She graduated from the
Department of Industrial Design at the Anadolu University in ﬁrst
place. In the same year, she began working for Senur Electric Motors
Industry & Trade Ltd. Many of her designs for items such as food
processors, vacuum cleaners, meat grinders, toasters, and tea and
coffee makers can be seen on the market. For the Arnica Bora water
ﬁltered vacuum cleaner design, she was awarded the 2010 Design
Turkey Superior Design Award, and the design became the best-selling
vacuum cleaner of 2011. This product also won the 2012 Adesign
Golden Award in Italy and the Good Design Award in United States.
She continues to work as a designer and project manager at the same
company.

2012 TASARIMCILAR / DESIGNERS

Yasemin Sinem Köselecioğlu, 1988’de Ayvalık/Balıkesir’de doğdu.
2011’de İstanbul Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı’ndan
mezun oldu. 2010 yılı Ocak-Haziran aylarında altı ay, İsveç Malmö
Högskola’da değişim öğrencisi olarak, etkileşim tasarımı okudu.
2012 yılında Mücevher İhracatçıları Birliği, Mücevher Tasarımı
Yarışması’nda ikincilik ödülü, 2010 yılında İMMİB Endüstriyel Tasarım
Yarışması’nda konsept kategorisi öğrenci dalında birincilik ödülü, 2008
yılında B’iota Laboratuvarları Bioxcin Ambalaj Tasarımı Yarışmalarında
mansiyon ödülü, 2004 yılında Ayvalık Anadolu Lisesi 10. Yıl Logo
Yarışması’nda birincilik ödülü kazandı. Mezun olduktan sonra on
ay kadar bir süre Corian ve türevi masif yüzey malzemeleri üzerine
tasarım ve uygulama yapan Hare Tasarım ﬁrmasında tasarımcı olarak
çalıştı. 2012-2013 akademik yılı için, Istituto Marangoni Milan’a, Moda
Aksesuarları Tasarımı Programı dahilinde kabul edildi.

Senur Elektrik Motorları San ve Tic AŞ
Dolum Tesisleri Cd. Şehit Piyade Er Yavuz Bahar sk.
No:7 34310 Avcılar • +90 212 4221330 – 255
yasemin@senur.com.tr • www.arnica.com.tr
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Yasemin Ulukan

Yasemin Ulukan

GSM: +90 (532) 617 3264
yasenem@gmail.com

Yasemin Sinem Köselecioğlu

Yasemin Sinem Köselecioğlu
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Yunus Tunak

Yeşim Bakırküre
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Yeşim Bakırküre

Yunus Tunak

Address: Rıhtım Caddesi Fransız Geçidi İş Merkezi
no: 59 C Blok Daire 38 Karaköy 34425 İstanbul - TR
Phone: +90 212 243 18 78 • Fax: +90 212 243 18 76
Mail address: y@ypsilontasarim.com
Web: www.ypsilontasarim.com

542 566 4206
Yunust@gmail.com

12-U-2022

12-U-1982

Yeşim Bakırküre, 1966 yılında İstanbul’da doğdu. 1989’da Mimar Sinan
Üniversitesi, İç Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. 1994 yılına kadar
Koleksiyon Mobilya’da tasarımcı olarak çalıştı.
1999 yılında kurduğu Ypsilon Tasarım’da halen mekan, ürün ve
sergileme tasarımları yapıyor. Ypsilon Tasarım bünyesinde yapılan
konsept mağaza tasarımları arasında Bilstore, 10u10, Artizen ve
Zaaf bulunuyor. Kahve Dünyası için tasarladıkları Affogato Bardağı
ile Red Dot 2010 Honourable Mention Ödülü’nü alan oﬁs, 2012 yılında
Gümüş için tasarladığı PET şişe ile Pentawards Silver Ödülü’nün
sahibi oldu. Bil’s için tasarlanan Sketch sergileme standı, jürisinde
Philippe Starck’ın da bulunduğu ve 900’e yakın tasarımcının katıldığı
Frame Moooi 2012 yarışmasında ilk 10 ﬁnalist arasına girdi. Ypsilon
Tasarım’ın sınırlı sayıda üretilen tasarımları arasında İKSV kürsü
ve satış standları, Akbank exi26 kampüs bankları, Arter karşılama
bankosu ve Ofset Yapımevi fuar standı bulunuyor.

Yunus Tunak, 2000 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri
Ürünleri Tasarımı Bölümü’nden mezun oldu. Profesyonel kariyerine
arayüz ve etkileşim tasarımcı olarak e-eğitim sektöründe başladı.
2002-2004 yılları arasında Garanti Bankası bünyesinde bankacılık,
internet ve ATM arayüz projelerinde görev aldı. 2004-2008 yılları
arasında çeşitli ajanslarda ve bağımsız olarak internet projelerinde
yöneticilik, danışmanlık ve tasarımcılık yaptı. 2008’de kurduğu
Spacesheep ﬁrmasında Arçelik, Turkcell, Garanti, TEB gibi bir
müşterilere internet ve arayüz projeleri hazırlayan bir ekibi yönetti.
Projeleri Graﬁkerler Meslek Kuruluşu ve çeşitli uluslararası kurumlar
tarafından ödüllendirildi. 2011 yılından bu yana, Arçelik Endüstriyel
Tasarım departmanında, etkileşim tasarım uzmanı olarak görev
yapıyor. Yürüttüğü projeler arasında Smart TV arayüzleri, A la Chef
fırın, Smart Station buzdolabı, InLove serisi çamaşır makinesi kontrol
sistemleri yer alıyor.

Yeşim Bakırküre was born in Istanbul in 1966. She graduated from the
Department of Interior Design at Mimar Sinan University in 1989. She
worked as a designer in Koleksiyon Mobilya until 1994. She established
Ypsilon Tasarım in 1999, and since then, she has been designing
interior spaces, products and exhibition systems. Bilstore, 10u10,
Artizen and Zaaf are some of the concept store designs that Ypsilon
Tasarım has been involved with. In 2010, the Affogato Glass designed
for Kahve Dünyası, received a Red Dot Honourable Mention Award,
and in 2012 Ypsilon Tasarım got the Pentawards Silver Award for the
Gümüş PET water bottle. From among nearly 900 entries, the Sketch
retail stand, designed for Bil’s was selected by juror Philippe Starck as
one of the top 10 ﬁnalists of the Frame Moooi Design Award 2012. The
limited productions of Ypsilon Tasarım include the IKSV rostrum and its
retail stands, the Akbank exi26 campus bench, the Arter information
desk and the Ofset Yapımevi fair stand.

Yunus Tunak graduated from the Department of Industrial Design
in Middle East Technical University in 2000. He started his career as
an interface and interaction designer within the e-learning sector.
From 2002 to 2004, he worked within the structure of Garanti Bank,
concentrating mainly on banking, internet and ATM interface projects.
Between 2004 and 2008, he worked for several agencies and also
performed independent work on internet projects as a manager,
consultant and designer. In 2008, he founded Spacesheep to provide
internet and interface development services for corporate clients like
Arcelik, Turkcell, Garanti Bank, TEB. He has received acclaim and
awards from the Society of Graphic Design and various international
associations for his work on a number of projects. Since 2011, he
has been working as an interaction design specialist in the Arcelik
Industrial Design Department. Included in the projects he has
conducted are Smart TV interfaces, the A la Chef oven, Smart Station
refrigerator and InLove series washing machine control systems.

Zeliha Merve Duman

Telefon : 0533 953 22 45
Elektronik Posta : zafer.dogan@serel.com.tr
Adres : Lalapaşa Mah. Alan Sok. No:18 Daire:10 Merkez/MANİSA

E-5 Yanyol Cad. No:180 Alt Kaynarca
34896 Pendik - İstanbul - Turkey
T. +90 216 390 47 77 • F. +90 216 354 65 55
C. +90 530 000 00 00 • www.vefagroup.com

12-U-1670

12-U-2199

Zafer Doğan 1961’de doğdu. 1985 yılında Marmara Üniversitesi, Güzel
Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümü’nden mezun oldu. İş hayatına
vitriﬁye alanında başladı. Uzmanlık alanları arasında model, model
kalıp tasarımı ve ürün tasarımı bulunuyor. 2006 yılından bu yana Serel
Seramik ﬁrmasında tasarım müdürü olarak çalışıyor.

Zeliha Merve Duman, 2010 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi,
Mimarlık Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nden mezun
oldu. Çağdaş sanat eserlerinin 3 boyutlu modellenmesinde, ahşap ve
metal mobilya ve aksesuar tasarım alanında, mağaza raf sistemleri ve
iç mekan tasarımı projelerinde çalıştı. 2012 başından bu yana ise Vefa
Holding Tasarım ve Ür-Ge Oﬁsi bünyesinde, prefabrike yaşam üniteleri
konusunda tasarım ve ürün geliştirme yapıyor.

2012 TASARIMCILAR / DESIGNERS

Zeliha Merve Duman received her bachelor’s degree in 2010 from
the Department of Industrial Design in the Faculty of Architecture at
Istanbul Technical University. She worked on the 3D modelling and
visualisation of contemporary artworks, designing wooden and metalbased furniture and accessories and also retail shelf systems and
interior design projects. Since the beginning of 2012, she has been
working for Vefa Holding in the Design and P&D Ofﬁce on design and
product development projects concerning the prefabricated living units.
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Zafer DOĞAN was born in 1961. He graduated from the Department
of Ceramics at the Faculty of Fine Arts at Marmara University in 1985
and started his career in the sanitation ware sector. Models and model
mould design and product design are among his ﬁelds of expertise. He
has been working for Serel Ceramics since 2006 as a design manager.

Zeliha Merve Duman

Zafer Doğan

Zafer Doğan
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Jüri Üyesi / Jury Member
Malezya Tasarım Konseyi / Malaysian Design Council

Ahmad Haji Zainuddin

Ahmad Haji Zainuddin, lisans derecesini MARA
Technology University’den, master derecesini University
of Michigan’dan, doktora derecesini ise Manchester
Metropolitan University’den aldı. 2007’den bu yana, Malezya
Başbakanı tarafından atandığı Ulusal İnovasyon Kurulu’nun
üyesi ve Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanlığı’na bağlı
olarak çalışan Malezya Tasarım Konseyi’nin başkanı olarak
görev yapıyor. Aynı zamanda Sultan İdris Eğitim Üniversitesi,
Sanat Fakültesi’nde dekanlık görevini sürdürüyor.

Ahmad Haji Zainuddin received his bachelor’s degree from
MARA Technology University, his master’s degree from
the University of Michigan and his PhD from Manchester
Metropolitan University. Since 2007, he has been a board
member of the National Innovation Committee appointed by
the Malaysian Prime Minister and the chairman of Malaysian
Design Council which works under the Ministry of Science,
Technology and Innovation. At the same time, he is the Dean
of the Faculty of Art, Computing and Creative Industry at
Sultan Idris Education University.

After graduating from the Department of Industrial
Engineering at Galatasaray University, Akın Kazakçı, was
awarded Bourse d’Excellence by The French Government,
and went to Dauphine University in Paris to further his
education. After getting his master’s degree and PhD in the
Implemention of Artiﬁcial Intelligence on Design here, he
attended the Design Theory Platform at Mines Paris Tech as
a researcher. He is still working for this organization as an
assistant professor. His ﬁelds of interest are design theory,
conceptual design and design strategy.

