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ENDÜSTRİYEL
TASARIM YARIŞMALARI
FARKINDALIK AÇISINDAN
OLDUKÇA ÖNEMLİ
NiHATZEYBEKCi Ekonomi Bakanı

H

epimizin bildiği üzere, Türkiye’nin
kalkınmasına, istihdamına ve ihracatına
önemli katkıda bulunan demir-demir
dışı metallerden kimyevi maddelere, elektrik
elektronikten makine ve bilişim sektörüne; küreselleşen dünyada rekabet avantajı yakalanması
hayati bir öneme sahiptir. Bu bağlamda, uluslararası platformda söz sahibi olmanın yolu yüksek
katma değerli, yenilikçi ve insanların yaşamlarına
ayrıcalık katan markalar yaratmaktan geçmektedir.
Firmalarımızın, ilgili sektörlerdeki uluslararası tüketim kalıplarını ve trendlerini, tüketici eğilimlerini önceden okuyabilen ve bunu özgün renk, motif
ve yorumlar ile tasarıma dönüştürüp tüketicilerine
sunabilen trend ve marka yaratma becerisine sahip
tasarımcılarla çalışmaları kilit rol oynamaktadır.
Bu kapsamda, bu yıl 11’incisi düzenlenen “Endüstriyel Tasarım Yarışmaları” organizasyonun
bilhassa endüstriyel tasarım alanında yaratılan
farkındalık açısından oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Zira sektördeki birikimin
yaratıcılıkla harmanlanmasını teşvik eden ve genç
tasarımcılarımız ve tasarımcı adaylarımızın potansiyellerini ön plana çıkarmalarına vesile olan bu
gibi etkinlikler, ülkemizin endüstriyel ürün sektöründeki konumunun sürdürülebilir kılınmasında
oldukça faydalıdır.
Ekonomi Bakanlığı olarak; inovasyon, Ar-Ge,
tasarım ve markalaşma faaliyetlerini özendirecek
şekilde kurgulamış olduğumuz teşvik sistematiği-

miz kapsamında uygulanan tasarım destek programı ile İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenen
tasarım yarışmaları desteklenmekte ve yarışmalara
katılan tasarımcılarımızın mesleki kariyerlerine
başladıkları gençlik yıllarında motivasyonları en
üst düzeyde tutulmaya çalışılmaktadır. Böylece
bir taraftan tasarım kültürünün yaygınlaştırılması
hedeflenirken, diğer taraftan genç Türk tasarımcıların dünyaya açılabilmelerine, uluslararası düzeyde kaliteli eğitim almaları ve dünyaca tanınmış
profesyoneller ile birlikte çalışmalarına imkân
sağlanmaktadır.
Tasarım destek programının yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren Bakanlığım tarafından desteklenen “Endüstriyel Tasarım Yarışmaları”nda dereceye giren toplam 18 tasarımcı yine Bakanlığım
imkânlarıyla yurtdışında eğitim-öğrenimlerine
devam etmiş ve tasarım yetkinliklerini geliştirme
şansı bulmuştur. Tasarımcı gençlerimizin yurtdışında aldıkları eğitimden kazandıkları bilgi, beceri
ve donanımları ile ülkemiz endüstrisinin gelişimine ve katma değerli ihracatın artışına katkıda
bulunacaklarından şüphe duymuyorum.
“11. Endüstriyel Tasarım Yarışmaları” organizasyonunun da sektörümüzün gelişimi ve ihracatına
büyük katkı sağlayacağına olan inancımla, organizasyonu üstlenen İstanbul Maden ve Metaller
İhracatçı Birlikleri başta olmak üzere, emeği geçen
tüm kurum, kuruluşlara ve katılımcılara teşekkürlerimi sunar ve tüm yarışmacılarımıza profesyonel
hayatlarında başarılar dilerim.

MEHMETBÜYÜKEKŞi TİM Başkanı

G

ünümüzde insanların yaşam kalitesini
artıran, kolaylık sağlayan ve çevreci
tasarımlar öne çıkıyor. İnovasyon ve
tasarımın artık sadece endüstriyel toplumun bir
parçası olmadığını, yaratıcı ekonominin de itici
gücü olduğunu biliyoruz. Yüksek katma-değere
uzanan yolda dört ana tamamlayıcı kulvar olan
inovasyon, Ar-Ge, tasarım ve markalaşmaya her
şirketimizin odaklanması gerektiğine inanıyoruz.
Bu itibarla, 61 bini aşkın ihracatçının temsilcisi
TİM olarak Ar-Ge ve yüksek teknolojiden daha
fazla pay almak için adeta bir seferberlik başlattık.
Bizler bugüne kadar, ihracatçı birliklerimiz ile
birlikte tasarım ve inovasyonun önemine dikkat
çektik. 2014 yılında, İhracatçı Birliklerimiz tarafından 21 tasarım yarışması ile yedi Ar-Ge proje
pazarı düzenledik.
İhracatçı Birliklerimizce düzenlenen tüm tasarım
yarışmaları ve Ar-Ge proje pazarlarını desteklemeye devam ediyoruz. Buradan seçilen başarılı
projeleri 2014 yılında İstanbul, İzmir, Ankara ve
Gaziantep’te düzenlediğimiz Türkiye İnovasyon
Haftası’nda sergiledik. Bu yıl da düzenlenen tasarım yarışmaları ve Ar-Ge proje pazarlarından öne
çıkan projeleri, aralık ayındaki Türkiye İnovasyon
Haftası kapsamında sergileyecek ve en iyi projeleri
ödüllendirmeye devam edeceğiz. Böylelikle ülkemize yeni marka ve tasarımlar kazandıracağız. Sanayiciyle tasarımcıyı bir araya getirerek ticari fikre
dönüşebilecek tasarımları teşvik edeceğiz. Zira
Ekonomi Bakanlığımız koordinasyonuyla hazırlanan ve yeni çıkan Tasarım Merkezi/Ofisi teşvikleri

de bu konuda Hükümetimizin ne derece kararlı ve
destekçi olduğunu gösteriyor. Bu teşviklerin kısa
süre içerisinde endüstride daha başarılı tasarımların geliştirilmesine muazzam katkı sağlayacağına
inanıyoruz.
Demir ve demir dışı metaller, kimyevi maddeler ve
mamulleri, elektrik-elektronik ve hizmet sektörlerini kapsayan İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışması, bugün ülkemizde en önde gelen ve en çok
tanınan Endüstriyel Tasarım yarışmalarından biri
haline geldi. Yalnızca katma değerli ürün çıkarmak
değil, Türk tasarımcılarımızın istihdamına katkıda
bulunarak genç yetenekleri sektöre kazandırmak,
ihracatçılarımızı tasarım dünyası ile tanıştırmak
amaçları doğrultusunda, ilk düzenlendiği 2005
yılından bu yana tasarım ve iş dünyasında yoğun
ilgi ile karşılanan yarışmalar sonucunda önemli
kazanımlar elde edildi. Her yıl 200-300 tasarımcıya özel eğitimler verildi. Ödül alan yarışmacıların
uluslararası yarışmalardan ödül kazanması ile de
uluslararası bir kimlik kazandı.
Bu vesile ile İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği, İstanbul Kimyevi Maddeler
ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ve Elektrik
Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği Yönetim
Kurulu Başkanları başta olmak üzere, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkese çok
teşekkür ediyorum. Yarışmaya katılan ödül alsın
almasın tüm adaylarımızı tebrik ediyor ve tasarım
ve inovasyon odaklı ihracat artışına verdikleri
büyük çabanın devamını diliyorum.
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BU YOLCULUKTA
PEK ÇOK HAYATA
DOKUNDUK
TAHSiNÖZTiRYAKi TiM Bşk. V. / iDDMiB Y.K. Bşk. Yrd.

T

am 11 yıl önce yaratıcı fikirleri desteklemek, tasarımcıları ve ihracatçıları bir
araya getirmek üzere uzun bir yola çıktık.
İşimizin kolay olmadığını zaman, motivasyon ve
emek istediğini biliyorduk. Artık çok üretmenin
değil, fark yaratmanın zamanı gelmişti. Birlik olarak amacımız bu vizyona bütün üyelerimizi ortak
etmek, değişen piyasa koşullarına uyum sağlayan
başarı hikâyeleri yaratılmasına katkıda bulunmaktı.
Almanak çalışmamızı hazırlarken fark ettik ki bu
yolculukta pek çok hayata dokunmuş, güzel işbirliklerine, başarı hikâyelerinin ortaya çıkmasına
vesile olmuşuz. Yarışmamız kapsamında bugüne
kadar 27 tasarımcı arkadaşımızı yurtdışında prestijli akademilerde burs vererek ileri tasarım eğitimi
almalarına imkân tanımış, yarışmamızda birinci
olan 100’den fazla tasarımcıyı ise yurtdışı fuarlarında konuk ederek farklı bakış açıları kazanmalarına
olanak sağlamışız. İMMİB Endüstriyel Tasarım
Yarışmalarından hareket ve ilham ile Ambalaj
Tasarım Yarışması, Hızlı Prototipleme Merkezi ve
Mutfakta ETKİ projelerine imza atmışız.
Bize göre düzenlediğimiz yarışmalar, yarattığımız
farkındalık, Türkiye’de ekonomi adına yapılan

işlerin en önemlilerinden bir tanesi. Biliyoruz ki
Marka, İnovasyon, Tasarım ve Ar-Ge bir dörtgenin
birbirini tamamlayan kenarları. Bütün kenarlar
tamam olduğu zaman katma değerli ürünler ortaya
çıkacak, ihracat sürekli olarak artacak ve yaşam
standardı yüksek bir toplum olma yolunda ülkemiz
adım adım yol alacaktır.
Türkiye’nin gelecek 10 yılda katma değerli, ortayüksek teknoloji ürünlerin üretimini artıracak
stratejinin temellerini bu farkındalık ve işbirliği
sağlayacaktır. Burada en büyük iş sanayicilerimize,
tasarımcılarımıza ve mühendislerimize düşmektedir. Unutmamalıyız ki geleceği şekillendirmek
hepimizin ellerinde.
Bu kapsamda son 11 yılda Türkiye’nin geleceğini
tasarlamak üzere çıktığımız bu yolda bizlere destek
olan tüm Birlik yönetim kurulu üyelerimize, tasarım komite üyelerimize, jüri üyelerimize, Ekonomi
Bakanlığı, TİM, ETMK ve Birlik çalışanlarımıza,
üyelerimize, yarışmamıza katılım gösteren tüm
tasarımcılarımıza, tüm kurum ve kuruluşlara ve
bu organizasyonu başından beri takip eden ve
bütün özverisiyle başarılı olmasını sağlayan Merve
Çakır’a teşekkürlerimi sunarım.