2012 JÜRİ / JURY

Akın Kazakçı, Galatasaray Üniversitesi, Endüstri
Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra, Fransız
Hükümeti’nden Bourse d’Excellence alarak yüksek
öğrenimini tamamlamak üzere Fransa’da Paris Dauphine
Üniversitesi’ne girdi. Yüksek lisans ve doktorasını Yapay
Zekanın Tasarıma Uygulanması konusunda tamamladıktan
sonra, Mines ParisTech’te Tasarım Teorisi Kürsüsü’ne
araştırmacı olarak katıldı. Halen bu kurumda yardımcı
doçent olarak hizmet veriyor. Araştırma ilgi alanları
içerisinde tasarım teorisi, kavramsal tasarım ve tasarım
stratejisi bulunuyor.
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Akın Kazakçı

Akın Kazakçı

Jüri Üyesi / Jury Member
Centre de Gestion Scientiﬁque Paris / Centre de Gestion Scientiﬁque, Paris

Akın Nalça

Jüri Üyesi / Jury Member
Terminal Design / Terminal Design
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Akın Nalça
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Akın Nalça, 1977’de İstanbul Devlet Güzel Sanatlar
Akademisi (İDGSA), Uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek
Okulu, Graﬁk Bölümü’ne girdi. 1980’de Devlet Tatbiki
Güzel Sanatlar Yüksek Okulu, Graﬁk Bölümü’ne geçiş yaptı
ve 1983 yılında mezun oldu. 2004-2010 yılları arasında
Marmara Üniversitesi, Graﬁk Bölümü’nde Sergileme
Tasarımı dersleri verdi. 1980-1987 yılları arasında İstanbul
Sanayi Odası’nın düzenlediği fuarların tanıtımlarında graﬁk
tasarımcı olarak rol aldı. 1987-1989 yılları arasında çeşitli
reklam ajanslarında çalıştı. 1980-1989 yılları arasında çeşitli
kuruluşlarda ve reklam sektöründe graﬁk tasarımcı olarak
çalıştı. 1989 yılında kurduğu kendine ait tasarım oﬁsinde
graﬁk tasarımı ve çevre graﬁği uygulamaları yaptı. 1994
yılında tasarım oﬁsini şirketleştirerek, sergileme tasarımı,
ürün ve mekan tasarımı ve uygulamaları konularında
yoğunlaştı ve pek çok uygulama gerçekleştirdi. 2003 yılından
bu yana İDGSA Graﬁk Bölümü’nde ders veriyor. Bugüne
kadar çeşitli sergi ve ödül komitelerinde jüri ve danışma
kurulu üyesi olarak görev yaptı. Yapı Endüstri Merkezi, YAPI
1996-2012, USA Coverings 2003 fuarında Special Recognition
Award ve DesignTurkey 2008 Üstün Tasarım Ödülü gibi
ödüllere layık görüldü. Graﬁkerler Meslek Kuruluşu,
Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu, Sergileme ve
Stand Tasarımcıları Derneği üyesi.

Akın Nalça entered the Industrial Arts College Department
of Graphic at the Istanbul Academy of Fine Arts in 1977. In
1980, he transferred to the Department of Graphics at the
Applied Fine Arts College. He graduated in 1983. Since 2003,
he has been lecturing in Exhibition Design at İDGSA. He
also taught the same subject at the Department of Graphics
at Marmara University between 2004 and 2010. Between
1980 and1987, working as a graphic designer, he prepared
the advertising campaign of the exhibitions organized by
The Istanbul Chamber of Industry. He worked for various
advertisement agencies between 1987and1989. He worked
as a graphic designer for various companies and in the
advertising industry between 1980 and 1989. In 1989, he
established a graphic design ofﬁce, and worked on graphic
design and environmental graphic applications. In 1994, he
made his graphic design ofﬁce into a company, and worked
on exhibition, product and interior design. He has taken part
in numerous exhibitions and prize committees as a juror and
a member of advisory boards. He is a member of the Graphic
Designers Society, Industrial Designers Society of Turkey,
Society of Exhibition and Stand Design. He has received a
number of prizes including the Special Recognition Awards
at YEM, YAPI 1996-2012, and at the USA Coverings 2003 Fair,
and also a DesignTurkey 2008 Superior Design Award with
his Grida exhibition system.

Ali Berkman was born in 1976 in Ankara. He received
his undergraduate, master’s and PhD degrees from the
Department of Industrial Design at Middle East Technical
University. He started as a research assistant in the same
department in 1999. Between 2002 and 2008, he took part
as a usability specialist in research and design projects at
Biltir UTEST, Middle East Technical University. In 2008, he
formed a company called UTRLAB in METU Technocity. He
is currently working on ergonomics, usability and design for
web-based products, electrical goods, consumer electronics,
and systems for the defense industry etc.
He started working at TOBB University of Economics and
Technology in the Department of Industrial Design as an
assistant professor in 2010. His professional interests are in
usability, ergonomics, user-centered design and experience
design. He also lectures at TOBB University of Economics
and Technology, Gazi University and METU in ergonomics,
user experience and design as a part-time lecturer.

2012 JÜRİ / JURY

Ali Berkman, 1976 yılında Ankara’da doğdu. Lisans, yüksek
lisans ve doktora öğrenimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi,
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde yaptı. 1999 yılında
aynı bölümde araştırma görevlisi olarak göreve başladı.
2002-2008 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Biltir UTEST’te kullanılabilirlik uzmanı olarak araştırma
ve tasarım projelerinde yer aldı. 2008 yılında ODTÜ
Teknokent’te UTRLAB ﬁrmasını kurdu. Web tabanlı ürünler,
beyaz eşya, tüketici elektroniği, savunma sanayii sistemleri
gibi alanlarda ergonomi, kullanılabilirlik ve tasarım alanında
çalışmalarına devam ediyor.
2010 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi,
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde yardımcı doçent
olarak göreve başladı. Mesleki ilgi alanları arasında
kullanılabilirlik, ergonomi, kullanıcı odaklı tasarım ve
deneyim tasarımı bulunuyor. TOBB Ekonomi ve Teknoloji
Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik
Üniversitesi’nde yarı zamanlı olarak ergonomi, kullanıcı
deneyimi ve tasarım konularında ders veriyor.
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Ali Berkman

Ali Berkman

Jüri Üyesi / Jury Member
UTRLAB Ltd. / UTRLAB Ltd.
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Jüri Üyesi / Jury Member
Doğuş Üniversitesi / Doğuş University

Armağan Bilgil

Armağan Birgil, 1951’de doğdu. Devlet Güzel Sanatlar
Akademisi’nden mezun oldu. Mimar Sinan Üniversitesi’nde
doktorasını tamamladı. Koç Holding Araştırma Merkezi’nde
Jan ve Claude Nahum yönetiminde danışman tasarımcı
olarak çalıştı. 1983-1986 yılları arasında Gainesville,
Florida’da serbest tasarımcılık yaptı. 1987 ve 2000 yılları
arasında Alarko, Banat, Demirdöküm, Eka, Endiksan,
General Electric, Isuzu, Iveco Otoyol, Kav Ambalaj, Otokar,
Proﬁlo, Simko, Simtel gibi ﬁrmalara bağımsız tasarım
projeleri gerçekleştirdi. 1994 ve 2007’de Endüstriyel
Tasarımcılar Meslek Kuruluşu’nun yarışmalarında jüri üyesi
olarak görev yaptı. 1993-1996 yılları arasında Mimar Sinan
Üniversitesi’nde, 1996-1998 yılları arasında İstanbul Teknik
Üniversitesi’nde, 2010’da Arel Üniversitesi’nde ve 2007-2011
yılları arasında Doğuş Üniversitesi’nde öğretim görevlisi
olarak bulundu.

Armağan Birgil was born in 1951, and graduated from the
State Academy of Fine Arts. He completed his doctrorate at
Mimar Sinan University, and worked as a design consultant
at Koç Holding Research Centre with Jan and Claude
Nahum. From 1983 to 1986, he worked as a freelance
designer in Gainesville, Florida. Between 1987 and 2000, he
implemented freelance projects for ﬁrms including Alarko,
Banat, Demirdöküm, Eka, Endiksan, General Electric,
Isuzu, Iveco Highways, Kav Packaging, Otokar, Proﬁlo,
Simko, and Simtel. In 1994 and 2007, he served as a jury
member in competitions organised by Industrial Designers
Society of Turkey. He was on the teaching staff of Mimar
Sinan University between 1993 and 1996, Istanbul Technical
University between 1996 and 1998, Arel Univesity in 2010, and
Doğuş University between 2007 and 2011.

Aslı Kıyak İngin graduated from the Department of
Architecture at Mimar Sinan University in 1993, and received
her master’s degree from the Department of Architecture at
Istanbul Technical University in 1997. In 2003, she completed
the Design Culture and Management Certiﬁcate Program
at Bilgi University. Since 1999, she has been working for the
Çelik Design Lighting Company in the ﬁelds of design and
design management. In the years between 2006 and 2009,
she worked as the Vice President of the Executive Board of
the Istanbul branch of Industrial Designers Society of Turkey,
and between 2008 and 2010 for the Presidential Human
Settlements Association. She has done a great deal of work
in a variety of areas including design, city, architecture and
small-scale production both nationally and internationally.
Since 2006, she continues her work in charge of the concept
and coordination for the ‘Made in Şişhane’ project which
emphasizes the role of design in regional development, and
also supports the sustainability of small-scale production.
Her work and views on Istanbul are featured in two books
entitled ‘Made in Şişhane-Istanbul, Small Manufacturing
and Design’ and ‘Istanbul Para-Doksa’. She has been
invited to conduct workshops and to speak on the subjects
of design, city and lighting by a number of universities and
organisations.
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Aslı Kıyak İngin, 1993’te Mimar Sinan Üniversitesi,
Mimarlık Bölümü’nü; 1997’de İstanbul Teknik Üniversitesi,
Mimarlık Bölümü’nde Yüksek Lisans Programı’nı; 2003’te
Bilgi Üniversitesi, Tasarım Kültürü ve Yönetimi Sertiﬁka
Programı’nı tamamladı. 1999’dan beri Çelik Dizayn
Aydınlatma Firması bünyesinde tasarımcı ve tasarım
yöneticisi olarak çalışıyor. 2006-2009 dönemi Endüstriyel
Tasarımcılar Meslek Kuruluşu İstanbul Şubesi Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcılığı ve 2008-2010 dönemi İnsan
Yerleşimleri Derneği Başkanlık görevlerini yürüttü. Tasarım,
kent, mimarlık, küçük üretim gibi farklı alanlarda ulusal ve
uluslararası pek çok çalışması bulunuyor. 2006 yılından bu
yana konsept ve koordinatörlüğünü yaptığı, tasarımın bölge
kalkınmasında yerini gündeme getiren ve küçük üretimin
sürdürülebilirliğini destekleyen ‘Made in Şişhane’ projesini
çeşitli etkinliklerle sürdürüyor. Yaptığı işler ve İstanbul’a
ait görüşleri ‘Made in Şişhane-İstanbul, Küçük Üretim
ve Tasarım Üzerine’ ile ‘İstanbul Para-Doksa’ ismindeki
iki kitapta yer aldı. Tasarım, kent ve aydınlatma ile ilgili
konularda, çeşitli üniversite ve organizasyonlarda davetli
konuşmacı ve atölye yürütücüsü olarak yer alıyor.
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Aslı Kıyak İngin

Aslı Kıyak İngin

Jüri Üyesi / Jury Member
Çelik Dizayn/Tasarım Yöneticisi / Çelik Design/Design Manager
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Aslıhan Arıkan
Jüri Üyesi / Jury Member
Ambalaj Sanayicileri Derneği / Packaging Manufacturers Association

Aslıhan Arıkan

Aslıhan Arıkan, 1997’de Orta Doğu Teknik Üniversitesi,
Kimya Mühendisliği Bölümü’nden Kimya Mühendisliği
lisans diplomasıyla mezun oldu. 2001’de Orta Doğu Teknik
Üniversitesi, Polimer Bilimi ve Teknoloji Bölümü’nde
Fen Bilimleri yüksek lisansını tamamladı. Farklı kamu
kurumlarında ve özel şirketlerde mühendis, uzman ve
proje koordinatörü olarak görev aldı. Ambalaj ile ilgili
konularda ve AB ilişkileri programlarında yaşam boyu
seminerlere ve eğitimlere katıldı ve uzmanlaştı. Ambalaj
Sanayicileri Derneği’nde İş Geliştirme ve Uluslararası
İlişkiler Koordinatörü olarak çalışıyor. Aynı zamanda kamu
kurumlarında farklı komiteler ve ambalajla ilgili mevzuat için
çalışma gruplarında da aktif rol alıyor. Ambalaj konusunda
dernek tarafından yayınlanan Fleksibıl Ambalajlar, Sert
Plastik Ambalajlar ve Çevre için CEN Ambalaj Standartları
isimli üç kitabı bulunuyor. Derneğin teknik ve yönetimsel
işlerine ek olarak Ambalaj Bülteni dergisinin Sorumlu Yazı
İşleri Müdürü ve Baş Editörü olarak görev yapıyor. IPPO
(Uluslararası Ambalaj Basını Organizasyonu) üyesi ve SPE
(Plastik Mühendisleri Topluluğu) Türkiye Bölümü Başkanı.
Ocak 2011’den beri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Ambalaj Sektör Meclisi Danışmanı ve Mayıs 2012’den beri
Ambalaj Sanayicileri Derneği’nde Genel Sekreter Vekili
olarak görev yapıyor.

Aslıhan Arıkan graduated in1997 from the Chemical
Engineering Department of Middle East Technical University
(METU). In 2001, she completed her MSc. at the Department
of Polymer Science and Technology at METU. She has
worked as an engineer, specialist and project coordinator in
a number of public institutions and private companies. She
has attended life-long seminars and training programmes
on the subjects of packaging and EU relations, and has
gained expertise. She continues to work at the Packaging
Manufacturers Association as the Business Development
and International Affairs Coordinator. At the same time,
she also actively participates in work groups for the
preparation of legislation for a variety of committees and
legislation concerning packaging in public institutions. She
is the author of three books on packaging published by the
Association with the titles of ‘Flexible Packaging’, ‘Hard
Plastic Packaging’ and ‘CEN Packaging Standards for the
Environment’. In addition to the technical and managerial
responsibilities of the Association, she also works as
the editor-in-chief of the Packaging Bulletin Magazine.
She is a member of IPPO (International Packaging Press
Organisation) and SPE (Society of Plastics Enginners) where
she is the Head of Turkish Department. Since January 2011,
she has worked for the Union of Chambers and Commodity
Exchanges Packaging Sector as a council advisor, and since
May 2012, as the Deputy Secretary General of the Packaing
Manufacturers Association.

Birgit Helene Jevnaker is an associate professor at the
Department of Innovation and Economic Organization in
BI Norwegian Business School (Oslo). Her research areas
include innovation in design, relations between designers
and ﬁrms, industrial design, furniture design, service
design and strategic design. She has conducted research
on different applications in the ﬁeld of product-service
innovation, entrepreneurship, information and learning,
and cooperation in different environments. She has many
internationally-published articles to her credit. She has
taken part in the editing of two books entitled ‘Management
of Design Alliances’ and ‘Design in Practice’, and has
contributed to a number of research-focused anthologies
including ‘Design Integrations’. She has developed courses
on the subjects of enabling design, creativity and innovation,
and has organized leadership management programmes.
In developing courses in schools for design and business
management, and also teaching these, she has been able
to direct the students to multi-disciplinary co-operation
through her collaboration with departments of design. She is
an international committee member and a consultant for the
European Academy of Design, and a member of the research
consultancy board of the Design Management Institute.
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Birgit Helene Jevnaker, BI Norwegian Business School
(Oslo) İnovasyon ve Ekonomik Organizasyon Bölümü’nde
doçent olarak görev yapıyor. Tasarımda inovasyon ve
tasarımcılarla ﬁrmalar arası ilişkiler, endüstriyel tasarım,
mobilya tasarımı, hizmet tasarımı ve stratejik tasarım
üzerine araştırmalar yürütüyor. Ürün-servis inovasyonu
alanında farklı uygulamalar, girişimcilik, bilgi ve öğrenme
ve farklı ortamlarda işbirlikleri konularını inceledi.
Uluslararası birçok makalesi bulunuyor. Management of
Design Alliances ve Design in Practice kitaplarının editörleri
arasında yer aldı ve Design Integrations gibi birçok araştırma
odaklı antolojilere katkıda bulundu. Tasarımın mümkün
kılınması, yaratıcılık ve inovasyon üzerine dersler geliştirdi
ve liderlik yönetim programları düzenledi. Tasarım ve
işletme okullarında yeni dersler geliştirerek, bu derslerde
eğitmenlik yapmanın yanı sıra tasarım bölümleri ile işbirliği
yaparak öğrencileri disiplinlerarası işbirliğine yönlendirmek
üzere çalıştı. European Academy of Design danışmanı ve
uluslararası komite üyesi ve Design Management Institute
araştırma danışma kurulu üyesi.
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Jüri Üyesi / Jury Member
Norwegian Business School, İnovasyon ve Ekonomik Organizasyon Bölümü /
Norwegian Business School, Department of Innovation and Economics Organisation
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Jüri Üyesi / Jury Member
Emre Ergene Tasarım / Emre Ergene Design

Emre Ergene

Emre Ergene, 1999 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi,
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nden mezun oldu.
1999-2001 yılları arasında sırasıyla Fora İletişim’de arayüz
tasarımı ve İnfotron’da ürün tasarımı ile sanal prototipleme
üzerine çalıştı. 2003 yılında İsveç’te Umeå Institute of
Design’da İleri Ürün Tasarımı Bölümü’nde yüksek lisansını
tamamladı. Yüksek lisansına devam ettiği süre içinde
aralarında Konftel gibi isimlerin bulunduğu global ﬁrmalar
ile çalışma ve Hollanda’nın önemli tasarım oﬁslerinden
Springtime’da staj yapma imkanları buldu. Mezuniyet
sonrasında kısa bir süre enstitü bünyesinde bulunan
Interaction Design LAB’da görev alarak Umeå Kütüphanesi
ve İsveç hükümetinin desteklemiş olduğu görme engelliler
ile ilgili bir projede, deneyim prototipleme konusunda proje
geliştirdi. 2004-2009 yılları arasında DesignUM bünyesinde
çalıştı, bu süre içinde Türkiye’de sağlık, otomotiv, elektronik,
güvenlik ve küçük ev eşyaları gibi birçok farklı sektörde
hizmet veren sayılı markanın ürün geliştirme süreçlerinde
bulundu. 2009 yılından itibaren meslek hayatına serbest
tasarımcı olarak devam ediyor, ürün ve arayüz tasarımları
konularında tasarım danışmanlığı hizmeti veriyor.

Emre Ergene graduated form the Department of Industrial
Design at Middle East Tecnical University in 1999. Between
1999 and 2001, he worked on interface design in Fora
Communications, and product design and virtual prototyping
in Infotron. In 2003, he received his master’s degree from
the Department of Advanced Product Design in the Umea
Institute of Design in Sweden. While studying for his master’s
degree, he had the opportunity to work for global companies
including Konftel, and the chance to do an internship in
Springtime, one of the most important design ofﬁces in
Holland. Soon after graduating, while he was working in
the Interaction Design LAB at the Institute, he developed a
project on experience prototyping for blind people, which was
supported by the Umea Library and the Swedish government.
From 2004 to 2009, he worked for DesignUM and during this
time, he was involved in the product development process
for many brands in a wide variety of sectors including health,
automotive, electronics, security and small household
appliances. Since 2009, he has continued to further his
career as a freelance designer, and also works as a
consultant on product and interface design.

Eser Tezeren was born in Ankara in 1950. In 1974, he
graduated from the Department of Furniture and Interior
Design at the State School of Applied Fine Arts. In 1983, he
worked at the Department of Industrial Design of Marmara
University. In 1990, he became an assitant associate
professor. In 2007, he founded the Department of Industrial
Product Design at Doğuş University. Between 2009 and 2011,
he was head of the department, and lectured in diploma
project, industrial furniture, material-oriented design,
human factors in design, and constructive illustration. His
article entitled ‘Conserving the World with Design’ appeared
in a publication called ‘Contempory Basic Education and
Classroom Layout and Operation’, and in the magazine
named ‘Our Magazine’. From 1986 to 2012, he implemented
various joint activities within the framework of co-operation
between universities and industry such as Interﬂora,
presentation and transport research, Beko Ltd., research
on tv and environment, Lamp 83 Ltd., lighting ﬁxtures
design, Cam-İş Packaging Ltd., organisation of packaging
competitions, Nova Advertising Ltd., Tofaş Ltd., corporate
identity research, Olmuk-SA Ltd., material-oriented design
research, Delta Furniture Ltd., organisation of Open Ofﬁce
Furniture Design Competion, and Polin Ltd., organisation of
‘Water and Entertainment’ Design Competiton. He continues
to lecture in the Department of Industrial Product Design at
Doğuş University.
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Eser Tezeren, 1950’de Ankara’da doğdu. 1974’te Devlet
Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu, Mobilya ve İç Mimarlık
Bölümü’nden mezun oldu. 1983’te Marmara Üniversitesi,
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde çalıştı. 1990
yılında yardımcı doçent oldu. 2007’de Doğuş Üniversitesi,
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nü kurdu. 2009-2011
yılları arasında Bölüm Başkanlığı görevini yürüttü. Diploma
Projesi, Endüstriyel Mobilya, Malzemeye Dayalı Tasarım,
Tasarımda İnsan Faktörü, Konstrüktif Resim derslerini verdi.
‘Temel Eğitimde Çağdaş Derslik Düzeni ve Çalışma Birimi’
adlı yayını ve Dergimiz dergisinde yayınlanmış ‘Tasarımla
Dünyayı Korumak’ başlıklı söyleşisi bulunuyor. Üniversite
ve sanayi işbirliği çerçevesinde 1986-2012 yılları arasında
İnterﬂora’da sunum ve ulaştırma araştırmaları, Beko A.Ş.’de
TV ve çevresi araştırmaları, Lamp 83 A.Ş. için aydınlatma
elemanı tasarımı, Cam-İş Ambalaj AŞ, Ambalaj yarışması
organizasyonu, Nova Reklam A.Ş., Tofaş A.Ş. için kurumsal
kimlik araştırması, Olmuk-SA A.Ş. malzemeye bağlı tasarım
araştırması, Delta Mobilya A.Ş. Açık Oﬁs Mobilya Tasarım
Yarışma Organizasyonu, Polin A.Ş. ‘Su ve Eğlence’ Tasarım
Yarışması Organizasyonu çalışmalarını gerçekleştirdi. Halen
Doğuş Üniversitesi’nde Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Öğretim Üyesi olarak görev yapıyor.
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Jüri Üyesi / Jury Member
Doğuş University, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü /
Doğuş Üniversitesi, Faculty of Fine Arts and Design, Department of Industrial Product
Design
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Jüri Üyesi / Jury Member
Marmara Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü /
Marmara University, Department of Industrial Design

Esin Düzakın

Esin Düzakın, lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi,
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde tamamladıktan
sonra çeşitli graﬁk tasarımı projeleri, çocuk kitapları
resimleme çalışmaları ve Paşabahçe-Camelyaf Sanayi’nde
tasarımcılık yaptı. 1993 yılından bu yana çalıştığı Marmara
Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde Yüksek
Lisans ve Sanatta Yeterlik derecesini aldı. Halen öğretim
üyesi olduğu bu bölümde Teknik Resim, Tasarıma Giriş,
çeşitli Atölye ve Proje derslerini yürütüyor. İlgi alanları
arasında sürdürülebilir dünya için tasarım ve ambalaj
tasarımı yer alıyor.

Esin Düzakın, after receiving her degree from the
Department of Industrial Design of Middle East Technical
University, worked on various graphic design projects and
the illustration of books for children, and as a designer for
Paşabahçe Fiberglass Industry. She obtained her master’s
degree with Proﬁciency in Art from the Department of
Industrial Design of Marmara University where she has
been working since 1993. She is still teaching in the same
department subjects such as technical drawing, introduction
to design, and a variety of workshop and project courses.
Among her interests are design and packaging design for a
sustainable world in the future.