MURATAKYÜZ iKMiB Y.K. Başkanı

İ

MMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları, tasarımın gücünü ve önemini sanayicilerimizle buluşturan, tasarımcılarımızı destekleyen, gerek
Türkiye gerekse uluslararası arenada kendilerini
ispatlamalarını sağlayan önemli bir organizasyon
olarak dikkat çekiyor. İlkini 2005 yılında düzenlediğimiz yarışmanın, 2014 yılında 10’uncusu gerçekleşti. 11 yıllık tasarım yolculuğunda derin izler
bırakan yarışmamız, sadece ödül alan tasarımcılar
için değil projeleri ile yarışmanın bir parçası olan
tüm tasarımcılar için referans kaynağı haline gelen
prestijli bir tasarım etkinliğine dönüştü.
İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları, ihracatımızdaki katma değeri tasarım ve yenilik ile artırmak hedefi ile yola çıktı. Zaman içinde bu hedefin
çok daha üstünde sonuçlar elde etmeyi başardık.
Türk tasarımcılarının istihdamına katkıda bulunarak genç yetenekleri sektörümüze kazandırmak,
ihracatçılarımızı tasarım dünyası ile tanıştırmak ve
tasarım ile kazanabileceklerinin farkına varmalarını sağlamak önceliğimiz oldu.
Tasarım dünyası giderek küreselleşiyor ve bu
değişimde Türkiye’nin adını daha fazla görmemiz
gerekiyor. Ülkemizin kültürel zenginliği, tasarımcılara esin kaynağı olacak eşsiz bir dünya sunuyor.
Bu zenginliği, uluslararası alana taşımakta zorlanmayacak çok başarılı gençlerimizin olduğuna, 2005
yılından bu yana düzenlediğimiz yarışmalarda
yakından tanıklık ediyoruz. Şimdiye kadar İMMİB
Endüstriyel Tasarım Yarışmalarına 3 bin proje
başvurdu, 300’den fazla proje ödüllendirildi.

Dünya tasarım trendlerini yakından izliyor ve
yarışmamızın kategorilerini bu trendler paralelinde oluşturuyoruz. Belirlediğimiz temalara
yönelik olarak yarışmamıza katılacak tasarımcılara
yurtiçinden ve yurtdışından konunun uzmanlarını
davet ederek eğitimler gerçekleştiriyoruz.
2012 ve 2013 yıllarında yarışma teması; tasarımın günlük hayatla bağını güçlendirecek, sosyal
sorumluluk yanı da bulunan, ‘Yaşlılar, Engelliler
ve Çocuklar için Tasarım’ olarak belirlenmişti.
Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek, 300’ün üzerinde tasarımcıya, bu özel konuda tasarım eğitimleri
verdik.
2014 yılının konsepti ise “Zeka Geliştirici Oyuncak Tasarımı” olarak seçildi ve bu kapsamda
İstanbul’dan Kayseri’ ye kadar pek çok üniversiteden toplam 200 tasarımcıya eğitimler düzenledik.
İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları, yaratıcılığı ve yeniliği desteklerken, workshop çalışmaları
ve tasarım eğitimleri ile gençlerimizin kendilerini
geliştirmeleri, yeni bakış açıları kazanmaları ve
potansiyellerini keşfetmelerine olanak tanıyor.
Tasarımın global dünyasında, önümüzdeki beş yıl
içinde Türk tasarımcılarının isimlerini çok daha
fazla duyacağımıza inancımız tam… Eminim
birçoğunun referanslarında İMMİB Endüstriyel
Tasarım Yarışmalarını göreceğiz. Böylesine büyük
bir tasarım etkinliğini, 2005 yılından bugüne
desteklemekten mutluluk duyuyoruz.
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DEĞER ÜÇGENİNİN
TÜM TARAFLARI
BU YARIŞMADA
TEMSİL EDİLİYOR
F.KEMALEBiÇLiOĞLU TET Y.K. Başkanı

İ

MMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları yıllar
içinde ülkemizin endüstriyel tasarım geçmişine tanıklık eden çok önemli bir yarışma
haline geldi. Tasarımcılar tarafından merakla
beklenen ve yeni vizyonlar keşfetmelerine olanak
veren endüstriyel tasarım yarışmalarını 11 yıldan
bu yana destekliyoruz. Türkiye’den uluslararası
boyutta bilinirliği yüksek çok sayıda markanın
ortaya çıkması, bu markaların istikrarlı bir
şekilde büyümesi ve ihracatımıza katkı sağlaması
amaç ve misyonuna uygun olarak her yıl daha da
güçlendiğini görmekten dolayı mutluyuz.
İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları; sanayiciler, üniversiteler ve tasarımcılar nezdinde,
prestiji yüksek, kendini ispatlamış ve ilginin de
her yıl arttığı bir proje. Bunun en büyük nedenlerinden biri, yarışmanın uzun soluklu olması.
Tasarım kültürünün oluşması, bugünden yarına
olacak bir şey değil. Sabırlı olmak, zaman vermek
ve inanmak gerekiyor. Her yıl üzerine yeni şeyler
eklenerek güçlenen bir yarışmadan söz ediyoruz.
Katma değer üçgeninin tüm tarafları yarışmada
temsil ediliyor. Yaratıcı güç, akademik birikim
ve yaratıcılığı üretime dönüştürecek sanayici.
Yaptığı işte farklılık yaratmak, sürdürülebilir büyüme ve kârlılığı sağlamak isteyen sanayicilerin
tasarıma yatırım yapması büyük önem taşımakta. Günümüzde pazara sunulan ürünler arasında
çok büyük farklar kalmadı. Ürünün tasarımı,

işlevselliği, tüketiciye olan vaadi ve kurduğu
duygusal bağ, aynı kategorideki iki ürünü birbirinden ayıran temel etkenler arasında. Dolayısıyla, yenilik ve tasarım farklılaşmanın olmazsa
olmazları arasında.
İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları, bu
açıdan sanayicilere büyük bir fırsat sunuyor. Tasarımın önemini fark eden, buna ihtiyaç duyan
tüm sanayicilere, yarışmanın bir parçası olmalarını ve yaratılan işleri takip etmelerini tavsiye
ediyorum. İhracatımızın artması için ülkemizde
yaratılan katma değerin daha fazla yükselmesine
ihtiyaç duyuyoruz. Katma değer artışının yegâne
koşulu ise her zaman vurguladığımız gibi yenilik
ve tasarım. Geçen 11 yıllık süreçte İMMİB
Endüstriyel Tasarım Yarışmalarına katılan, ödül
alan tasarımların hızlı bir gelişim gösterdiğini
gözlemlemek mümkün.
Yaratıcı gücü yüksek bir ülke olduğumuza
inanıyorum, yeter ki bunun için uygun bir zemin
yaratılabilsin. Özellikle gençlerin desteklenmesi,
tasarımın üretime dönüşmesi sürecinde nelerin
önemli olduğu ve nasıl bir yol izlemeleri gerektiği
konusunda sanayicilerle işbirliğinin sağlanması
önemli. İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları
bu birlikteliği ve işbirliğini sağlamak bakımından
da misyonunu yerine getiriyor. İhracata katkısını
ise önümüzdeki yıllarda çok daha net görebileceğimiz inancındayım.

RIDVANMERTÖZ iDDMiB Y.K. Başkanı

İ

stanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçı
Birliği olarak en başından beri organizasyonuna destek verdiğimiz yarışmalarımızda 11 yılı
tamamlamış olmaktan mutluluk duyuyoruz.
Global pazarda markalaşmanın, tercih edilmenin
ve fark yaratmanın kolay olmadığının bilinci ile
2005 yılında tasarım yarışmalarımızı düzenlemeye
başlamıştık. Amacımız sanayici ve tasarımcıyı
sağlıklı bir platformda bir araya getirmek, yenilikçi
fikirleri ödüllendirmek ve yeni işbirliklerine
olanak sağlamaktı.
Yıllar içerisinde tasarımcılarımız ve ihracatçılarımızdan almış olduğumuz geri bildirimler
bize doğru yolda ilerlediğimizi gösterdi. Sizlere
sunduğumuz bu almanak çalışması ile 11 yıllık
serüvenimizi daha yakından paylaşmak geçtiğimiz
11 yılda yarışmamız aracılığı ile gerçekleşen başarı
hikayelerine ışık tutmak istedik.
Yarışmamızı rakamlar ile özetlemek gerekirse
bugüne kadar 3 bin 400’den fazla proje başvurusu
alındı, 330’dan fazla proje ödüle layık bulundu.
Toplam 27 tasarımcımıza yurtdışında önemli
okullarda master eğitimi almak üzere eğitim ve

yaşam gideri bursları verildi. Yarışmamızda birinci
olan tasarımcılar her yıl mutfak sektörünün
en önemli fuarlarından biri olan Almanya’nın
Frankfurt şehrinde düzenlenen Ambiente fuarında konuk edildi. Yarışmalar kapsamında farklı
uzmanlıklara yönelik sayısız workshop ve seminer
düzenlendi. Bazı yarışmacılarımız bizden ödül aldıkları eserler ile yurtdışında düzenlenen yarışmalara katıldılar ve oradan da ödüller ile geri dönerek
başarılarını bir kez daha tescil etmiş oldular.
İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları, yaratıcılığın ve yeni fikirlerin buluştuğu, sanayicilerimizi
alışılmışın dışında tasarım fikirleri ile tanıştıran
ve tasarımın önemini vurgulayan misyonu ile
bundan sonra yoluna sağlam adımlar ile devam
edecektir. Önümüzdeki yıllarda el aletleri, hırdavat
ve yapı malzemeleri gibi farklı sektörlere yönelik
tasarım yarışmaları da çalışmalarımız arasına
eklemeyi planlamaktayız.
Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür
ediyor, ülkemizin adının gelecekte özgün tasarımla ve yenilikle birlikte anılmasını gönülden
diliyorum.

ON YILDIR FARK YARATIYORUZ

YARIŞMALARDA,
YARATICILIK
VE YENİ FİKİRLER
BULUŞUYOR
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TÜRKİYE’NİN LİDER
İHRACATÇI BİRLİĞİ
Türkiye geneline yayılmış 13 Genel Sekreterlik arasında,
İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB), ülke toplam
ihracatının yüzde 30’unu kayıt altına alan lider birlik konumunda.
2014 yılında 43,6 milyar dolarlık ihracatı kayda alan İMMİB’in çatısı
altında 6 farklı Sektörel Birlik faaliyet gösteriyor.
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Y

ıllık toplam 150 milyar
dolar düzeyinde yurtdışı satışa imza atılan
Türkiye’de firmalar, 13 İhracatçı
Birliği Genel Sekreterliği altında
faaliyetlerini sürdürüyor. Birliklerin öncelikli görevi, ilgilendik-

leri sektörel alanlarda ihracatın
artırılması, ürünlerin çeşitlendirilmesi ve rekabet gücü kazandırılması için çalışmalarda bulunmak
olarak tanımlanıyor. Bu amaçlara
yönelik olarak, yurtiçi ve yurtdışı temaslar kurmak, tanıtım

faaliyetleri sürdürmek, fuarlar
organize etmek, alım ve ticaret
heyeti organizasyonları düzenlemek, seminer ve toplantılarla
ihracatçıları bilgilendirmek ve
eğitim faaliyetleri düzenlemek
görev tanımının içinde yer alıyor.