Gordon Bruce has been working as a design consultant in Europe, Asia
and America for 39 years. He is also the manager of Gordon Bruce
Design LLC. He has worked on several projects on a variety of scales
with many multi-national companies including IBM, Mobil, Siemens,
Samsung, Lenovo, GE. In addition to his work on design strategy and
planning, he has also conducted a number of projects varying from the
design of planes to computers and medical devices. After working for Eliot
Noyes & Associates Architecture and Industrial Design, he established
his own company in 1985. In parallel with his work in his own company,
he also served as the assistant to the head consultant of the Art Center
College of Design in California between 1991 and 1994, and was given the
task of establishing a new campus for a school of design in Kyoto, and
organizing conferences on design in Kitakyushu and Kyoto. As Head of
Product Design, he was appointed to the task of founding the Samsung
Innovative Design Laboratory which was endorsed by Lee Kun-Hee, the
chairman of Samsung. From 1995 to 1999, while residing in Seoul, he
created and implemented a special educational programme in order to
give upgraded training to the prominent designers of Samsung. In 2001,
he worked in the Thomas Watson Research Center in New York, and in
the IBM research centers in a number of different cities including Zurich,
Paris and Haifa, and he also developed a concept for a virtual campus
in ETH, Zurich, Switzerland. He was appointed by the architect Moshe
Safdie to design the furniture of the City Library of Salt Lake City. In
2003, he worked on the establishment and management of the Porsche
Design NA ofﬁce. In the same year, he began to work as a consultant for
Lenovo Peking where later on he took on the role of the chairman of the
design consultancy board of the Innovative Design Center. He worked as a
consultant as the Honorary Head of Design for 6 years in Changhong, the
biggest television manufacturing company in China. Between 2003 and
2009, he worked as a design consultant for OSIM Singapur, and continues
to work as a consultant for brands including Buhler, Lenovo IDC, Peking,
Huawei Technologies, Shenzhen and GE Appliances. He continues to work
as a guest lecturer in a number of universities in China and America,
and conducts workshops in several universities. He has acted as a jury
member in many design competitions including Red Dot. His work has
appeared in international design magazines such as Axis. In 2007, his book
entitled ‘Eliot Noyes: A Pioneer of Design and Architecture in the Age of
American Modernism’ was published by Phaidon.
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Gordon Bruce, 39 yıldan beri Avrupa, Asya ve Amerika’da tasarım
danışmanı olarak çalışıyor. Gordon Bruce Design LLC’nin yöneticisi
olarak görev yapıyor. IBM, Mobil, Siemens, Samsung, Lenovo,
GE gibi birçok çok uluslu şirketlerle farklı ölçeklerde çeşitli
projeler üzerine çalıştı. Tasarım stratejisi ve planlama üzerine
çalıştığı gibi uçak, bilgisayar ve tıbbi cihazlar gibi çeşitli projeler
gerçekleştirdi. Eliot Noyes & Associates Architecture and Industrial
Design ﬁrmasında çalıştıktan sonra 1985 yılında kendi işini kurdu.
Kendi ﬁrmasında yürüttüğü çalışmalara paralel olarak, 19911994 yılları arasında Kaliforniya’daki Art Center College Design’ın
danışman başkan yardımcısı olarak, Kyoto’da yeni bir tasarım okulu
kampüsü kurmak ve Kitakyushu ve Kyoto’da tasarım konferansları
düzenlemek üzere görevlendirildi. Daha sonra, Samsung Başkanı
Lee Kun-Hee tarafından desteklenen Samsung Yenilikçi Tasarım
Laboratuarı’nı kurmak üzere Ürün Tasarımı Başkanı olarak
görevlendirildi. 1995-1999 yılları arasında Seul’de, Samsung’un
önde gelen tasarımcılarını yeniden eğitmek üzere özel bir eğitim
içeriği oluşturdu ve uyguladı. 2001’de, New York’ta Thomas Watson
Araştırma Merkezi ve Zürih, Paris ve Hayfa gibi farklı şehirlerdeki
IBM araştırma merkezlerinde çalıştı. ETH, Zürih, İsviçre’de sanal bir
kampüs konsepti geliştirdi. Salt Lake City Şehir Kütüphanesi’ndeki
tüm mobilyaları tasarlamak üzere mimar Moshe Safdie tarafından
görevlendirildi. 2003 yılında Porsche Design NA oﬁsini açmak ve
yürütmek üzere çalıştı. Aynı yıl, daha sonra Yenilikçi Tasarım Merkezi
için Tasarım Danışmanlık Kurulu Başkanı olacağı Lenovo Pekin’de
danışman olarak çalışmaya başladı. Çin’deki en büyük televizyon
üreticisi olan Changhong’da Onursal Tasarım Başkanı olarak 6 yıl
danışmanlık yaptı. 2003-2009 yılları arasında OSIM Singapur için
tasarım danışmanı olarak çalıştı ve halen Bühler, Lenovo IDC, Pekin,
Huawei Technologies, Şenzen ve GE Appliances gibi markalara
danışmanlık yapıyor. Çin’de ve Amerika’da farklı üniversitelerde
misaﬁr öğretim elemanı olarak çalışıyor ve birçok üniversitede
atölye çalışmaları yürütüyor. Başta Red Dot olmak üzere, birçok
tasarım yarışmasında jüri üyeliği yaptı. Axis gibi uluslararası
tasarım dergilerinde yazıları yayınlandı. 2007’de Phaidon tarafından
yayınlanan, Eliot Noyes: Amerikan Modernizm Çağında bir Tasarım ve
Mimarlık Öncüsü isimli bir kitabı bulunuyor.

327
DESIGN TURKEY

Gordon P. Bruce

Gordon P. Bruce

Jüri Üyesi / Jury Member
Gordon Bruce Design LLC / Gordon Bruce Design LLC
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Jüri Üyesi / Jury Member
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü /
Middle East Technical University, Department of Industrial Design

Hakan Gürsu

Hakan Gürsu, 1959 yılında Ankara’da doğdu. 1984 yılında
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı
Bölümü’nü birincilikle bitirdikten sonra 1987 yılında
Mimarlık Fakültesi’nde Bina Bilgisi Ana Bilim Dalı’nda
yüksek lisans derecesini aldı. 1988 yılında başladığı doktora
çalışmasına 1991 yılında Japonya’da proje çalışmaları
ile devam ederek, ‘Kentsel Çevrede İnsan Ürün İlişkisine
Yeni bir Yaklaşım’adlı araştırması ile 1996 yılında doktora
derecesini tamamladı. Halen Orta Doğu Teknik Üniversitesi,
Mimarlık Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde
tam zamanlı öğretim görevlisi olarak görev yapmayı
sürdürüyor. Dünyanın en prestijli tasarım yarışmalarında
çevreci ve vizyoner projeleri ile ödül almış, Türkiye’nin ilk
inovasyon odaklı ürün geliştirme takımının lideri olarak
görev yapıyor. Tekneden oyuncağa, mobilyadan elektrikli
aletlere uzanan çeşitli alanlardaki tasarımları ile bilinen
problemlere farklı çözümler üretiyor.

Hakan Gürsu was born in Ankara in 1959. After graduating
from the Department of Industrial Design at Middle East
Technical University as ﬁrst rank student in 1984, he
completed his master’s degree in the ﬁeld of Building
Construction at the Faculty of Architecture in 1987. He began
his doctorate studies in 1988, and in 1991 he conducted
a series of projects in Japan. He completed his doctorate
in 1996 with his research entitled ‘A New Approach to
Human-Product Relationship in an Urban Environment’. He
continues to lecture at the Department of Industrial Design
in the Faculty of Architecture at METU. He has received
awards in the world’s most prestigious design competitions
for his environmentally-friendly and visionary projects, and
he also is the head of the ﬁrst innovation-focused product
development team in Turkey. He brings innovative solutions
to familiar problems in his designs, which range from boats
to toys, and from furniture to electrical appliances.

Koray Özgen graduated from the Department of Industrial
Design at Middle East Technical University in 1989, and began
to work as a research asssistant in the same department.
At the same time, he received his master’s degree from
the Department of Graphic Design at Bilkent University.
After completing his internship at ENSCI (Ecole Nationale
Supérieure de Création Industrielle) in Paris, he established
his own design studio in Paris in 1995, and continues to
bring multi-disciplinary design solutions to the international
arena. His customers include the Pompidou Centre, City
of Paris, Knoll International France, Lille3000, Skultuna
1607, Innermost, Garanti Bank and Şişecam-Paşabahçe. He
also designs products for the Design Collection distributed
world-wide under the name of ODC. In 2006, he was awarded
the Observeur Star Design Prize in France. He took part in
exhibitions and other activities in the MoMA in New York, in
Marta Herford, in the Bergama Museum in Berlin and the
Museum der Dinge.
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Koray Özgen, 1989’da Orta Doğu Teknik Üniversitesi,
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nü bitirdi ve aynı
bölümde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Aynı
dönemde, Bilkent Üniversitesi, Graﬁk Tasarım Bölümü’nde
yüksek lisansını tamamladı. Paris’te ENSCI’de (Ecole
Nationale Supérieure de Création Industrielle) staj yaptıktan
sonra 1995’de Paris’te kendi tasarım stüdyosunu kurdu ve
halen uluslararası alanda çok disiplinli tasarım çözümleri
sağlıyor. Müşterileri arasında Pompidou Centre, City of
Paris, Knoll International France, Lille3000, Skultuna
1607, Innermost, Garanti Bankası ve Şişecam-Paşabahçe
bulunuyor. Aynı zamanda, dünya çapında ODC adı altında
dağıtılan tasarım koleksiyonu için ürünler tasarlıyor. 2006’da
Fransa’da Observeur Star Tasarım Ödülü’ne layık görüldü.
New York’ta MoMA, Marta Herford’ta, Berlin’de Bergama
Müzesi ve Museum der Dinge gibi müzelerde düzenlenen
sergi ve etkinliklerde yer aldı.

329
DESIGN TURKEY

Koray Özgen

Koray Özgen

Jüri Üyesi / Jury Member
Ozgen Design Studio / Ozgen Design Studio
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Jüri Üyesi / Jury Member
Talu Uluslararası Mimarlık / Talu International Architecture

Mehmet İstemi

Mehmet İstemi, 1959 yılında İstanbul’da doğdu. 1984 yılında
Mimar Sinan Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı
Bölümü’nden yüksek lisans derecesi ile mezun oldu. 19841985 yıllarında Koç Holding’de Ar-Ge’de otomotiv tasarımcısı
olarak mesleğe başladı. 1985-1988 yılları arasında faaliyet
konuları otobüs, midibüs, minibüs, zırhlı nakliye araçları
ve kamusal hizmet araçları olan Koç / Otokar Tasarım
Bölümü’nde tasarım şeﬁ olarak görev aldı. 1989-1992 yılları
arasında Fil Design & Koray İnşaat ortaklığı ile kurulan Fil
Mobilya’da yönetici ortaklık yaptı. 1997-2002 yılları arasında
İdeaoﬁs Mobilya A.Ş.’de kurucu, üretim ve tasarımdan
sorumlu ortak olarak çalıştı. 2003’den 2009’a kadar Tuna
Mobilya’da tasarım, Ar-Ge ve iş geliştirmeden sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 2010’dan bu yana
Talu Uluslararası Mimarlık İstanbul Oﬁsi’nde direktör olarak
görevine devam ediyor.

Mehmet İstemi was born in Istanbul in 1959. He received his
master’s degree from the Department of Industrial Design
at Mimar Sinan University in 1984. In the years between
1984 and 1985, he worked as an automobile designer at
Koç Holding R&D. From 1985 to 1988, he was the chief
designer of the Koç/Otokar Design Department on projects
concerning buses, midibuses, minibuses, armoured
transport vehicles and public service vehicles. Between 1989
and 1992, he was a managing partner of Fil Furniture which
was established from the partnership between Fil Design
& Koray Construction. From 1997 to 2002, he co-founded
İdeaoﬁs Furniture Ltd., and worked there as the partner in
charge of production and design. Between 2003 and 2009, he
worked as the Assistant General Manager at Tuna Furniture
responsible for design, R&D and business development.
Since 2010, he has been the director of the Istanbul ofﬁce of
Talu International Architecture.