İMMİB BİRLİKLERİ
VE İŞTİGAL
ALANLARI:

ON YILDIR FARK YARATIYORUZ

1. Elektrik Elektronik ve
Hizmet İhracatçıları Birliği (TET):
Hizmet ihracatı, Beyaz Eşya ve Diğer Ev
Cihazları; TV Alıcıları; Kablolar; Elektrik
İletim ve Dağıtım Ekipmanları; Enerji
Ölçü Cihazları; Bilgi İşlem Makineleri;
Yazılım
2. İstanbul Kimyevi Maddeler ve
Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB):
Mineral Yakıtlar; Organik-Anorganik
Kimyasallar; Eczacılık Ürünleri; Gübreler;
Boyalar; Kozmetik; Plastik ve Mamulleri
3. İstanbul Demir ve Demirdışı Metaller
İhracatçıları Birliği (İDDMİB):
Alüminyum Ürünler; Bakır Ürünler;
Mutfak Eşyaları, Döküm Mamulleri;
Bağlantı Elemanları, El Aletleri, Kilitler
ve Bina Donanım Malzemeleri, Elektrikli
Olmayan Soba ve Ocaklar
4. Mücevher İhracatçıları Birliği (MİB):
Altın ve Gümüşten Mamul Mücevherci ve
Kuyumcu Eşyası; İşlenmemiş veya Yarı
işlenmiş Altın; Kıymetli Metallerle Kaplı
Döküntü ve Artıklar; Bijuteri; SaatlerAksam ve Parçaları
5. İstanbul Maden İhracatçıları Birliği
(İMİB):
Doğal Taşlar; Endüstriyel Mineraller;
Metalik Mineraller; Ferroalyajlar
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İMMİB eğitime
verdiği önemi
2012 yılında
kurduğu Erkan
Avcı Teknik
Ve Endüstri
Meslek Lisesi ile
gösteriyor.

6. Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB):
Uzun ve Yassı Çelik Mamuller; Boru ve
Bağlantı Parçaları; İnşaat Aksamı

BİRLİK

KURULUŞ TARİHİ

ÜYE SAYISI

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği

23.05.1976

2.023

İstanbul Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği

06.12.1986

4.802

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği

02.09.1991

5.039

Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği

02.09.1991

5.444

Mücevher İhracatçıları Birliği

01.08.2003

850

Çelik İhracatçıları Birliği

20.10.2005

519

ON YILDIR FARK YARATIYORUZ
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İstanbul Kimyevi Maddeler ve
Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB)
İKMİB, kurulduğu 1991 yılından bu yana kimya sektöründeki
firmaların, ihracatının artırılması, ihraç ürünlerinin çeşitlendirilmesi ve ürünlere rekabet gücü kazandırılması için çalışmalarda bulunuyor. Türkiye kimyevi maddeler sektöründe
2023 yılında 50 milyar dolarlık ihracata ulaşmayı hedefliyor.
İKMİB, üye firmalarının global pazarlarda lider olması hedefiyle çeşitli organizasyonlar düzenleyerek bilgilendirme,
destekleme ve üyeler arasında işbirliğini artırma faaliyetleri
yürütüyor. Plastikten kozmetiğe, ilaçtan boyaya kimya sektörünün tüm alt işkollarında uluslararası fuarlara milli katılım
organizasyonları, teknik seminerler, ticaret ve alım heyeti
organizasyonları düzenlemeye devam ediyor.

Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği:
“Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği” olarak geçen TET, Türkiye’de sektöründeki
tek ve koordinatör ihracatçı birliği konumunda.
Türkiye’de 1950’lerde montaj sanayi olarak kurulmaya başlayan elektrik-elektronik sektörü, özellikle son yıllarda hızla gelişti ve ihracatını en hızlı artıran sektörler arasında yer almayı başardı. Sektör,
bugün, kendi tasarım ve teknolojilerini geliştirecek
güce ulaştı ve dünyaya güçlü Türk markalarıyla
ihracat yapar hale geldi. Sektörün 2023 ihracat
hedefi 45 milyar dolar.

İstanbul Demir ve Demirdışı
Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB)
Aralık 1986’da kurulan İDDMİB’in iştigal sahasında, metallerden üretilen neredeyse her ürün
bulunuyor. Alüminyum, bakır, döküm, el aletleri,
kilitler, hırdavat malzemeleri ve metal mutfak eşyaları temel sektörel alanlar. Dünyanın önde gelen
sektörel fuarlarına ‘Milli Katılım organizasyonları’
düzenleyen İDDMİB, Sektörel Ticaret Heyetleri
organize ederek ihracatçılara yeni pazar arayışlarında yol gösteriyor. 2015 yılında dördüncüsü
düzenlenecek olan ‘Metalik Fikirler Ar-Ge Proje
Pazarı’ etkinliği de proje sahipleri ile sektör temsilcilerini buluşturan en önemli etkinliklerden biri
konumunda bulunuyor.

TASARIM VE SANAYİNİN KÖPRÜSÜ

ON YILDIR FARK YARATIYORUZ

ENDÜSTRİYEL TASARIM
YARIŞMALARI
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MMİB’in inovasyon kavramına
yaptığı en büyük yatırımlardan birini, 2005 yılından beri
sürdürülen Endüstriyel Tasarım
Yarışmaları oluşturuyor. Yarışmanın başlangıç önermesini,
katma değeri yüksek ürünlerin
geliştirilmesi ve ihracata yönelik rekabet gücünün artırılması
amacı belirliyor. Bu hedefe dönük olarak tasarım etkinliklerinin
yaygınlaştırılması ve özendirilmesini iş programına alan İMMİB,
2005 yılında Türkiye’de sektörünün çatı örgütü olan Endüstriyel
Tasarımcılar Meslek Kuruluşu’nun
(ETMK) işbirliğiyle yarışmanın
startını verdi.

11 yıldır
tasarımcının yanında
Endüstriyel Tasarım Yarışmaları,
2005 yılından itibaren tasarım ve
iş dünyasında yoğun bir ilgi ile
karşılandı. Hem tasarım öğrencileri, hem de meslek profes-

yonelleri bu yarışma sayesinde
sektörün vitrinine taşınma fırsatı
buldular. Ödül alsın veya almasın,
sadece yarışmaya katılmak bile
tasarımcılara yeni bir iş ve sosyal
çevreye dahil olma şansı sağladı.
Yarışmaların her yıl Seçici Kurul
üyeleri arasında ünlü tasarımcılar, ETMK Yöneticileri, Türkiye ve
dünyada marka olmayı başarmış
firmaların yöneticileri ile İMMİB
Yönetim Kurulu Üyeleri yer aldı.
Yarışmanın 11 yıllık geçmişinde 3
bin 400’den fazla proje başvurusu alındı; 330’dan fazla proje
ödüllendirildi. Her sene birbirinden yaratıcı ve yetenekli tasarımcı ve öğrencilerin katılım gösterdiği yarışmalar, yazılı ve görsel
medyada da geniş yankılar
buldu. Yarışmalara katılan bazı
eserler üretime geçme şansını
yakalarken, proje sahibi kimi tasarımcılar da ihracatçı firmalarda
işbaşı yaptı.

Tasarımlar dünya
vitrinlerine çıktı
Yarışmalarda dereceye giren
projelerin prototipleri yaptırılarak, yurtiçi ve yurtdışında pek
çok fuarda sergilendi. Yurtiçinde
i-Deco, Muder, İdeal Home ve
Zuchex fuarlarında bu tasarımlar
boy gösterdi.
İMMİB’in milli katılım organizasyonu ile katıldığı, dünyanın
en büyük mutfak ve ev eşyaları
fuarlarından Frankfurt Ambiente
organizasyonunda, 2009 yılından
bu yana dereceye giren tasarımcılar da konuk edilmekte. 2009
ve 2012 Türk firmalarının ürünlerin ve tasarımcıların yenilikçi
projeleri fuarda oluşturulan İMMİB Trend Alanı’nda ziyaretçilere
sunuldu. Ülkemiz tasarımcısını
desteklemeyi sürdüren İMMİB, ileriki yıllarda da yurtdışı eğitim ve
fuarlarda proje sergileme imkanlarını artırarak devam ettirecek.

Tarihçe

FARK YARATMAYA

ONLARLA BAŞLADIK
ON YILDIR FARK YARATIYORUZ

Eski Dış Ticaret ve Gümrük Bakanı Kürşad
Tüzmen, hem müsteşarlığı hem de bakanlığı döneminde İMMİB Endüstriyel Tasarım
Yarışmaları’nın düzenlenmesine destek veren
önemli kişilerin başında yer alıyor. Tüzmen,
2005 yılında ilki düzenlenen yarışmada tasarım
ve tasarımcının sanayiciyle buluştuğunu dikkat
çekiyor ve bu etkinliklerin her alana yayılmasını
temenni ettiğini söylüyor.

14

KÜRŞADTÜZMEN

Kimdir?

1958 yılında Ankara’da doğan Kürşad Tüzmen,
1981 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nü bitirdi. Tüzmen, 59’uncu
ve 60’ıncı Hükümetlerde Dış Ticaret ve Gümrüklerden Sorumlu
Devlet Bakanı ve TBMM 22. dönem AK Parti Gaziantep ve TBMM
23. dönem Mersin milletvekili görevlerinde bulundu.

“Bu yarışmalar Türkiye’de bir ilkti. İMMİB bir
tasarım yarışması düzenliyordu ve bu yarışmada ödül alan eserlerin, tasarımların daha sonra
sanayi ürünü haline geldiğini gördük. İMMİB’i
bu bakımdan her zaman olduğu gibi bugünde
aynı şekilde kutluyorum. Çok ciddi bir çalışma
oldu. O dönemde hazırlanan ekmek kızartma
makinesi, cezve gibi hepsi değişik bir şekilde
dizayn edilen ürünler daha sonra büyük şirketler tarafından alınıp sanayileştirildi. Bu yarışmalar hakikaten son derece önemli Türk sanayisi-

2005
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ne de, Türk ihracatına da önemli katkılar yapan
etkinliklerdir. İnovasyonla oluşturulmuş bir ürün
piyasada mutlaka kabul görüyor. Herkes aynı
konuda aynı şeyleri söylüyorsa, aynı şeyleri
yapıyorsa bunun bir anlamı yok alıcı için. Bugün artık en önemli olan olay nihai tüketiciye
ulaşabilir ürünleri tasarlayabilmek yani hem
sanayi tasarımında rahat bir şekilde üretilebilir
olması lazım hem de nihai tüketicinin kullandığı
bir ürün haline gelmesi lazım. İşte ancak sanayi
sektöründe farkındalık yaratan bu ürünler
diğer sanayilere de örnek olabiliyor. İMMİB,
diğer ihracatçı birliklerinde ve diğer sanayi
kuruluşlarında benzeri çalışmalarında yapılması
sağlamış oldu. Burada bir farkındalık yarattı ve
bu farkındalık diğer sektörleri tetikledi, diğer
kuruluşları da tetikledi. Bu tip etkinliklerin çok
daha fazlalaştırılması yeni tasarımcılarımızı ve
bütün sektörün içindeki yeni fikirleri, inovasyonu olan insanların çok daha fazla teşvik edilmesi desteklenmesi lazım.”

2008
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OĞUZSATICI

Kimdir?

Oğuz Satıcı, 27 Ocak 1965’te İstanbul’da
doğdu İş hayatına, aile şirketi olan Oğuz İplik’te erken yaşta
başladı. Bir yandan çalışırken öte yandan da Washington
International University de İşletme lisansını aldı. 1991 yılında
tekstil üretimi, ihracat ve iç ticaret yapan Teksfil İplik Örme
Sanayi ve Ticaret AŞ’yi, 1994 yılında Polaris Tekstil Sanayi
Ticaret A.Ş.’yi kurdu. 2001-2008 yılları arasında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanlığı’nı üstlendi.

Eski TİM Başkanı Oğuz Satıcı, İMMİB’in Endüstriyel Tasarım Yarışmaları’nı ilk günden beri takip
eden ve düzenlenmesine katkı sağlayan isimlerin başında geliyor. Satıcı, bu yarışmaların Türk
üreticisinin inovasyona açılan penceresi olduğunu
vurguluyor.

“İMMİB’in Endüstriyel Tasarım konusunda yaptığı
öncülük değer yaratma konusunda Türkiye’nin tasarım hücrelerini geliştirdi ve geliştirmeye devam
ediyor. Özellikle Türk üreticisini değer yaratma
konusunda inovasyona açılan penceresi oldu.
Endüstriyel Tasarım Yarışmaları’nın katma değer
konusunda yarattığı karlılık yadsınamayacağı gibi
kültürel olarak da güçlü izler oluşturuyor.”

Tarihçe

ON YILDIR FARK YARATIYORUZ

2005 / 1. ENDÜSTRİYEL
TASARIM YARIŞMALARI
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‘Limon sıkarken marka yaratabilir misiniz’ ve
‘Servis yaparken marka yaratabilir misiniz’
sloganıyla düzenlenen ‘1.Endüstriyel Tasarım
Yarışması’, Türkiye’ye yeni markalar, yeni
tasarımlar kazandırmak amacıyla plastik ve
metal ev eşyalarına yönelik olarak öğrenci ve

profesyonellere yeni kapılar açtı. Öğrenci ve
profesyonel kategorilerinde, toplam altı ayrı
alt dalda düzenlenen yarışmalarda toplam 123
bin TL ödül verildi. Ödül kazanan tasarımcılar,
eserlerini yurtdışındaki fuarlarda sergileme
olanağına sahip oldular.

JÜRİ ÜYELERİ
METAL KATEGORİSİ
İDDMİB YÖNETİM KURULU BAŞKANI
İDDMİB YÖNETİM KURULU ÜYESİ
ZÜCDER BAŞKANI
DECORUM
TASARIMCI, İSTANBUL
TASARIMCI, İZMİR
ETMK İSTANBUL YK. BŞK. YRD.
TASARIM VE MARKA YÖNETİCİSİ KOLEKSİYON A.Ş.
TASARIMCI, MILANO

PLASTİK KATEGORİSİ
TURGUT DOYRAN
MURAT AKYÜZ
GÜLSÜM AZERİ
M.MUTLU ÖKTEM
ALPAY ER
SERTAÇ ERSAYIN
DEFNE KOZ
RENAN GÖKYAY
TANJU ÖZELGIN

İKMİB YÖNETİM KURULU BAŞKANI
İKMİB YÖNETİM KURULU ÜYESİ
GRUP BAŞKANI, PAŞABAHÇE CAM GRUBU
İMMİB GENEL SEKRETER
ETMK İSTANBUL YK. BAŞKANI
ENDÜSTRİYEL TASARIM YÖNETİCİSİ, DEMİRDÖKÜM A.Ş.
TASARIMCI, MILANO – BOSTON
YK. BŞK. YRD., NURUS A.Ş.
TASARIMCI, İSTANBUL

Tasarımcı Mirace Taşçı

ON YILDIR FARK YARATIYORUZ

TAHSİN ÖZTİRYAKİ
TİJEN ÇIDAM
ERTUĞRUL ERDOĞAN
GAYE ÇEVİKEL
OYA AKMAN
HAKAN GENCOL
ÖZLEM YALIM
KORAY MALHAN
İNCİ MUTLU

17

Tasarımcı Kunter Şekercioğlu
Tasarımcı Taner Şekercioğlu
Tasarımcı Bahadır Yargın

Tasarımcı Osman Uğur Erekul

ON YILDIR FARK YARATIYORUZ

2005

Tarihçe

KAZANAN TASARIMCILAR
METAL ÇATAL KAŞIK BIÇAK SETİ
PROFESYONEL KATEGORİSİ
MUSTAFA EMRE OLUR - SEVİN COŞKUN
PELİN AĞAOĞLU - MELİS PEKAND
KUNTER ŞEKERCİOĞLU - BAHADIR YARGIN

İKİNCİ
ÜÇÜNCÜ
MANSİYON

METAL ÇATAL KAŞIK BIÇAK SETİ
ÖĞRENCİ KATEGORİSİ
KÜBRA PAŞAOĞLU
SALİM DOĞAN ŞEKERCİOĞLU
FATİH ALTUNÇ
RENK DİMLİ

BİRİNCİ
İKİNCİ
ÜÇÜNCÜ
MANSİYON

PROFESYONEL KATEGORİSİ
SEÇKİN PİRİM
KUNTER ŞEKERCİOĞLU - BAHADIR YARGIN TANER ŞEKERCİOĞLU
AYÇA AKAD
UTKU BAŞKIR
ASU ÖZDEMİR - ASUMAN CAMGÖZ

ÖĞRENCİ KATEGORİSİ
BİRİNCİ
İKİNCİ

BİRİNCİ
İKİNCİ
ÜÇÜNCÜ
MANSİYON
MANSİYON

PLASTİK - KAUÇUK ELEKTRİKLİ OLMAYAN
MUTFAK EŞYASI
ÖĞRENCİ KATEGORİSİ
ERTUNÇ VATANPERVER
SELİN SAĞDİNÇ
ERTUNÇ VATANPERVER

METAL TENCERE SETİ
CEM ALTIBAŞ
FATİH ALTUNÇ

PLASTİK - KAUÇUK ELEKTRİKLİ OLMAYAN
MUTFAK EŞYASI

BİRİNCİ
İKİNCİ
ÜÇÜNCÜ

PLASTİK - KAUÇUK BANYO/TEMİZLİK EŞYALARI
PROFESYONEL KATEGORİSİ

METAL ÇAYDANLIK SETİ

AKGÜN TOKATLI

PROFESYONEL KATEGORİSİ
MİRACE TAŞÇI
ONGUN BİLSEL
HAKAN GÜRSU - MEHMET TURHAN SÖZÜM DOĞAN
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ÜÇÜNCÜ
MANSİYON
MANSİYON

ÖĞRENCİ KATEGORİSİ

ÖĞRENCİ KATEGORİSİ
ONUR ONRAT

MANSİYON

PROFESYONEL KATEGORİSİ
BİRİNCİ

METAL TENCERE SETİ
ÖĞRENCİ KATEGORİSİ
AYKUT EROL
OSMAN UĞUR EREKUL
MUSTAFA EMRE OLUR-SEVİN COŞKUN
MUSTAFA KEMAL YURTTAŞ
MUSTAFA GÜRÇAĞ ÖZLER

PLASTİK - KAUÇUK BANYO/TEMİZLİK EŞYALARI

PLASTİK - KAUÇUK BAHÇE MOBİLYASI
VE AKSESUARLARI

METAL ÇAYDANLIK SETİ
HAMİT EBEŞ

MANSİYON

BİRİNCİ
İKİNCİ
ÜÇÜNCÜ
MANSİYON
MANSİYON

ASIM EVREN ATAÇ - NİL DENİZ
ÖZGÜR RUHİ ÜLVAN - AYDIN ÖZTOPRAK
FAHRETTİN ERSİN ALACA

ÜÇÜNCÜ
MANSİYON
MANSİYON

ON YILDIR FARK YARATIYORUZ

2006 / 2. ENDÜSTRİYEL
TASARIM YARIŞMALARI
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‘Aklından neler geçiyor’ sloganıyla gerçekleşen
yarışma, Türkiye’ye yeni markalar, yeni
tasarımlar kazandırmak amacıyla, 2006
yılında daha kapsamlı şekilde metal mutfak
eşyaları, elektrik-elektronik, kozmetik ambalaj
ve plastik ev eşyalarına yönelik düzenlendi.

Sekiz alt kategoride toplam 391 aday proje
ile katılım sayısı bakımından bir rekor kırdı.
Değerlendirme kapsamına alınan 344 projeden,
yenilik, kullanılabilirlik, görsel estetik ve üretime
uygunluk gibi kriterler dikkate alınarak jüri 54
tasarımı ödüllendirildi.

ON YILDIR FARK YARATIYORUZ

2006

Tarihçe

JÜRİ ÜYELERİ
METAL KATEGORİSİ
TAHSİN ÖZTİRYAKİ
UĞUR KAYMAK EMSAN
COŞKUN KIRLIOĞLU
İSMAIL ERDOĞAN
KORAY MALHAN
ÜMİT ALTUN
DOÇ. DR. ÖZLEM ER
MELİH GÜRLEYİK
MUSTAFA HASDOĞAN
DEMİR OBUZ
ÜMİT CELBIŞ

İDDMİB YÖNETİM KURULU BAŞKANI
EMSAN A.Ş.
İMMİB GENEL SEKRETER YARDIMCISI
İDDMİB YÖNETİM KURULU ÜYESİ
KOLEKSİYON, MARKA YÖNETİCİSİ
DESIGNUM
İTÜ END. TAS. BÖL.
TASARIMCI, STUTTGART
ETMK MERKEZ Y. K. ÜYESİ
ETMK MERKEZ Y.K. ÜYESİ
ETMK ÜYESİ

PLASTİK KATEGORİSİ
MURAT AKYÜZ
HASİP ÖZBUDUN
MEHMET ZEREN
AZİZ SARIYER
İ.SELÇUK AKSOY
SEZGİN AKSU
PROF.İLHAN ERHAN
SERVET IŞIK
DR. ŞEBNEM TİMUR
ÖZLEM YALIM
CAN YALMAN

İKMİB YÖNETİM KURULU ÜYESİ
BUDUN DESIGN LTD. ŞTİ.
İMMİB GENEL SEKRETER YARDIMCISI
TASARIMCI, DERİN DESIGN
PAGEV BAŞKANI
TASARIMCI, MILANO
MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ EUT BÖL.
ETMK MERKEZ YÖNETİM KURULU
ETMK MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
ETMK İSTANBUL YÖNETİM KURULU
TASARIMCI
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Tasarımcı Mine Bilgütay
Tasarımcı Duysal Tütüncü
Tasarımcı Hande Ayanoğlu

Tasarımcı Gürbüz Ürgün

Tasarımcı Selim Aksu

KOZMETİK KATEGORİSİ
TURGUT DOYRAN
MEHMET YALÇIN
SEDAT BÜYÜKARSLAN
VURANEL OKAY
MESUT ERKUL
ALİ BAKOVA

İKMİB YÖNETİM KURULU BAŞKANI
İMMİB GENEL SEKRETER YRD.
İKMİB YÖNETİM KURULU BŞK. YRD.
KTSD GEN. SEK.
ERKUL KOZMETİK, Y.K. ÜYESİ
ETMK

YRD. DOÇ. HAKAN ERTEM

MARMARA ÜNİVERSİTESİ EUT

DR. NAZ EVYAPAN
AKIN NALÇA

ETMK MERKEZ Y.K. ÜYESİ
TASARIMCI

DR. OYA ŞENOCAK
KORAY ÖZGEN
Casper Asmussen

ETMK İSTANBUL Y.K. ÜYESİ
TASARIMCI
HOWL Design Studio / Tasarımcı

ELEKTRİK KATEGORİSİ
DİLEK TEMEL
MUTLU ÖKTEM
TURGUT PAMUK
SEDAT ÖZÇELİK
SALİH KARABACAK
ALPAY ER
BENAN KAPUCU
MİRZAT KOÇ
FATMA KORKUT
ARİF ÖZDEN
HALUK SEYREK

İEEBİB YÖNETİM KURULU BAŞKANI
İMMİB GENEL SEKRETER
ETA KABLO A.Ş.
ZASS EV ALETLERİ A.Ş.
ARÇELİK A.Ş.
ETMK İSTANBUL Y.K. ÜYESİ
ETMK ÜYESİ
TASARIMCI, NEW YORK
ODTÜ EUT BÖL.
TASARIMCI, İSTANBUL
ETMK MERKEZ Y.K. ÜYESİ