Mine Ovacık Dörtbaş was born in Istanbul in 1971. She
graduated from the Department of Interior Architecture of
Mimar Sinan University in 1992. She received her master’s
degree from the Department of Industrial Design at the
Rochester Institute of Technology (RIT) where she had been
sent on a scholarship by the Turkish Council of Higher
Education. She started her career in industrial design in
1996 at the Kodak Company in America. Upon her return to
Istanbul, she began her doctorate studies, and worked as a
research assistant in the Department of Industrial Design
at Mimar Sinan University. Between 1998 and 2002, she
established a design ofﬁce in the Cadro Company in Istanbul,
and conducted work with her team on designing interior
spaces, furniture and stalls. She lectured as an Assistant
Associate Professor in the Department of Architecture
of the Faculty of Architecture at Mersin University, and
continued to work as the Assistant Dean and Head of the
Department. From 2002, she worked in Mersin on the design
and implementation of business machines, Iznik ceramics,
patten, lighting and jewellery. One of her designs, the Beko
Loader 880 business machine for Çukurova Holding-Çumitaş
is mass-produced and imported . Between 2007 and 2011,
she was a member of the teaching staff in the Department
of Industrial Design of Izmir University of Economics. Since
2007, she has conducted academic and design work on
agriculture, local culture, traditional toys, patten, userorientated design. In September 2001, she worked in Izmir
as an independent researcher and designer as well as a
part-time lecturer. Since 2012, she has been the head of the
department at Yaşar University.
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Mine Ovacık Dörtbaş, 1971’de İstanbul’da doğdu. 1992’de
Mimar Sinan Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nden mezun
oldu. YÖK bursuyla gittiği Rochester Institute of Technology
(RIT), Endüstriyel Tasarım Bölümü’nden yüksek lisans
derecesini aldı. Endüstriyel tasarım alanında profesyonel
hayatına, 1996 yılında Amerika’da, Kodak Firması’nda
başladı. İstanbul’a döndüğünde doktora programına
başlayarak Mimar Sinan Üniversitesi, Endüstri Ürünleri
Tasarımı Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı.
1998-2002 yılları arasında İstanbul’da Cadro Firması’nda
tasarım oﬁsi kurup, ekibiyle birlikte iç mekan, mobilya,
stand tasarımı uygulamalarını gerçekleştirdi. Mersin
Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nde
yardımcı doçent olarak ders verdi, Dekan Yardımcılığı ve
Bölüm Başkanlığı görevlerini sürdürdü. 2002’den itibaren
Mersin’de iş makinesi, İznik çinisi, nalın, aydınlatma ve takı
tasarımları yaptı ve uyguladı. Çukurova Holding - Çumitaş
için, seri üretilen ve ithal edilen, Beko Loader 880 adlı iş
makinesi tasarımı bulunuyor. 2007-2011 yılları arasında,
İzmir Ekonomi Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü’nde
öğretim üyesi olarak çalıştı. İzmir’de 2007’den beri tarım,
yerel kültür, geleneksel oyuncaklar, nalın, kullanıcı odaklı
tasarım konularında akademik ve tasarım çalışmalarını
gerçekleştirdi. 2011 yılında İzmir’de bağımsız araştırmacı
ve tasarımcı, yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalıştı.
2012’den beri Yaşar Üniversitesi’nde Bölüm Başkanı olarak
görev yapıyor.
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Mine Ovacık Dörtbaş

Jüri Üyesi / Jury Member
Yaşar Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü /
Yaşar University, Department of Industrial Design
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Jüri Üyesi / Jury Member
MTT LTD.ŞTİ. / MTT LTD.

Namık Özer
Namık Özer, 1962 yılında doğdu. 1985’te Orta Doğu Teknik
Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nden mezun
oldu. 1986-1988 yılları arasında Nurol Grubu LAMAŞ A.Ş.’de
plastik ürünleri tasarımcısı olarak çalıştı. 1988-1998 Endüstriyel
Tasarımcılar Meslek Kuruluşu kurucu üyeliği, Yönetim ve Denetleme
Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu ve Designers’ Odyssey ’94
Sergisi düzenleme kurulu üyesi olarak görev yaptı. 1991-1995 yılları
arasında Damdekor Ltd. Şti.’nde Tasarım ve Üretim Planlama
Departmanı sorumlusu, iç mekan tasarım ve uygulamaları
çalışmalarında bulundu. 1994-1996 yıllarında Bilkent Üniversitesi,
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde öğretim görevliliği yaptı.
1994-1997 arasında Tunaçelik A.Ş. ve Tepe Proje ve Pazarlama
A.Ş.’de müşteri temsilcisi ve tasarımcı olarak Havelsan açık oﬁsleri,
Rekabet Kurumu oﬁsleri projelerinde çalıştı. 1997-1998 yıllarında
Alanya’daki Pegasos Hotel projesi iç mekan tasarım ve kontrol ekibi
üyesi olarak görev yaptı. 1998-2003 arasında serbest mobilya ve iç
mekan tasarımcısı olarak çeşitli tasarım ve uygulamalar üzerinde
çalıştı. 2000’den 2002’ye kadar Endüstriyel Tasarımcılar Meslek
Kuruluşu Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 2003’ten 2012’ye
kadar Ankara’da MTT Ltd. Şti’nde tasarım departmanı sorumlusu
ve proje yöneticisi olarak görev yaptı. Tamamladığı projeler arasında
Libya Geçici Parlamentosu, iç mekan tasarım ve uygulaması; Tripoli,
Libya’da Al-Fateh konser ve tiyatro binası iç mekan tasarımı ve kısmi
uygulaması; Kuzey Irak’ta RAST Group yönetim binası iç mekan
tasarım ve uygulaması; Hamburg’da HD Yachthafen Rezidenz’ın tüm
mobilyalarının tamamlayıcı tasarımları ve uygulaması; Çanakkale’de
Kolin Otel’in suit ve grand suitleri, Göreme’de Turist Otel mobilyaları
tasarım ve uygulamaları; PTT Genel Müdürlük Binası makam ve
yönetim katları, Ulaştırma Bakanlığı makam ve çalışma odaları,
iç mekan tasarımı ve uygulamaları; Manavgat’ta Starlight Oteli
restoranlarının mobilya tasarım projeleri ve Yol-İş sendikası
İstanbul misaﬁrhanesi bina renovasyonu ve iç mekan tasarımı
projesi uygulamaları bulunuyor.

Namık Özer was born in 1962, and graduated from the Department
of Industrial Design of Middle East Technical University in 1985.
From 1986 to 1988, he worked for LAMAŞ Inc. in the Nurol Group
as a designer of plastic products. Between 1988 and 1998, he was
a founding member and a member of the Executive Board Member
and Auditor of Industrial Designers Society of Turkey, and also
worked as a member of the organization board for the Designers’
Odyssey 94’exhibition. From 1991 to 1995, he was in charge of the
Department of Design and Production Planning of Damdekor Ltd.,
and conducted work on the design and implementation of interior
spaces. Between 1994 and 1996, he was a member of the teaching
staff in the Department of Interior Architecture and Environmental
Design at Bilkent University. From 1994 to 1997, he worked as a
sales representative and designer for Tunaçelik Inc. and Tepe Project
and Marketing Inc. on projects including the Havelsan open ofﬁces
and the Competition Authority ofﬁces. Between 1997 and 1998,
he was a member of the interior design and control team for the
Pegasos Hotel project in Alanya. From 1998 to 2003, he conducted
a number of design and implementation work as an independent
furniture and interior designer. Between 2000 and 2002, he acted
as the Vice-President of ETMK. From 2003 to 2012, he worked
for MTT Ltd. in Ankara as the person in charge of the design
department, and also as the project manager. Among the projects
he has completed are the interior design and its implementation for
the Libyan temporary parliament building, the interior design and
partial implementation for the Al-Fateh concert and theatre hall in
Tripoli, the interior design and implementation of the RAST Group
management building in Northern Iraq, the complementary design
of furniture and its implementation for the HD Yachthafen Rezidenz
in Hamburg, the suits and grand suits for Kolin Hotel in Çanakkale,
the design of furniture and its implementation for Turist Hotel in
Göreme, the interior design and its implementation for the ofﬁce
and management storeys of the general management building of
the Post, Telegraph and Telephone Ofﬁce, and for the ofﬁces and
work rooms of the Ministry of Communications, the furniture design
projects for the restaurants of the Starlight Hotel in Manavgat, and
the renovation and interior design project for the Istanbul guesthouse
of the Yol-İş Labor Union.

Nuray Keskin graduated from the Department of Industrial
Design at Middle East Technical University in 1986, and
since then, has worked in product design, branding and
design consultancy, and project management for Beymen
Home, Derishow Mimarca, Yataş, Pasiﬁk Group and Mikasa.
In addition to these services, she has been involved in the
design and decoration of a variety of interiors with architect,
Mahmut Anlar. Since 2005, she has lectured in the Design
Culture and Management Certiﬁcate Programme at Bilgi
University, and also since 2012, she has taught seminar skills
in a programme entitled ‘Innovation and Creativity’ which was
approved by the Undersecretariat of Foreign Trade (DTM).
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Nuray Keskin, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri
Ürünleri Tasarımı Bölümü’nden 1986 yılında mezun oldu.
1986 yılından bu yana Beymen Home, Derishow Mimarca,
Yataş, Pasiﬁk Group ve Mikasa markaları için ürün tasarımı,
marka ve tasarım danışmanlığı ve proje yönetimi yapıyor.
Markalara verdiği bu hizmetin yanı sıra, mimar Mahmut
Anlar ile birlikte çeşitli mekanların dekorasyonunun
tasarımını ve üretimini de yapıyor. 2005 yılından bu yana
Bilgi Üniversitesi, Tasarım Kültürü ve Yönetimi Sertiﬁka
programı eğitmeni olarak, 2012 yılından bu yana ‘İnovasyon
ve Yaratıcılık’ başlıklı, DTM (Dış Ticaret Müsteşarlığı) onaylı
seminer eğitmeni olarak görev yapıyor.
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Jüri Üyesi / Jury Member
Nuray Keskin Tasarım / Nuray Keskin Design
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Jüri Üyesi / Jury Member
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü /
Mimar Sinan University of Fine Arts, Department of Industrial Design

Oğuz Bayrakçı

Prof. Dr. Oğuz Bayrakçı, 2004 yılında Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi’nde profesörlüğe atandı. 2009
yılında Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölüm Başkanlığı’nı
üstlendi. 2010-2011 yılları arasında Rektör Yardımcılığı,
1997-2000 yılları arasında Dekan Yardımcılığı görevlerinde
bulundu. 1997 yılında kuruluşunu gerçekleştirdiği,
Mimarlık Fakültesi’nin hakemli akademik süreli yayını
olan Tasarım+Kuram Dergisi’nin Yazı Kurulu Başkanlığı,
Editörlüğü ve Yayın Yürütme Kurulu Başkanlığı görevlerini
halen sürdürüyor. Kendi üniversitesi ile birlikte İstanbul
Teknik Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Kadir Has
Üniversitesi’nde lisans ve yüksek lisans programlarında,
tasarım proje disiplininde proje grup yöneticiliklerinin yanı
sıra ‘Ürün Anlambilimi’, ‘Tasarım Yönetimi’, ‘Trend Yönetimi’,
‘Tasarım Göstergebilimi ve Tasarım Anlambilimi’ alanlarında
dersler verdi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi,
Mimarlık Fakültesi yayınlarından 2003’te yayınlanan ‘Ürün
Biçiminde Anlambilimsellik ve Temsil Yeteneği’ ve 1994’te
yayınlanan ‘Çağdaş İletişim Kuramları Açısından Tasarımda
İletişimsel Modeller’ adlı kitaplarının yanı sıra, yine bu
alanlarda makale ve bildirileri bulunuyor.