KAZANAN TASARIMCILAR
METAL TENCERE SETİ

PLASTİK - KAUÇUK ELEKTRİKLİ OLMAYAN
MUTFAK EŞYASI

PROFESYONEL KATEGORİSİ
IŞIL OYGÜR
HAKAN GÜRSU - SERKAN GÜNEŞ - SÖZÜM
DOĞAN - MEHMET TURHAN
ONUR GÜVENÇ - CEYHUN AKIN

İKİNCİLİK
ÜÇÜNCÜLÜK
MANSİYON

PROFESYONEL KATEGORİSİ
EROL KAYA
DİLEK AYYILDIZ
SEMİH ÇAĞLAR ALKAN
ABDULLAH TÜRKÖZ

BİRİNCİLİK
İKİNCİLİK
ÜÇÜNCÜLÜK
MANSİYON

METAL TENCERE SETİ
MERT SONDAÇ
GÖKAY KARACABEY
SABRİYE SONER

BİRİNCİLİK
İKİNCİLİK
ÜÇÜNCÜLÜK

METAL ÇATAL KAŞIK BIÇAK SETİ
PROFESYONEL KATEGORİSİ
SEÇKİN PİRİM
AHMET ÇAĞRI SELÇUKLU

İKİNCİLİK
ÜÇÜNCÜLÜK

METAL ÇATAL KAŞIK BIÇAK SETİ
ÖĞRENCİ KATEGORİSİ
İSMAİL ONUR KAYA
SERKAN SARIKAYA
SÜLEYMAN ÇĞLAR KEMERLİ
GÖKÇEN ÇUKADAR
CANDAŞ AYDAR

BİRİNCİLİK
İKİNCİLİK
ÜÇÜNCÜLÜK
MANSİYON
MANSİYON

ELEKTRİK ELEKTRONİK AYDINLATMA
PROFESYONEL KATEGORİSİ
FATMA CİZRELİOĞLU
YELİZ YASEMİN
ÖZGÜR RUHİ ÜLVAN-AYDIN ÖZTOPRAK

İKİNCİLİK
ÜÇÜNCÜLÜK
MANSİYON

ELEKTRİK ELEKTRONİK AYDINLATMA
ÖĞRENCİ KATEGORİSİ
GÜRBÜZ ÜRGÜN
SONER ÜNLÜ-MERT ŞENTÜRK
MİNE BİLGÜTAY
HATİCE MERVE POSTALCIOĞLU AYKUT COŞKUN
MUSTAFA GÜRÇAĞ ÖZLER

BİRİNCİLİK
İKİNCİLİK
ÜÇÜNCÜLÜK

PLASTİK - KAUÇUK ELEKTRİKLİ OLMAYAN
MUTFAK EŞYASI
ÖĞRENCİ KATEGORİSİ
CİHAN PEÇENEK
SABRİYE SONER
MÜNİRE TÜLÜ
OLCAY DAĞLI

BİRİNCİLİK
İKİNCİLİK
ÜÇÜNCÜLÜK
MANSİYON

PLASTİK - KAUÇUK BANYO/TEMİZLİK EŞYALARI
PROFESYONEL KATEGORİSİ
BAHAR ÇEŞMELİLER
HAKAN GÜRSU - SERKAN GÜNEŞ - SÖZÜM
DOĞAN - MEHMET TURHAN
ONUR GÜVENÇ - CEYHUN AKIN

İKİNCİLİK
ÜÇÜNCÜLÜK

PLASTİK - KAUÇUK BANYO/TEMİZLİK EŞYALARI
ÖĞRENCİ KATEGORİSİ
MİNE BİLGÜTAY - DUYSAL TÜTÜNCÜ HANDE AYANOĞLU
ÇAĞRIHAN ERTUĞRAL
CİHAT AYAN-ÖZGÜR ER-BURAK ERBAB-İSLAM
DZHANTAEV
SERKAN SARIKAYA
CANDAŞ AYDAR

BİRİNCİLİK
İKİNCİLİK
ÜÇÜNCÜLÜK
MANSİYON
MANSİYON

KOZMETİK AMBALAJ KİŞİSEL BAKIM
ÖĞRENCİ KATEGORİSİ
HAKAN DİNİZ
TAMER NAKIŞÇI
ZELİHA UYURCA-MERT SONDAÇ
BÜŞRA GİZEM VAYVAY-BAŞAK HAZNEDAROĞLU

BİRİNCİLİK
İKİNCİLİK
ÜÇÜNCÜLÜK
MANSİYON

MANSİYON
MANSİYON

KOZMETİK AMBALAJ MAKYAJ MALZEMELERİ
PROFESYONEL KATEGORİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK KÜÇÜK EV ALETLERİ
PROFESYONEL KATEGORİSİ
OSMAN UĞUR EREKUL
SELİM AKSU
ALİCAN FAYDALI

ÜÇÜNCÜLÜK
MANSİYON
MANSİYON

ELEKTRİK ELEKTRONİK KÜÇÜK EV ALETLERİ
ALİZE ÇETİNTAŞ-BURAK KÜRE
SAVAŞ ONUR EROĞLU
UTKU ONURSAL GÜLİSTANOĞLU NURULLAH KAYA
HAMİT EBEŞ

HAKAN GÜRSU - SERKAN GÜNEŞ - SÖZÜM
DOĞAN - MEHMET TURHAN
FATMA CİZRELİOĞLU
İSMAİL OVACIK
ZEYNEP KÖKSAL
MUSTAFA GÜRÇAĞ ÖZLER

BİRİNCİLİK
İKİNCİLİK
ÜÇÜNCÜLÜK
MANSİYON
MANSİYON

KOZMETİK AMBALAJ MAKYAJ MALZEMELERİ
ÖĞRENCİ KATEGORİSİ

ÖĞRENCİ KATEGORİSİ
BİRİNCİLİK
İKİNCİLİK
ÜÇÜNCÜLÜK
MANSİYON

ON YILDIR FARK YARATIYORUZ

ÖĞRENCİ KATEGORİSİ

CİHAT AYAN - ÖZGÜR ER - BURAK ERBAB İSLAM DZHANTAEV
ANIL ERCAN - MUZAFFER KOÇER
TEBERDAR GÜRBEY
ASLI DENİZ ÖZAKAR - HALİME YANIKKAYA

BİRİNCİLİK
İKİNCİLİK
ÜÇÜNCÜLÜK
MANSİYON

21

Tarihçe

2007 / 3. ENDÜSTRİYEL
TASARIM YARIŞMALARI
ON YILDIR FARK YARATIYORUZ

‘Fikirlerinizin tıpasını
açın’ sloganıyla gerçekleşen tasarım yarışmasına,
üçüncü yılında metal
mutfak eşyaları, elektrik-elektronik küçük ev
eşyaları ve plastik ev ve
mutfak eşyaları sektörlerinde profesyonel öğrenci ayrımıyla altı ayrı
alt kategoride toplam
170 aday proje katıldı.
Profesyonel kategoride
birincilere 6 bin, ikincilere
4 bin, üçüncülere 3 bin,
mansiyon alanlara da bin
500 TL ödül verildi. Öğrenci kategorisinde ise
birincilere 4 bin, ikincilere 3 bin, üçüncülere 2 bin
ve mansiyon alanlara da
bin TL para ödülü verildi.
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JÜRİ ÜYELERİ
METAL KATEGORİSİ
TAHSİN ÖZTİRYAKİ
İSMAİL ERDOĞAN
MEHMET LİSE
HASIP ÖZBUDUN
ÖZLEM YALIM
KENAN ERDİNÇ
BERNA DALAMAN
ADLIHAN TARTAN
ZAFER ULUÇAY

İDDMİB YÖNETİM KURULU BŞK.
İDDMİB YÖN. KUR. BŞK. VEKİLİ
İDDMİB YÖN. KUR. BŞK. ÜYESİ
BUDUN DESIGN LTD. ŞTİ.
ETMK BAŞKAN YARDIMCISI
TASARIMCI, İSTANBUL
TASARIMCI, İSTANBUL
TARTAN DESIGN
ZULU DESIGN

PLASTİK KATEGORİSİ
MURAT AKYÜZ
İ. SELÇUK AKSOY
ABDULLAK ÇEKER
HÜSEYİN NAKİBOĞLU
ÖZGÜR TAŞAR
MURAT ARMAĞAN
MEHTAP OBUZ
ÖZLEM PERŞEMBE
MUTLU ÖKTEM

ELEKTRİK KATEGORİSİ
DİLEK TEMEL
SALİH KARABACAK
AHMET KÖSEOĞLU
MURAT KOLBAŞI
BİLGİ KARAN
NURTAN MERAL

İEEBİB YÖNETİM KURULU BAŞKANI
ARÇELİK ENDÜSTRİYEL TASARIM YÖNETİCİSİ
KUMTEL DAY. TÜK. MAL. PLASTİK SAN. TİC A.Ş.
ARZUM KÜÇÜK EV ALETLERİ A.Ş.
TASARIMCI, ANKARA
TASARIMCI, ANKARA

SEDEF AKSOY
TENGÜZ ÜNSAL
MEHMET YALÇIN

TASARIMCI, İSTANBUL
TASARIMCI, İSTANBUL
İMMİB GENEL SEKRETER YRD.

İKMİB YÖNETİM KURULU BŞK.
AKSOY PLASTİK A.Ş.
PLASAN AMBALAJ LTD. ŞTİ.
NAKPA PLASTİK A.Ş.
TASARIMCI, İSTANBUL
TASARIMCI, İSTANBUL
TASARIMCI, İSTANBUL
TASARIMCI, İZMİR
İMMİB GENEL SEKRETERİ

KAZANAN TASARIMCILAR
MUTFAK EŞYALARI

PLASTİK EV VE MUTFAK EŞYALARI

PROFESYONEL KATEGORİSİ
MİNE BİLGÜTAY
HÜSEYİN KAHAN TOY
TAHSİN EMRE EKE
AYDİN ÖZTOPRAK - ÖZGÜR RUHİ ÜLVAN

ÖĞRENCİ KATEGORİSİ
BİRİNCİ
İKİNCİ
ÜÇÜNCÜ
MANSİYON

R. ATIL KIZILBAYIR
ECEM YILDIZ
CANSU AYRANCI
CİHAN PEÇENEK
ENES KAR

BİRİNCİ
İKİNCİ
ÜÇÜNCÜ
MANSİYON
MANSİYON

MUTFAK EŞYALARI
ELEKTRİK ELEKTRONİK KÜÇÜK EV EŞYALARI
BİRİNCİ
İKİNCİ
ÜÇÜNCÜ
MANSİYON

PLASTİK EV VE MUTFAK EŞYALARI
PROFESYONEL KATEGORİSİ
AYDİN ÖZTOPRAK - ÖZGÜR RUHİ ÜLVAN
HÜLYA AKSAÇ
ONUR ŞAHİN
AYSEGÜL KOMUT
SENEM TURAL - ARMAĞAN KARAHANOĞLU

BİRİNCİ
İKİNCİ
ÜÇÜNCÜ
MANSİYON
MANSİYON

PROFESYONEL KATEGORİSİ
İBRAHİM ONGUN BİLSEL
MEHMET TURHAN - HAKAN GÜRSU SÖZÜM DOĞAN
AYÇA S. AKAD ÖZAY
OSMAN UĞUR EREKUL

BİRİNCİ
İKİNCİ
ÜÇÜNCÜ
MANSİYON

ELEKTRİK ELEKTRONİK KÜÇÜK EV EŞYALARI
ÖĞRENCİ KATEGORİSİ
R. ATIL KIZILBAYIR
TAMER NAKIŞÇI
AYÇA GÜVEN
CEREN DEMİRAĞAÇ
CİHAN PEÇENEK

BİRİNCİ
İKİNCİ
ÜÇÜNCÜ
MANSİYON
MANSİYON

ON YILDIR FARK YARATIYORUZ

ÖĞRENCİ KATEGORİSİ
SERKAN SARIKAYA
ERKİN SAĞIR
UMUT DEMİREL
MEHTAP OKUTAN
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Tasarımcı İbrahim Ongul Bilsel

Tasarımcı Selin Sağdıç

Tarihçe

ON YILDIR FARK YARATIYORUZ

2008 / 4. ENDÜSTRİYEL
TASARIM YARIŞMALARI
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182 tasarımcının 251 projeyle katıldığı yarışmanın ödül
töreninde öğrenci ve profesyonel olmak üzere iki kategoride toplam 46 tasarım
ödüllendirildi. Ödüle layık
görülen tasarımcılar, çeşitli
para ödüllerinin yanı sıra
yurtdışında tasarım alanında köklü okullarda eğitim
görme şansı da kazandı.
“Tasarım Pazarı” konsepti ile
hazırlanan gece yaratıcılık,
fonksiyonellik ve eğlence
kurgusu üzerine inşa edildi.
Birbirinden ilginç dizayn ve
fonksiyonları ile dikkat çeken
ödüllü tasarımlar, izleyicilerle
de farklı bir sunumla buluştu.
Tasarımlar, açık havada kurulan stantların yanı sıra çeşitli

gösteri sanatçıları tarafından taşınarak, performansa
dayalı bir sunumla sergilendi.
Profesyonel kategoride birincilere 6 bin, ikincilere 4 bin,
üçüncülere 3 bin, mansiyon

alanlara da bin 500 TL ödül
verildi. Öğrenci kategorisinde
ise birincilere 4 bin, ikincilere
3 bin, üçüncülere 2 bin ve
mansiyon alanlara da bin TL
para ödülü verildi.

JÜRİ ÜYELERİ
METAL KATEGORİSİ
TAHSİN ÖZTİRYAKİ
İSMAİL ERDOĞAN
MEHMET LİSE
SERTAN ÖZBUDUN
COŞKUN KIRLIOĞLU
KORAY ÖZGEN
GAMZE GÜVEN
BAHAR ŞENER PEDGLEY
ALİ BAKOVA
BİROL BAYRAM

İDDMİB YÖNETİM KURULU BŞK.
İDDMİB YÖN. KUR. BAŞKAN VEKİLİ
İDDMİB DENETİM KURULU ÜYESİ
BUN DESIGN LTD. ŞTİ.
İMMİB, GENEL SEKRETER YRD.
TASARIMCI, PARİS
TASARIMCI, ASARIMÜSSÜ
TASARIMCI, ANKARA
TASARIMCI, İSTANBUL
TASARIMCI

ELEKTRİK KATEGORİSİ
DİLEK TEMEL
SALİH KARABACAK
AHMET KÖSEOĞLU
MURAT KOLBAŞI
M. MUTLU ÖKTEM
SERTAÇ ERSAYIN
KUNTER ŞEKERCİOĞLU
TAHSİN ÇETİNOĞLU
SEYMAN ÇAY

İEEBİB YÖNETİM KURULU BŞK.
ARÇELİK END. TAS. YÖNETİCİSİ
KUMTEL DAY. TÜK. MAL. A.Ş.
ARZUM KÜÇÜK EV ALETLERİ A.Ş.
İMMİB GENEL SEKRETERİ
ETMK İSTANBUL ŞUBE BAŞKANI
TASARIMCI, İSTANBUL
TASARIMCI, ANKARA
TASARIMCI, İSTANBUL

DOĞALTAŞ KATEGORİSİ
PLASTİK KATEGORİSİ
MURAT AKYÜZ
MUSTAFA ARIN
YILMAZ IRAK
GÜLAY HASDOĞAN
ERGÜN DİLER
OYA AKMAN
TANJU ÖZELGİN
REHA ERDOĞAN
MEHMET YALÇIN

İKMİB YÖNETİM KURULU BŞK.
İKMİB YÖNETİM KURULU ÜYESİ
İKMİB YÖNETİM KURULU ÜYESİ
ODTÜ EUT BÖL. BŞK.
YAZAR, TAKVİM GAZETESİ
TASARIMCI, İSTANBUL
TASARIMCI, İSTANBUL
TASARIMCI, İSTANBUL
İMMİB GENEL SEKRETER YRD.

AHMET KELEŞ
ERDOĞAN AKBULAK
AKIN GÜVENDİK
CAN BEKİŞOĞLU
NAHİT YILMAZ
HÜLYA ÇELİK
PABUÇÇUOĞLU
AYDIN DİNÇER
YASEMİN AKSOY
ÖZLEM ER

İMİB YÖNETİM KURULU BŞK.
SİLKAR MADENCİLİK A.Ş.
TOPRAK MERMER A.Ş.
TASARIMCI, ANKARA
İMMİB UYGULAMA ŞUBE MDR.

HALUK SEYREK

ETMK MERKEZ

TASARIMCI, İSTANBUL
TUR-ER MADENCİLİK LTD. ŞTİ
MAISON FRANÇAISE YAYIN YÖN
İTÜ EUT BÖLÜMÜ

KAZANAN TASARIMCILAR
MUTFAK EŞYALARI

ELEKTRİK ELEKTRONİK KÜÇÜK EV EŞYALARI

PROFESYONEL KATEGORİSİ

ÖĞRENCİ KATEGORİSİ
BİRİNCİ
İKİNCİ
İKİNCİ
ÜÇÜNCÜ
MANSİYON
MANSİYON
BASIN ÖZEL

MUTFAK EŞYALARI

BİRİNCİ
İKİNCİ
ÜÇÜNCÜ
MANSİYON
BASIN ÖZEL

MERMER VE DİĞER DOĞAL TAŞLARDAN
EV VE MUTFAK EŞYALARI
PROFESYONEL KATEGORİSİ

ÖĞRENCİ KATEGORİSİ
BÜŞRA GİZEM VAYVAY
AYÇA GÜVEN
ORHAN UMUT GÖKCEK
MEHMET ERDİ ÖZGÜRLÜK
ARİF AKILLILAR
ÇAĞDAŞ SARIKAYA
EFE ERİNÇ ERDOĞDU
ANIL ERCAN
RECEP ATIL KIZILBAYIR
TANSEL TUNÇELLİ

ELİF ÜREGÜN
EBRU ÜNLÜER
SABRİYE SONER
ERKİN SAĞIR
ESRA YILDIRIM

BİRİNCİ
İKİNCİ
ÜÇÜNCÜ
ÜÇÜNCÜ
MANSİYON
MANSİYON
MANSİYON
MANSİYON
MANSİYON
BASIN ÖZEL

CEYHUN AKIN
SEVCAN YARDIM
SEÇİL COŞKUN
ÇAĞLAR ALKAN
GÜLSÜM ESİN IŞIK
TEKSİN AÇIKGÖZ
MEHMET BEHZAT BİRTANE
RÜMEYSA SAĞLAM
SÖZÜM DOĞAN
MUZAFFER KOÇER
TOLGA ÇAĞLAR
HAKAN GÜRSU

BİRİNCİ
İKİNCİ
İKİNCİ
ÜÇÜNCÜ
MANSİYON
MANSİYON
MANSİYON
MANSİYON
BASIN ÖZEL
BASIN ÖZEL
BASIN ÖZEL
BASIN ÖZEL

PLASTİK EV VE MUTFAK EŞYALARI
PROFESYONEL KATEGORİSİ
HÜSEYİN KAHAN TOY
MEHMET KINDI
ÜMİT KARACA
VOLKAN SOYDAN
AYÇA AKAD ÖZAY
SEÇİL COŞKUN
SEVCAN YARDIM
HALİL TAHA KILIÇ

BİRİNCİ
İKİNCİ
İKİNCİ
ÜÇÜNCÜ
MANSİYON
MANSİYON
MANSİYON
BASIN ÖZEL

PLASTİK EV VE MUTFAK EŞYALARI
ÖĞRENCİ KATEGORİSİ
ENES BÜYÜKTOPBAŞ
EMRE ÇAĞLAR
BÜŞRA GİZEM VAYVAY
BAŞAK HAZNEDAROĞLU
KEREM ERDEM GÖÇ
ELİF UÇAR
FİLİZ ERSİN
ESRA YILDIRIM

BİRİNCİ
İKİNCİ
ÜÇÜNCÜ
ÜÇÜNCÜ
MANSİYON
MANSİYON
MANSİYON
BASIN ÖZEL

ELEKTRİK ELEKTRONİK KÜÇÜK EV EŞYALARI
PROFESYONEL KATEGORİSİ
SİNEM KÖK
BARIŞ POLAT
TEBERDAR GÜRBEY
SERKAN SARIKAYA
İBRAHİM ONGUN BİLSEL
YİĞİT BİLEYDİ
ÇAĞRI NİRVANA ÇİFTÇİ

BİRİNCİ
BİRİNCİ
İKİNCİ
ÜÇÜNCÜ
MANSİYON
BASIN ÖZEL
BASIN ÖZEL

MERMER VE DİĞER DOĞAL TAŞLARDAN
EV VE MUTFAK EŞYALARI
ÖĞRENCİ KATEGORİSİ
AHMET BEKTEŞ
KORAY GELMEZ
SELİN SAĞDİNÇ
YUNUS KESER
CAN GÜVENİR
ÇAĞDAŞ SARIKAYA
ARİF AKILLILAR
ANIL ERCAN
EFE ERİNÇ ERDOĞDU
FİLİZ ERSİN

BİRİNCİ
BİRİNCİ
İKİNCİ
ÜÇÜNCÜ
MANSİYON
MANSİYON
MANSİYON
MANSİYON
MANSİYON
BASIN ÖZEL

ON YILDIR FARK YARATIYORUZ

LALE TANERİ
GÜLSÜM ESİN IŞIK
TEKSİN AÇIKGÖZ
ÖZLEM ÖZLER
CEYHUN AKIN
MUSTAFA EMRE OLUR
MUHAMMED YASİN SİVİŞ
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ON YILDIR FARK YARATIYORUZ

2009 / 5. ENDÜSTRİYEL
TASARIM YARIŞMALARI
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İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları 2009’da, metal mutfak
eşyaları, plastik ev ve mutfak
eşyaları ile elektrik–elektronik
küçük ev eşyaları sektörlerinde
profesyonel ve öğrenci olmak
üzere altı kategoride gerçekleşti. Profesyonel kategoride

202 tasarım yer alırken, öğrenci
kategorisinde 151 proje yarıştı.
Toplam 141 bin TL para ödülünün dağıtıldığı yarışmada,
dereceye giren altı tasarımcı
yurtdışında bir yıl süre ile eğitim
alma şansı kazandı. Profesyonel
kategoride birincilere yurtdışı

eğitim ve 10 bin TL, ikincilere
7 bin TL, üçüncülere 5 bin TL,
mansiyon alanlara da 2 bin 500
TL ödül verildi. Öğrenci kategorisinde ise birincilere 6 bin TL,
ikincilere 4 bin TL, üçüncülere 3
bin TL, mansiyon alanlara da bin
500 TL ödül verildi.