Prof. Dr. Oğuz Bayrakçı, was appointed as a professor
at the Mimar Sinan University of Fine Arts in 2004, and
became the Head of the Department of Industrial Design
in 2009. Between 2010 and 2011, he acted as the ViceChancellor, and from 1997 to 2000, he was the Assistant
Dean. He continues to work as the Chairman of the Editorial
Board, Editor and Chairman of the Executive Committee
of Publication for the Design+Theory Magazine which is a
peer-reviewed academic periodical published by the Faculty
of Architecture which he worked to establish in 1997. In
addition to lecturing at Mimar Sinan University of Fine Arts,
he also lectures at Istanbul Technical University, Yeditepe
University and Kadir Has University in the undergraduate
and graduate programmes, teaching in the ﬁelds of project
group management in the Design Project Discipline, ‘Product
Semantics’, ‘Design Management’, ‘Trend Management’,
‘Design Semiotics and Design Semantics’. He is the author of
two books published by Mimar Sinan University of Fine Arts
‘Semantics in Product Shape and Ability of Representation’
in 2003, and ‘Communicative Models in Design with regard
to Contemporary Communication Theories’, and has written
articles and reports on these subjects.

Paola Urbano, graduated from Torino Technical University in
1987 after completing her thesis on ‘Lighting for Paintings
in Art Galleries’. She began her doctorate work in the
Department of Photometry in the National Electrotechnical
Institute G. Ferraris of Turin in the ﬁelds of lighting, manner
and perception in works of art. She continues to design
interior and exterior spaces in her ofﬁce in Torino, Italy,
and also lighting equipment for ﬁrms in the sector. A large
number of her projects have been featured in international
magazines. Since 1993, she has lectured in lighting design
at the Torino European Design Institute. From 1996 to 2001,
she was the Head of the Department of Architecture at the
Torino European Design Institute. Between 2003 and 2010,
she gave lectures in lighting design at Bilgi University. She
continues to frequently participate as an instructor in
meetings and congresses on lighting design. She has written
the section entitled ‘Building Religious’ in the ‘Handbook of
Lighting’ published by Techniche Nuove. She is a member
and a founding co-partner of APIL (The Lighting Professional
People Association) which brings together the independent
lighting designers in Italy.
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Paola Urbano, 1987 yılında Torino Teknik Üniversitesi’nden
‘Sanat Galerilerindeki Tablolar için Aydınlatma Kriterleri’
konulu tezi ile mezun oldu. National Electrotechnical
Institute G. Ferraris of Turin Fotometri Departmanı’nda
aydınlatma, sanat işlerinde tutum ve algı konuları üzerine
çalışma fırsatı bulduğu doktora eğitimine başladı. Halen
İtalya’da, Torino’da bulunan oﬁsinde iç ve dış mekan
çalışmalarınının yanı sıra sektördeki ﬁrmalar için aydınlatma
ekipmanları tasarımları gerçekleştiriyor. Pek çok projesi
uluslararası dergilerde yayınlandı. 1993’ten beri Torino
Avrupa Tasarım Enstitüsü’nde aydınlatma tasarımı dersi
veriyor. 1996-2001 yılları arasında Torino Avrupa Tasarım
Enstitüsü Mimarlık Bölümü Başkanlığı görevini yürüttü.
2003-2010 yılları arasında ise Bilgi Üniversitesi’nde
Aydınlatma Tasarımı dersi verdi. Sık sık aydınlatma tasarımı
ile ilgili toplantılara ve kongrelere eğitmen olarak katılıyor.
Ayrıca Techniche Nuove’den yayınlanan Aydınlatma El
Kitabı’nın ‘Building Religious’ adlı bölümünün yazarlığını
yaptı. İtalya’daki bağımsız aydınlatma tasarımcılarını bir
araya getiren APIL’in (The Lighting Professional People
Association) üyesi ve kurucu ortaklarından.
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Jüri Üyesi / Jury Member
Urbano Lighting / Urbano Lighting

2012 JÜRİ / JURY

Pete Avondoglio
DESIGN TURKEY

336

Jüri Üyesi / Jury Member
Umeå Institute of Design / Umeå Institute of Design

Pete Avondoglio

Pete Avondoglio, 1965 yılında Cornell Üniversitesi, Mimarlık
Bölümü’nden mezun oldu. Daha sonra Danimarka’ya
taşınarak, Kopenhag’da mimarlık ve tasarım uygulamalarına
başladı. 1972-1995 yılları arasında Royal Academy of
Architecture’da mimarlık ve endüstriyel tasarım dersleri
verdi. 1996-2000 yılları arasında doçent olarak Aarhus
School of Architecture’da Endüstriyel Tasarım programında
Bölüm Başkanı görevinde bulundu. 2001 yılında İsveç’te
Umeå Institute of Design’da İleri Ürün Tasarımı yüksek
lisans programının geliştirilmesinden ve yönetiminden
sorumlu olduğu Bölüm Başkanlığı görevini üstlendi. Halen
aynı programda kıdemli danışman ve emekli profesör olarak
görevini sürdürüyor. Çalışma hayatı süresince Danimarka
Tasarım Ödülü dahil olmak üzere, çeşitli mimarlık ve
tasarım yarışmalarında ödüller aldı. Ayrıca çeşitli devlet
tasarım komitelerine ve danışma kurullarına katılıyor.

Pete Avondoglio graduated from the Department of
Architecture of Cornell University in 1965. He later moved
to Denmark where he began to work in architecture and
design in Copenhagen. From 1972 to 1995, he lectured in
architectural and industrial design at the Royal Academy of
Architecture. Between 1996 and 2000, he was an associate
professor and the Head of the Industrial Design Programme
at Aarhus School of Architecture. In 2001, he worked in
Sweden as the head of department of the Umea Institute
of Design in charge of the development and management
of the Advanced Product Design master’s programme.
He continues to work in the same programme as a senior
consultant and retired professor. Throughout his career,
he has been awarded a number of prizes in a variety of
architecture and design competitions including the Design
Award of Denmark. In addition, he continues to participate
in several government design boards and consultancy
committees.

Peter Stevens received his master’s degree from the Royal
College of Art in London. He began working as a designer
for the Ford Motor Company and was there for 5 years.
Later, while working for 4 years as a freelance designer, he
was also chief designer for Lotus Cars and McLaren Cars,
and a consulting design manager for MG-Rover. Among
the automotive design projects he has conducted for other
brands are the race cars for Subaru which won World Rally
Championship prizes, cars for Jaguar XJR15 and BMW which
won the Le Mans 24 Hour, armoured military vehicles for
the British Army, and a Formula One car for Williams F1. He
continues to work as a guest lecturer in the Department of
Transportation Design at the Royal College of Art, and also
works on high-performance electrical sports cars, a small
electrical tractor for organic farming, a hybrid sports car for
one of his American customers, and a light-weight transport
vehicle.

2012 JÜRİ / JURY

Peter Stevens, Londra’da Royal College of Art’ta yüksek
lisansını tamamladı. Ford Motor Company’de tasarımcı
olarak işe başladı ve bu göreve 5 yıl devam etti. Daha sonra
4 yıl boyunca bir yandan serbest tasarımcı olarak çalışırken
diğer yandan Lotus Cars, McLaren Cars’ta baş tasarımcı
ve MG-Rover’da danışman tasarım yöneticisi olarak görev
yaptı. Diğer markalar için yaptığı tasarım projeleri arasında
Subaru için tasarladığı ve World Rally Championship ödülleri
kazanan yarış otomobilleri, Jaguar XJR15 ve BMW için
tasarladığı Le Mans 24 Hour yarışını kazanan otomobiller,
İngiliz Ordusu için patlamaya karşı korunaklı askeri araç
ve Williams F1 için tasarladığı Formula One otomobili gibi
pek çok araç bulunuyor. Halen Royal College of Art, Ulaşım
Tasarımı Bölümü’nde misaﬁr öğretim üyeliği görevinin yanı
sıra, yüksek performanslı elektrikli spor araç, organik tarım
için küçük bir elektrikli traktör, Amerika’da bir müşterisi için
hibrid bir spor otomobili ve haﬁf bir taşıma aracı üzerinde
çalışıyor.
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Jüri Üyesi / Jury Member
Peter Stevens Design / Peter Stevens Design
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Konferans Konuşmacısı / Conference Speaker
ICSID / ICSID

Prof. Dr.
Mugendi K. M’Rithaa

Prof. Dr. Mugendi K. M’Rithaa, endüstriyel tasarım,
yüksek eğitim ve evrensel tasarım konularında yaptığı
çalışmalarla Kenya, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan
ve Güney Afrika’dan lisansüstü derecelere sahip. Halen
Cape Peninsula Teknoloji Üniversitesi’nde endüstriyel
tasarımcı, eğitimci ve araştırmacı olarak görev yapıyor.
Sosyal sorumlulukta ilgi duyduğu tasarım alanları arasında
sürdürülebilirlik için tasarım, katılımcı tasarım ve evrensel
tasarımın yanı sıra özellikle Afrika kıtasının gelişimi
programının ilerlemesinde, tasarımın oynadığı temel rol
bulunuyor. Endüstriyel olarak gelişmekte olan üçüncü dünya
ülkelerinde tasarım odaklı çeşitli uluslararası ağlarda yer
almakla beraber, ikinci defa seçilmiş olarak Uluslararası
Endüstriyel Tasarım Toplulukları Konseyi (ICSID) yönetim
kurulunda da görev yapıyor.

Prof. Dr. Mugendi K. M’Rithaa holds master’s degrees from
Kenya, the USA, India and South Africa for his work on
industrial design, higher education and universal design.
He continues to work as an industrial designer, lecturer
and researcher at the Halen Cape Peninsula Technical
University. Among his interests in the design areas of social
accountability are design for sustainability, participant design,
universal design, and in particular the fundamental role of
design in the progress of the development programme of
the African continent. In addition to taking part in a number
of international networks focusing on design in industrially
developing third world countries, he has been chosen for the
second time to serve on the management committee of the
International Council of Societies of Industrial Design (ICSID).

Russell Cameron studied industrial design technology at
Edinburgh Napier University. He has worked as a designer
and consultant for a large number of brands in a variety
of ﬁelds from consumer products to commercial machine
control devices. In 1999, he founded Innermost in London
with Steve Jones. The company which aims to create a brand
representative of the scope of contemporary design, sells
its products in over 50 different countries worldwide, and
their range includes the work of Shin Azumi and Michael
Young. He continues to design lighting and furniture for the
company.
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Russell Cameron, Edinburgh Napier Üniversitesi’nde
endüstriyel tasarım teknolojisi eğitimi aldı. Pek çok marka
için tüketici ürünlerinden, ticari makine kontrol araçlarına
kadar farklı alanlarda tasarımcılık ve danışmanlık yaptı.
1999’da Londra’da, Steve Jones ile birlikte Innermost’u
kurdu. Günümüz tasarımlarının çeşitliliğini temsil eden bir
marka oluşturmayı hedeﬂeyen şirket, şu an 50’nin üzerinde
ülkede satış yapıyor ve Shin Azumi, Michael Young gibi
isimlerin çalışmalarını içeren bir çeşitliliğe sahip. Halen
şirkette aydınlatma ve mobilya tasarımlarına devam ediyor.
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Jüri Üyesi / Jury Member
Innermost / Innermost
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Jüri Üyesi / Jury Member
Micieli Design Workshop / Micieli Design Workshop

Salvatore Micieli

Salvatore Micieli, Milano’da Scuola Politecnica Di Design’da
eğitim aldı. Kariyerine Olivetti’de başladı. Çalıştığı 5 yıl süre
boyunca İtalyan ve çeşitli yabancı ﬁrmalara çeşitli alanlarda
ürün tasarımı projeleri gerçekleştirdi. 1986 yılında Micieli
Tasarım Atölyesi ve Endüstriyel Tasarım Danışmanlık
ﬁrmasını kurdu ve tüketim ürünleri ve aletleri, elektronik
aletler, tıbbi ekipmanlar, ev aksesuarları alanlarında
tanınmış projeler gerçekleştirdi. Projeleri Compasso d’Oro,
Design Index ve SMAU Industrial Design Awards gibi tasarım
yarışmalarının seçkilerinde yer aldı. Tasarım okullarında ve
sergilerinde seminerler verdi. Halen Milano’da çalışmalarını
sürdürüyor.

Salvatore Micieli was educated at the Scuola Politecnica Di
Design in Milan, and began his career working for Olivetti.
During his 5 years here, he developed design projects in
various ﬁelds for Italian companies and a number of other
companies in different countries. In 1986, he founded the
ﬁrm, the Micieli Design Workshop & Industrial Design
Consultancy, and completed acclaimed projects for
consumer goods and equipment, electronic equipment,
medical equipment, and household accessories. His projects
have taken prime place in design competitions including
Compasso d’oro, Design Index and SMAU Industrial Design
Awards. He has conducted seminars at various design
schools and exhibitions, and continues to work in Milan.

Steve Battle has had a wealth of experience working for
the packaging industry in a wide variety of sectors both in
the United Kingdom and the global market. He worked in
the retailing of health and beauty products for Boots the
Chemist. In the company’s operation in the Far East for
resources and development with Hong Kong as its centre, he
worked in the position of manager of packaging development
and built up a team in charge of evaluating the packaging
development opportunities in the market. He continues to
work in the consultancy unit of Design Futures of Shefﬁeld
Hallam University, which has won a number of awards. His
main role as a senior packaging design technologist is to
provide the customer with structural and graphic design,
and develop new products through the means of new
technologies, the use of information on legal and market
trends, and through applied research and information
transfer within the university.
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Steve Battle, İngiltere’de ve global pazarda, ambalaj
endüstrisinin çok çeşitli sektörlerinde zengin bir deneyime
sahip. Uluslararası sağlık ve kozmetik ürünler perakendecisi
Boots the Chemist için çalıştı. Şirketin Hong Kong merkezli
Uzakdoğu kaynak ve geliştirme operasyonunda, bu pazarın
ambalaj geliştirme fırsatlarını değerlendirmekten sorumlu
bir takımın temellerini de attığı Ambalaj Geliştirme
Yöneticisi pozisyonunda rol aldı. Halen birçok ödüle sahip
olan Shefﬁeld Hallam University’e bağlı, Design Futures
danışmanlık biriminde görev yapıyor. Kıdemli ambalaj
tasarımı teknolojisti olarak; müşteriye yapısal ve graﬁk
tasarımı sunmak, yeni teknolojiler, yasa ve pazar eğilimleri
bilgileri ve aynı zamanda üniversite bünyesinde uygulamalı
araştırma ve bilgi transfer kanalları yolu ile yeni ürünler
geliştirmek üzere çalışıyor.
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Jüri Üyesi / Jury Member
Design Futures Shefﬁeld Hallam University /
Design Futures Shefﬁeld Hallam University
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Ön Değerlendirme Jüri Üyesi / Pre-Evalation Jury Member
INNERMOST / INNERMOST

Steve Jones

Steve Jones, ayakkabı tasarımcılığı yaptıktan ve gemi
yapımında çalıştıktan sonra Northumbria University’de
Endüstriyel Tasarım okudu. Mezun olduktan sonra ürün ve
iç mekan tasarım alanlarında danışman olarak çalıştı. 1999
yılında Russell Cameron ile birlikte Innermost’u kurdu.
Günümüz tasarımlarının çeşitliliğini temsil eden bir marka
oluşturmayı hedeﬂeyen şirket, şu an 50’nin üzerinde ülkede
satış yapıyor ve Shin Azumi, Michael Young gibi isimlerin
çalışmalarını içeren bir çeşitliliğe sahip. Kariyeri boyunca
Tom Dixon, Knoll, Citterio, Artel & Ingo Muarer gibi çeşitli
müşterilere danışmanlık yaptı. Zamanını Innermost’un
iki büyük operasyon merkezi olan Londra ve Hong Kong
arasında geçiriyor.

Steve Jones, after working on the design of shoes and
the construction of ships, studied at the Industrial Design
Department of Northumbria University. After graduating,
he worked as a consultant in the ﬁelds of product design
and interior design. In 1999, he and Russell Cameron
established Innermost. With the aim of creating a brand
name representative of the scope of contemporary design,
the company sells its products in over 50 different countries
worldwide. The company works with a variety of names
including Shin Azumi, Michael Young. During his career, he
has provided consultancy services for a number of customers
including Tom Dixon, Knoll, Citterio, Artel & Ingo Muarer. He
spends his time working at Innermost’s two largest centres
of operation in London and Hong Kong.

Türkmen Cem Cansu was born in Istanbul in 1972. He
graduated from the Department of Industrial Design at
Middle East Technical University. In 1999, he completed
his master’s thesis at the Domus Academy in Milan in
consultation with Marco Susani at the FIAT automobile
group and Ermanno Cressoni, the General Director of
Design at Fiat Automobile Centro di Stile. Since 1990, he has
developed his expertise in the ﬁelds of Industrial Product
Design, Communication Strategies and Interface Design, and
conducted international project and R&D work. In his career,
the work he has undertaken on the subject of ‘Innovative,
short-long term solutions to complex design problems’
was implemented by national and international companies
including Renault, Volkswagen, Siemens, UniCredito, PirelliSubaru, Enel, Banca Intesa, Telecom Italia. From among
these projects, his solutions have been documented in a
number of magazines, as well as being featured in a series
of university seminars, and are still being used by major
Italian companies for which he worked as a Strategic Design
Consultant. He continues to work in a variety of design
disciplines predominantly on industrial product design, and
providing consultancy in strategic design management and
advanced R&D to international and multi-national ﬁrms.
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Türkmen Cem Cansu, 1972’de İstanbul’da doğdu. Orta Doğu
Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nden
mezun oldu. 1999 yılında Milano’da Domus Academy’de
tamamladığı yüksek lisans tezini, FIAT otomotiv grubu için
Marco Susani ve Fiat Otomotiv Centro di Stile Genel Tasarım
Direktörü Ermanno Cressoni danışmanlığında hazırladı.
1990 yılından itibaren endüstri ürünleri tasarımı, iletişim
stratejileri ve arayüz tasarımı konularındaki birikimini
geliştirerek uluslararası proje ve Ar-Ge çalışmalarında
bulundu. Mesleki kariyerinde ‘karmaşık tasarım
problemlerine yenilikçi ve kısa-uzun vadeli çözümler’
konusunda geliştirdiği çalışmalar; Renault, Volkswagen,
Siemens, UniCredito, Pirelli-Subaru, Enel, Banca Intesa,
Telecom Italia gibi ulusal ve uluslararası şirketler tarafından
uygulamaya kondu. Bu projeler arasından, Stratejik Tasarım
Danışmanlığı verdiği büyük İtalyan ﬁrmaları tarafından hala
kullanılmakta olan proje çözümleri pek çok dergide yer aldı
ve farklı üniversitelerde seminerler dizisi şeklinde konu
edildi. Halen endüstri ürünleri ağırlıklı olmak üzere değişik
tasarım disiplinleri dallarında, stratejik tasarım yönetimi
ve ileri düzey Ar-Ge konularında uluslararası ve çok uluslu
ﬁrmalara danışmanlık hizmet veriyor.
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Türkmen Cem Cansu

Jüri Üyesi / Jury Member
CANSU.biz, Advanced Design Business Development, İtalya /
CANSU.biz, Advanced Design Business Development, Italy
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Jüri Üyesi / Jury Member
National Taiwan University of Science and Technology /
National Taiwan University of Science and Technology

Wen-chih Chang

Dr. Wen-chih Chang, 1980 yılında Syracuse University New
York’tan yüksek lisans derecesini, Manchester Metropolitian
University’den doktora derecesini aldı. Ürün tasarımı,
tasarım stratejisi ve yönetimi konularında uzmanlaştı.
National Taiwan University of Science and Technology’deki
(NTUST) Yaratıcı Tasarım Merkezi’nin CEO’su ve aynı
zamanda öğretim üyesi olarak görev yapıyor. Endüstriyel
ve ticari ürün tasarımı departmanının başkanlığının yanı
sıra NTUST’daki tasarım yüksek lisans programının
direktörlüğüne devam ediyor. Kendisi ve öğrencileri IF, Red
Dot ve IDEA gibi birçok uluslararası tasarım ödülü kazandı.
Eğitim deneyiminin yanı sıra farklı yerel endüstriler için pek
çok ürün tasarımı projesi gerçekleştirdi.

Dr. Wen-chih Chang received his master’s degree from
Syracuse University in New York in 1980, and his doctorate
from Manchester Metropolitan University. He is specialised
in product design, design strategy and management. He
continues to work as the CEO of the Creative Design Centre
and as a lecturer at the National Taiwan University of Science
and Technology (NTUST). He works as the head of the
department of Industrial and Commercial Product Design,
and also as the director of the Design Master’s Programme
at NTUST. He and his students have received many
international design awards including IF, Red Dot and IDEA.
In addition to his educational experience, he has conducted
a number of product design projects for a variety of local
industries.

Yavuz Irmak was born in Istanbul in 1950. He graduated from
the Department of Furniture-Interior Design at the State
Applied Arts College in 1974. After receiving education on
design for 2 years at the Scuola Politecnica di Design, he
returned to Turkey in 1977. In the same year, he began to
work at the State Applied Arts College. In 1983, he acted as a
founding member of the Department of Industrial Design in
the Faculty of Fine Arts at Marmara University. In the same
year, he took part in the work on an international exhibition
entitled ‘Anatolian Civilizations’ which was organized by
the European Council, and designed the Aya İrini section
of the exhibition together with Prof. Dr. Nurhan Atasoy and
Prof. Dr. İlban Öz. He also worked on the Haydarpaşa High
School Restoration. He received his doctorate from the Social
Sciences Institute at Marmara University in 1986. Between
1988 and 2008, he established a design workshop in which he
produced and exhibited his own designs. In 1990, he received
the title of Assistant Associate Professor, and completed his
work entitled ‘Seating Unit in Mass Transportation’. In 1997,
he conducted research in New York on design education.
After his retirement in 2003, he began to work full-time at
the Department of Art and Design which uses an Italian
language-based programme at Yeditepe University in the
academic year of 2003-2004, and continued to lecture at the
Department of Industrial Design. He continues to work as
a part-time lecturer at the Department of Industrial Design
of Bahçeşehir and Kadir Has Universities. He continues
his work on the publication entitled ‘Technical Drawing’ for
Design Students.
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Yavuz Irmak, 1950’de İstanbul’da doğdu. 1974 yılında Devlet
Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Mobilya-İç Mimarlık
Bölümü’nden mezun oldu. Scuola Politecnica di Design’da
2 yıl tasarım eğitimi alarak 1977 yılında Türkiye’ye döndü.
Aynı yıl Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’nda
göreve başladı. 1983 yılında Marmara Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi bünyesinde Endüstri Ürünleri Tasarımı
Bölümü’nün kuruluşunda kurucu üye olarak yer aldı. Aynı
yıl Avrupa Konseyi’nin düzenlediği ‘Anadolu Medeniyetleri’
uluslararası sergi çalışmalarında görev aldı ve Prof. Dr.
Nurhan Atasoy ve Prof. Dr. İlban Öz ile birlikte serginin
Aya İrini bölümünü tasarladı. Haydarpaşa Lisesi RöleveRestorasyon ortak çalışmasında yer aldı. 1986 yılında
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden
doktorasını aldı. 1988-2008 yılları arasında kendi
tasarımlarını ürettiği ve sergilediği bir tasarım atölyesi
kurdu. 1990 yılında Yardımcı Doçent ünvanını aldı. ‘Kitle
Taşımacılığında Oturma Birimi’ adlı çalışmasını tamamladı.
1997 yılında New York’ta tasarım eğitimi konusunda
araştırmalarda bulundu. 2003 yılında emekliliğini aldıktan
sonra 2003-04 öğretim yılında Yeditepe Üniversitesi’nde
İtalyanca eğitim veren Sanat ve Tasarım Bölümü’nde tam
zamanlı olarak görev aldı ve Endüstri Ürünleri Tasarımı
Bölümü’nde ders vermeye devam etti. Halen Bahçeşehir
Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü ve Kadir
Has Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde
yarı zamanlı olarak ders veriyor. ‘Tasarım öğrencileri için
Teknik Çizim’ adlı kitap üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