JÜRİ ÜYELERİ
METAL KATEGORİSİ
TAHSİN ÖZTİRYAKİ
MURAT TOPALOĞLU
MEHMET LİSE
SEZGİN AKSU
TANJU ÖZELGİN
MURAT ERCİYAS
AKIN NALÇA
COŞKUN KIRLIOĞLU
REHA ERDOĞAN
SELAHATTİN KARADALAN

İDDMİB YÖNETİM KURULU BŞK.
HİSAR ÇATAL KAŞIK
İDDMİB DENETİM KURULU ÜYESİ
TASARIMCI, İSTANBUL
TASARIMCI, İSTANBUL
TASARIMCI, İSTANBUL
TASARIMCI, İSTANBUL
İMMİB GEN. SEK. YARD.
GÖRSEL DAN., HÜRRİYET GAZ.
SE-BA AYDINLATMA SANAYİ

ELEKTRİK KATEGORİSİ
DİLEK TEMEL
SALİH KARABACAK
AHMET KÖSEOĞLU
BURCU MUŞLU
MEHMET YALÇIN
ALPAY ER
GAMZE GÜVEN
ALİ BAKOVA
ZAFER ULUÇAY
EMRE GÜNAL
UTKU BAŞKIR

İEEBİB YÖN. KUR. BŞK.
ARÇELİK END. TAS. YÖNETİCİSİ
KUMTEL DAY. TÜK. MAL. A.Ş.
ARZUM ELK. EV ALETLERİ A.Ş.
İMMİB GEN. SEK. YRD.
İTÜ END. TAS. BÖLÜMÜ
TASARIM ÜSSÜ, TASARIMCI
TASARIMCI, İSTANBUL
ZULU DESIGN
YEDİTEPE ÜNİ. EUT BÖL.
ARKILIGHT AYDINLATMA MRK.

PLASTİK KATEGORİSİ
MURAT AKYÜZ
YILMAZ IRAK
HASİP ÖZBUDUN
MEHMET ZEREN
MURAT SOLMAZER
SEZGİN AKAN
SEYMAN ÇAY
ECE YALIM
SERTAÇ ERSAYIN
OYA AKMAN
SEÇİL ŞATIR
YASEMİN AKSOY

İKMİB YÖN. KUR. BŞK.
İKMİB YÖN. KUR. ÜYESİ
BUN DESIGN LTD. ŞTİ.
İMMİB GEN. SEK. YRD.
SOLMAZER MUTFAK
TASARIMCI, İSTANBUL
TASARIMCI, İSTANBUL
TASARIMCI, ANKARA
ETMK YÖN. KUR. BŞK.
TASARIMCI, İSTANBUL
İTÜ END. TAS. BÖLÜMÜ
MASION FRANÇAISE

Tasarımcı
Saliha
Dönmez

KAZANAN TASARIMCILAR
PLASTİK EV VE MUTFAK EŞYALARI

MUTFAK EŞYALARI

ÖĞRENCİ KATEGORİSİ

PROFESYONEL KATEGORİSİ
MANSİYON
MANSİYON
MANSİYON
MANSİYON
BASIN ÖZEL
BASIN ÖZEL

ELEKTRİK ELEKTRONİK KÜÇÜK EV EŞYALARI

MUTFAK EŞYALARI

PROFESYONEL KATEGORİSİ

ÖĞRENCİ KATEGORİSİ
EFE ERİNÇ ERDOĞDU
MUSTAFA DOĞUŞ YILDIZ
MUSTAFA ORAL
CEREN CAN
SEREFRAZ KARAKUŞ
MERVE SARIŞIN
ŞEYMA KAVAK

MANSİYON
MANSİYON
MANSİYON
MANSİYON
MANSİYON
BASIN ÖZEL
BASIN ÖZEL

PLASTİK EV VE MUTFAK EŞYALARI
PROFESYONEL KATEGORİSİ
TOLGA ÇAĞLAR
ÖZKAN KORAL
AYDİN OZTOPRAK
OZGUR RUHİ ULVAN
ÇAĞLAR ALKAN
KORAY GELMEZ
AHMET BEKTEŞ
İREM ÇELİK

BİRİNCİ
İKİNCİ
ÜÇÜNCÜ
MANSİYON
BASIN ÖZEL

BİRİNCİ
İKİNCİ
ÜÇÜNCÜ
ÜÇÜNCÜ
MANSİYON
BASIN ÖZEL
BASIN ÖZEL
BASIN ÖZEL

KORAY GELMEZ
AHMET BEKTEŞ
İREM ÇELİK
CEYHUN AKIN
SEMİHA KAN
ONUR ŞAHİN
B. ECE ŞAHİN
MİNE BİLGUTAY
HALDUN ÖZKURT
SERKAN SARIKAYA

BİRİNCİ
BİRİNCİ
BİRİNCİ
İKİNCİ
ÜÇÜNCÜ
MANSİYON
MANSİYON
MANSİYON
MANSİYON
BASIN ÖZEL

ELEKTRİK ELEKTRONİK KÜÇÜK EV EŞYALARI
ÖĞRENCİ KATEGORİSİ
HAKAN BOĞAZPINAR
FATİH CAN SARIÖZ
MEHTAP AKTAŞ
BEYZA DOĞAN
UĞUR ERSEN
ARİF AKILLILAR

BİRİNCİ
İKİNCİ
ÜÇÜNCÜ
MANSİYON
MANSİYON
BASIN ÖZEL

ON YILDIR FARK YARATIYORUZ

OZAN AVCI
SERKAN SARIKAYA
ÖZLEM ÖZLER
CAN KÖSEOĞLU
ÜMİT KARACA
MEHMET KINDI

MUZAFFER KOÇER
ALİ ÇAĞATAY AFŞAR
UMUT DEMİREL
EZGİ DİKDUR
ESİN HASGÜL
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ON YILDIR FARK YARATIYORUZ

2010 / 6. ENDÜSTRİYEL
TASARIM YARIŞMALARI
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Dörder farklı kategoride profesyoneller ve öğrenciler yarıştı.
Profesyonel tasarımcıların 301,
öğrencilerin ise 120 projeyle
katıldığı yarışmada, toplam 32
projeye ödül verildi. Toplam 212

bin lira tutarında da ödül dağıtıldı. Profesyonel kategoride
birinci seçilen projeye 15 bin TL,
ikinci 10 bin TL, üçüncü 7 bin TL,
mansiyona değer görülen projelerin her birine ise 4 bin TL para

ödülü verildi. Birincilik ödülü alan
yarışmacılar para ödülünün yanı
sıra masrafı İMMİB tarafından
karşılanmak üzere uluslararası
fuarlara katılma şansını da kazandılar.

JÜRİ ÜYELERİ
METAL KATEGORİSİ
İSMAİL ERDOĞAN
ÇETİN TECDELİOĞLU
SEDAT ÖZÇELİK
KERİM KORKMAZ
AYŞEGÜL ÇAPAN
SERTAÇ ERSAYIN
NİL DENİZ
GAMZE GÜVEN
YILDIRIM KAYMAL

İDDMİB YÖNETİM KURULU ÜYESİ
İDDMİB YÖNETİM KURULU ÜYESİ
İDDMİB YÖNETİM KURULU ÜYESİ
KORKMAZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
İDDMİB YÖNETİM KURULU ÜYESİ
TASARIMCI, İSTANBUL
DEMİRDEN DESIGN, TASARIMCI
TASARIM ÜSSÜ, TASARIMCI
TASARIMCI

ELEKTRİK KATEGORİSİ
ATİLLA EREN
İLHAN GÜRSEL
DİLEK TEMEL
BESİM OKTAYER
CAN ÖZCAN

TET YÖN. KUR. BŞK. YRD.
ERNAMAŞ A.Ş. YÖNETİCİ
ARÇELİK A.Ş.
BEYSAD YÖN. KUR. BŞK. YRD.
İZMİR EKONOMİ ÜNİ. EUT BÖL. BŞK.

COŞKUN CENGİZ
UMİT ALTUN
KUNTER ŞEKERCİOĞLU
CONSTANZE JACOB
MEHMET ZEREN

TASARIMCI, İSTANBUL
DESIGNUM TASARIM OFİSİ
KİLİTTAŞI TASARIM OFİSİ
DONKEY PRODUCTS, TASARIMCI
İMMİB GENEL SEKRETERİ

PLASTİK KATEGORİSİ
MURAT AKYÜZ
HAŞİM ÇETIN
İSLAM KAYA
ÜMİT AKCEBE
FATİH ÖZER
TAYFUN YARDIM
PROF. DR. İLHAN ERHAN
ÖZLEM DEVRİM
HASİP ÖZBUDUN
MURAT ARMAĞAN

İKMİB YÖN. KUR. BŞK.
İKMİB YÖNETİM KURULU ÜYESİ
İKMİB YÖNETİM KURULU ÜYESİ
GONDOL PLASTİK LTD. ŞTİ.
İMMİB GENEL SEKRETER YRD.
MESSE FRANKFURT İSTANBUL
KADİR HAS ÜNİ. EUT BÖL. BŞK.
ETMK İST. ŞUBE YÖN. KUR. BŞK.
BUN DESIGN LTD. ŞTİ.
TASARIMCI, ARMAN TASARIM

ODED FRIEDLAND

MONKEY BUSINESS, TASARIMCI

KONSEPT KATEGORİSİ
TAHSİN ÖZTİRYAKİ
MURAT KOLBAŞI
ÖZLEM TUNA
CEMİL TAYMAN
COŞKUN KIRLIOĞLU
PROF. DR. OĞUZ BAYRAKÇI
BERNA DALAMAN
EMRE AKÇAL
MEHMET DEMİR
PINAR YAR
AMI DRACH

İDDMİB YÖN. KUR. BŞK.
ARZUM GENEL MÜDÜRÜ
DESIGN ZONE GEN. MÜD., TASARIMCI
İDDMİB YÖN. KUR. ÜYESİ
İMMİB GENEL SEKRETER YARDIMCISI
MGSÜ EUT BÖL. BŞK.
ETMK GENEL BAŞKANI
PREMIUM DESIGN, TASARIMCI
SİNBO A.Ş.
TASARIMCI
TASARIMCI, TEL AVIV

KAZANAN TASARIMCILAR
ELEKTRİK ELEKTRONİK KÜÇÜK EV EŞYALARI

MUTFAK EŞYALARI

PROFESYONEL KATEGORİSİ

PROFESYONEL KATEGORİSİ
BİRİNCİ
İKİNCİ
İKİNCİ
ÜÇÜNCÜ
MANSİYON
MANSİYON

ÖĞRENCİ KATEGORİSİ
BİRİNCİ
İKİNCİ
ÜÇÜNCÜ
MANSİYON

PLASTİK EV VE MUTFAK EŞYALARI
PROFESYONEL KATEGORİSİ
MERVE BAYRAM
TEBERDAR GÜRBEY
MEBRURE ORAL
ORKUN KULE

BİRİNCİ
İKİNCİ
ÜÇÜNCÜ
MANSİYON

PLASTİK EV VE MUTFAK EŞYALARI
ÖĞRENCİ KATEGORİSİ
CEM ULUÇAĞAN
CANSU ALTINTAŞ
ŞÜKRİYE ÜLGEN AYRANCI
NİSAN TUNÇAK
HAZAL KARAŞAH