345
DESIGN TURKEY

Yavuz Irmak

Yavuz Irmak

Jüri Üyesi / Jury Member
Yeditepe Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü /
Yeditepe University, Department of Industrial Design
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Jüri Üyesi / Jury Member
Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Graﬁk Bölümü /
Dokuz Eylül University, Faculty of Fine Arts, Department of Graphic Design

Ömer Durmaz

Ömer Durmaz, 1999 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi,
Güzel Sanatlar Fakültesi Graﬁk Bölümü’nden mezun oldu.
1993’te yarı zamanlı başladığı tasarım kariyerini, 1997’den
itibaren tam zamanlı olarak sürdürdü. 2002 yılına kadar
İstanbul’da çeşitli markalar için sanat yönetmeni olarak
çalıştı. Aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar
Fakültesi Graﬁk Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak
çalışmaya başladı. 2004 yılında www.ambalajtasarimi.com
sitesini kurdu ve bir dizi ambalaj tasarım etkinliğinin ve
yayının gerçekleştirilmesini sağladı. 2006 yılında Digital
Arts Dergisi’nin kuruluşuna destek verdi. Yine 2006’da,
Graﬁk Tasarım isimli derginin kurucu editörü oldu ve otuz
sayı boyunca yayın yönetmenliğini üstlendi. 2009 yılında,
ambalaj tasarımı üzerine yüksek lisansını tamamladı. 2010
yılında bir grup tasarımcıyla Tasa Platform adlı tasarımcı
kolektiﬁni kurdu ve aynı yıl Türkiye’nin ilk Tasarım Yürüyüşü
etkinliğini gerçekleştirdi. 2010 yılında İstanbul’un 100 Graﬁk
Tasarımcısı ve İllüstratörü adlı araştırma kitabını yayımladı.
Halen Dokuz Eylül Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak
çalışıyor. Tasarım Gazetesi Yayın Kurulu üyeliğini sürdürüyor
ve serbest tasarımcılık yapıyor.

Ömer Durmaz graduated from the Department of Graphic
Design of the Faculty of Fine Arts at Dokuz Eylül University
in 1999. He began his career as a part-time designer in
1993, and since 1997, he has worked in design full-time.
Until 2002, he worked as an artistic director for a variety
of brands in Istanbul. In 2002, he started lecturing in the
Department of Graphic Design at the Fine Arts Faculty of
Dokuz Eylül University. In 2004, he set up the website,
www.ambalajtasarimi.com, and contributed to the work done
on a series of packaging designs and publications. In 2006,
he assisted the establishment of the Digital Arts Magazine.
In the same year, he became the founding editor of the
magazine entitled Graphic Design, and for 30 years, he took
on the role of publishing director. In 2009, he completed his
master’s degree in packaging design, and in 2010 founded
a designers’ collective called Tasa Platform with a number
of other designers. In the same year, he actualised the ﬁrst
Design Walk in Turkey. In 2010, he published a research book
entitled ‘100 Graphic Designers and Illustrators of Istanbul’.
He still works as a lecturer at Dokuz Eylül University.
He continues his work as a member of the Publication
Committee of the ‘Tasarım Gazetesi’, while working as a
freelance designer.

Özgür Taşar graduated from Department of Industrial Design
at Middle East Technical University. He received his master’s
degree from the Umea Design Institute in Sweden in the ﬁeld
of Advanced Product Design. In 2005, he began his career
working for Philips. He has worked in the design process of
products such as shavers and televisions, and has taken part
in strategic innovative design activities, and also in design
work for the future such as Next Simplicity ve Design Probes
programmes. His works have featured in many international
printed and virtual media, and has been awarded IF and
Red Dot design prizes. He was invited as a speaker to the
Istanbul Design Summit in 2009, and to the Quality Congress
in 2010. He has also given talks on the subjects of design and
innovation at various meetings. He still works as a creative
director for Philips in the Philips Consumer Lifestyle sector
in charge of the design of facial and body personal care
products for women.
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Özgür Taşar, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri
Ürünleri Tasarımı Bölümü’den mezun oldu. İsveç Umeå
Tasarım Enstitüsü’nden de İleri Ürün Tasarımı alanında
yüksek lisans derecesi aldı. Mesleki hayatına, 2005 yılında
Philips’te başladı. Traş makinası, televizyon gibi ürün
grupları için tasarımlar, çeşitli alanlarda stratejik tasarım
inovasyon aktiviteleri, Next Simplicity ve Design Probes
programları gibi geleceğe yönelik tasarım aktivitelerinde
çalıştı. Çalışmaları uluslararası yazılı ve sanal basında
pek çok kez yayınlandı. IF ve Red Dot tasarım ödülleri
aldı. 2009’da İstanbul Tasarım Zirvesi’ne, 2010’da ise
Kalite Kongresi’ne konuşmacı olarak davet edildi. Çeşitli
etkinliklerde tasarım ve inovasyon konusunda konuşmalar
yaptı. Halen Philips’te Philips Consumer Lifestyle sektörü
içinde faaliyet gösteren yüz ve vücut odaklı bayan kişisel
bakım ürünlerinin tasarımlarından sorumlu yaratıcı lider
olarak çalışıyor.
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Jüri Üyesi / Jury Member
Philips Design / Philips Design

Özlem Er
Design Turkey İcra Kurulu Üyesi / Design Turkey Executive Committee Member
ETMK İstanbul Şube Başkanı / ETMK Istanbul Branch Chairperson
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Özlem Er, 1966’da Ankara’da doğdu. Lisans ve yüksek lisans
derecelerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden, doktora
derecesini ise Manchester Metropolitan University’den aldı.
1996-2000 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi,
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde öğretim üyesi olarak
çalıştı. 2000 yılından bu yana İstanbul Teknik Üniversitesi,
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü öğretim üyesi olarak
görev yapıyor. Türkiye’de lisans ve yüksek lisans düzeyinde
tasarım yönetimi eğitimini başlattı ve konu üzerinde bir çok
araştırma çalışması yürüttü. İstanbul Sanayi Odası (İSO)
tarafından yayımlanan Endüstriyel Tasarım Kılavuzu ve
TÜSİAD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu tarafından
yayımlanan ‘Tasarım Yönetimi: Tanım, Kapsam ve Uygulama’
kitabı yazarları arasında yer aldı. Temmuz 2011-Temmuz
2012 döneminde İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından
desteklenen İTÜ-İSO KOBİ’ler için Tasarım projesini yürüttü.
İTÜ’de Sosyal İnovasyon ve Sürdürülebilirlik İçin Tasarım
(DESIS) Türkiye Laboratuarı’nın kurulmasına öncülük etti.
Made in Şişhane projesi kapsamında ‘Made in Şişhane:
İstanbul, Küçük Ölçekli Üretim ve Tasarım Üzerine’ kitabında
bir bölümü kaleme aldı. Endüstriyel Tasarımcılar Meslek
Kuruluşu yönetim kurullarında görevler üstlendi. Halen
Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu İstanbul Şube
Başkanı ve Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri İcra
Kurulu üyesi olarak görev yapıyor.

Özlem Er was born in Ankara in 1966. After completing her
bachelor’s and master’s degrees at Middle East Technical
University, she went on to get a doctorate at the Manchester
Metropolitan University. From 1996 to 2000, she lectured at
the Department of Industrial Design at METU. Since 2000,
she has been teaching in the Department of Industrial
Design at Instanbul Technical University. She contributed to
the establishment of undergraduate and graduate studies
in design management in Turkey, and conducted several
research projects on the subject. She contributed to the
writing of the Industrial Design Manual for the Istanbul
Chamber of Industry (İSO), and the publication entitled
Design Management: Deﬁnition, Scope and Implementation
which was published by the TUSIAD-Sabancı University
Competition Forum. For the period from July 2011to July
2012, she managed a design project at Istanbul Technical
University (İTÜ), entitled ‘A Design Project for Small and
Medium-sized Enterprises (SMEs)’ which was supported
by the Istanbul Development Agency. She pioneered the
establishment of DESIS, the Turkish Laboratory in Design
for Social Innovation and Sustainability at İTÜ. She penned a
section in the publication entitled ‘Made in Şişhane: Istanbul,
On Small-scale Production and Design’ that was within
the scope of the Made in Şişhane Project. She worked in a
number of different positions within the Industrial Designers
Society of Turkey Executive Board of Directors. Today she is
the president of the ETMK Istanbul Branch and is a member
of the Design Turkey Industrial Design Awards Executive
Committee.

İ. Çağrı Şahin graduated from the Department of Industrial
Design of Middle East Technical University in 1995. After
working for several companies, in 1997, he established
Harduyu Design with his twin brother. In addition to working
on projects for a variety of furniture designs, lighting
elements, interior design and accessories, he developed
electrical equipment and prototypes for a wide variety of
uses for Oscar Machinery. Between 1998 and 2002, he was
on the Industrial Designers Society of Turkey Executive
Board. He was a founding member of the Ankara branch of
ETMK, and now works in the Ankara branch on the Executive
board and as a member of the Design Turkey 2012 Executive
Committee. He also lectures in the Industrial Design
Department of Gazi University.
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İ. Çağrı Şahin, 1995 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi,
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nden mezun oldu. Çeşitli
ﬁrmalarda çalıştıktan sonra, 1997 yılında ikiz kardeşi ile
birlikte Harduyu Tasarım şirketini kurdu. Çeşitli mobilya,
aydınlatma elemanları, aksesuar ve iç mekan tasarımı
projelerinin yanı sıra, Oscar Makine için çok amaçlı elektrikli
araç tasarımı ve prototipini tamamladı. 1998-2002 yılları
arasında Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Yönetim
Kurullarında görev aldı. Endüstriyel Tasarımcılar Meslek
Kuruluşu Ankara Şube kurucu üyesi olmanın yanı sıra,
Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Ankara Şube
Yönetim Kurulu Başkanı ve Design Turkey 2012 İcra Kurulu
Üyesi olarak çalışıyor. Halen Gazi Üniversitesi, Endüstri
Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde yarı zamanlı öğretim elemanı
olarak görev yapıyor.
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Design Turkey İcra Kurulu Üyesi / Design Turkey Executive Committee Member
Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu, Ankara Şube Başkanı / Industrial Designers
Society of Turkey Ankara Branch Chairperson
Harduyu Tasarım-Danışmanlık Ltd.Şti / Harduyu Design and Consultancy Ltd.
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Jüri Üyesi / Jury Memberi
Cam Ocağı Vakfı / Glass Production Foundation

Şahika Etemoğlu

Şahika Etemoğlu, 1974’te İstanbul’da doğdu. 1997 yılında
Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik
ve Cam Tasarımı Bölümü’nden mezun oldu. Mesleki hayatına
Toprak Holding bünyesinde vitriﬁye ürünler tasarlayarak
başladı. 1997 yılından itibaren, çeşitli sektörlerde kadrolu
olarak endüstri ürünleri tasarımcısı ve tasarım bölüm
yöneticisi olarak çalıştı, aynı zamanda yarı zamanlı olarak
öğretim görevliliği yaptı. İstanbul Teknik Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde yüksek lisans
eğitimini tamamladı ve halen tez çalışmasını sürdürüyor.
Trexta ﬁrmasında çalışırken tasarlamış olduğu Sketch
Up cep telefonu kılıfı ile 2010 yılında Design Turkey İyi
Tasarım Ödülü aldı. 2011 yılından bu yana Cam Ocağı Vakfı
bünyesinde proje ve tasarım yöneticisi olarak görev yapıyor.
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