ELEKTRİK ELEKTRONİK KÜÇÜK EV EŞYALARI
ÖĞRENCİ KATEGORİSİ

MUTFAK EŞYALARI
YILDIRIM YAZGANARIKAN
GÖRKEM ÖZDEMİR
OKAN AKGÖL
ADEM TAYFUN

BİRİNCİ
İKİNCİ
İKİNCİ
ÜÇÜNCÜ
MANSİYON

BİRİNCİ
İKİNCİ
İKİNCİ
ÜÇÜNCÜ
MANSİYON

AYÇA DÜNDAR
ÖZGE FATI
SERDAR SOYAL
YİĞİTCAN ŞÜKRÜ AKKAŞ
HASAN TAŞTAN

BİRİNCİ
BİRİNCİ
İKİNCİ
ÜÇÜNCÜ
MANSİYON

KONSEPT PİŞİRME VE SERVİS EKİPMANLARI
PROFESYONEL KATEGORİSİ
AYÇA GÜVEN
MUZAFFER KOÇER
SAVAŞ ONUR EROĞLU
ALİZE ÇETİNTAŞ
BURAK KÜRE
GÖKHAN KEMAN

BİRİNCİ
İKİNCİ
İKİNCİ
ÜÇÜNCÜ
ÜÇÜNCÜ
MANSİYON

KONSEPT PİŞİRME VE SERVİS EKİPMANLARI
ÖĞRENCİ KATEGORİSİ
BURAK AKBIYIK
YASEMİN SİNEM KÖSELECİOĞLU
ÖZGE ŞAHİN
PELİN KENEZ
HAZEL YILDIZ
OYLUM ONUR

BİRİNCİ
BİRİNCİ
İKİNCİ
ÜÇÜNCÜ
MANSİYON
MANSİYON

TEPE NAUTİLUS SERGİSİ /2010

ON YILDIR FARK YARATIYORUZ

SEDEF ALA GÜMÜŞLÜ
AYÇA GÜVEN
MUZAFFER KOÇER
BARIŞ SERİM
DUYGU BARUTÇU
SERTAÇ ALPASLAN

AYÇA GÜVEN
MUZAFFER KOÇER
ZEYNEP Ç. ALTMIŞOĞLU
HAKAN DİNİZ
METİN KAPLAN
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ON YILDIR FARK YARATIYORUZ

2011 / 7. ENDÜSTRİYEL
TASARIM YARIŞMALARI
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Yarışmada ürünler, inovasyon,
ihracat potansiyeli, estetik,
işlevsellik, gerçekleştirebilirlik,
güvenlik ve sürdürülebilirlik kapsamında değerlendirildi. Dört

farklı kategoride düzenlenen
yarışmaya başvuran 452 tasarımdan 32 tanesi ödüllendirildi.
Yarışmanın profesyonel dalda
birincilerine 15’er bin lira, öğrenci

dallarının birincilerine ise 7’şer
bin lira para ödülünün yanı sıra
yurtdışında iki yıllık eğitim ve
çeşitli fuarlara İMMİB’in davetlisi
olarak katılma imkanı sağlandı.

JÜRİ ÜYELERİ
METAL KATEGORİSİ

ELEKTRİK KATEGORİSİ

TAHSİN ÖZTİRYAKİ
İSMAİL ERDOĞAN
UĞUR KAYMAK
KERİM KORKMAZ
AYŞEGÜLÇAPAN
CEMİL TAYMAN
ÇETİN TECDELİOĞLU
ÖZLEM TUNA
AYKUT EROL
TEVFİK BALCIOĞLU
YILDIRIM KAYMAL
ADNAN SERBEST
OYA AKMAN
OWAIN PEDGLEY

İDDMİB YÖN. KUR. BŞK.
İDDMİB YÖN. KUR. ÜYESİ
EMSAN A.Ş.
KORKMAZA.Ş.
İDDMİB YÖN. KUR. ÜYESİ
İDDMİB YÖN. KUR. ÜYESİ
İDDMİB YÖN. KUR. ÜYESİ
DESIGN ZONE GENEL MÜDÜRÜ
TASARIMCI, İSTANBUL
YAŞAR ÜNİ. İÇ MİMARLIK BÖL.
YATAŞ A.Ş. TAS. KON. MÜDÜRÜ
ADNAN SERBEST MOBİLYA
TASARIMCI, İSTANBUL
ODTÜ EUT BÖLÜMÜ

FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU
ATİLLA EREN
MURAT KOLBAŞI
SERDAR GÜLER
BESİM OKTAYER
BURAK ALTINORDU
MELİH GÜRLEYİK
SEYMAN ÇAY
ÖZCAN MENEKŞE
MURAT ARMAĞAN
ZAFER ULUÇAY
OLAF BARSKI

SÜHA URAL

AREL ÜNİ. END. TAS. BÖL. BŞK.

MURAT AKYÜZ
HALİT ÖZBEK
HASİP ÖZBUDUN
ÖMER KARADENİZ
SEDAT ÖZÇELİK
GÜLAY HASDOĞAN
DEMİR OBUZ
NİL DENİZ
VINCENT JALET
KUNTER ŞEKERCİOĞLU
ERDEM AKAN

İKMİB YÖN. KUR. BŞK.
ÜÇSAN PLASTİK LTD. ŞTİ.
BUN DESIGN LTD. ŞTİ.
METE PLASTİK A.Ş.
İDDMİB YÖN. KUR. ÜYESİ
ODTÜ EUT BÖL. BŞK.
DEMİRDEN DESIGN, TASARIMCI
DEMİRDEN DESIGN, TASARIMCI
TUPPERWARE, TASARIMCI
KİLİTTAŞI TASARIM, TASARIMCI
MAYBE DESIGN, TASARIMCI

CAN YALMAN

CAN YALMAN DESIGN, TASARIMCI

PLASTİK KATEGORİSİ
HAŞİM ÇETİN
AHMET KAHRAMAN
YILMAZ IRAK
İSLAM KAYA
ÖZLEM DEVRİM
ARSLANÖZBİÇER
ORHAN IRMAK
GAMZE GÜVEN
MEHMET ASATEKİN

İKMİB YÖN. KUR. ÜYESİ
SUN PLASTİK LTD. ŞTİ.
İKMİB YÖNETİM KURULU ÜYESİ
İKMİB YÖNETİM KURULU ÜYESİ
TASARIMCI, VİKO A.Ş.
MARMARA ÜNİ. EUT BÖL. BŞK.
ORHAN IRMAK TASARIM
TASARIM ÜSSÜ, TASARIMCI
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. EUT. BÖL. BŞK.

TET YÖN. KUR. BŞK.
TET YÖN. KUR. BŞK. YRD.
ARZUM ELK. EV ALETLERİ
ERNAMAŞ A.Ş. ARGE YÖNETİCİSİ
BEYSAD YÖN. KUR. BŞK. YRD.
VESTEL A.Ş. END. TAS. BÖL.
MG DESIGN, TASARIMCI
MG DESIGN, TASARIMCI
YEDİTEPE ÜNİ. EUT. BÖL.
ARMAN TASARIM, TASARIMCI
ZULU DESIGN, TASARIMCI
BARSKI DESIGN GENEL MÜDÜRÜ

KONSEPT KATEGORİSİ

KAZANAN TASARIMCILAR
MUTFAK EŞYALARI

KONSEPT PİŞİRME VE SERVİS EKİPMANLARI

PROFESYONEL KATEGORİSİ

PROFESYONEL KATEGORİSİ
BİRİNCİ
İKİNCİ
ÜÇÜNCÜ
MANSİYON
MANSİYON

TEBERDAR GÜRBEY
FATİH ASLANTAŞ
MEHMET ERDİ ÖZGÜRLÜK
ANIL ERCAN
UMUT DEMİREL

KONSEPT PİŞİRME VE SERVİS EKİPMANLARI

MUTFAK EŞYALARI

ÖĞRENCİ KATEGORİSİ

ÖĞRENCİ KATEGORİSİ
OKAN SAATÇİ
AKIN KAYIKET
SERDAR SOYAL
KÜBRA SAYGIN

BİRİNCİ
İKİNCİ
ÜÇÜNCÜ
MANSİYON

PLASTİK EV VE MUTFAK EŞYALARI

SELEN SARIEL
HAZAL GÖKÇAN
ORCUM ERDEM
SEMİ MAHDUM

BİRİNCİ
İKİNCİ
ÜÇÜNCÜ
MANSİYON

ELEKTRİK ELEKTRONİK KÜÇÜK EV EŞYALARI
PROFESYONEL KATEGORİSİ

PROFESYONEL KATEGORİSİ
BURAK KÜRE
ALİZE ÇETİNTAŞ
TEBERDAR GÜRBEY
ÇAĞLAR ALKAN
AYÇA GÜVEN KOÇER
MUZAFFER KOÇER

BİRİNCİ
İKİNCİ
ÜÇÜNCÜ
ÜÇÜNCÜ
MANSİYON

BİRİNCİ
BİRİNCİ
İKİNCİ
ÜÇÜNCÜ
MANSİYON
MANSİYON

DİLARA KAN
BURAK HÜNDÜR
ALİCAN FAYDALI
SABRİYE SONER
AHMET KILIÇ

BİRİNCİ
BİRİNCİ
İKİNCİ
ÜÇÜNCÜ
MANSİYON

ELEKTRİK ELEKTRONİK KÜÇÜK EV EŞYALARI
PLASTİK EV VE MUTFAK EŞYALARI
ÖĞRENCİ KATEGORİSİ
ENES BÜYÜKTOPBAŞ
HANDE ÖZGELDİ
SALİH BERK İLHAN
OĞUZ TURAN BURUK
AHMET BURAK AKTAŞ

BİRİNCİ
BİRİNCİ
İKİNCİ
ÜÇÜNCÜ
MANSİYON

ÖĞRENCİ KATEGORİSİ
ENES BÜYÜKTOPBAŞ
HANDE ÖZGELDİ
OZAN KAYIKÇI
BURAK KOCAK
KÜBRA HURHUN
MUHAMMED EMRE KILIÇ

BİRİNCİ
BİRİNCİ
İKİNCİ
ÜÇÜNCÜ
ÜÇÜNCÜ
MANSİYON

ON YILDIR FARK YARATIYORUZ

TAHSİN EMRE EKE
ŞENOL DOĞAN
SAVAŞ ONUR EROĞLU
MEHRAFZA MİRZAZAD BARIJUGH
RASİM İSPİRGİL
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Tarihçe

ON YILDIR FARK YARATIYORUZ

2012 / 8. ENDÜSTRİYEL
TASARIM YARIŞMALARI
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2012’de gerçekleştirilen yarışma
diğer yıllardan farklı olarak “Engelliler, Yaşlılar ve Çocuklar için
Tasarım” temasıyla “Ev, Otel,
Restaurant” kullanımına yönelik
uygulamalarla dikkat çekti. Metalden Mamul Ürünler, Plastik-

JÜRİ ÜYELERİ

ten Mamul Ürünler ve Elektrikli
Küçük Aletler olmak üzere üç
ayrı grupta tasarımlar içeren
yarışmaya, 238 başvuru oldu.
Yarışmada her ürün grubunda
profesyonel ve öğrenci kategorilerinde ilk üç dereceye girenler

METAL KATEGORİSİ

ödüllendirildi. Yarışma çerçevesinde ödüllendirilen 23 tasarım
sahibine toplam 135 bin lira para
ödülü dağıtıldı. Para ödülünün
yanı sıra yarışmada birincilik
ödülü alanlar, yurtdışında iki yıl
eğitim fırsatı kazandılar.

PLASTİK KATEGORİSİ

TAHSİN ÖZTİRYAKİ
HAYRETTİN ÇAYCI
AYNUR AYHAN
İSMAİL ERDOĞAN
AYŞEGÜL ÇAPAN
ÇETİN TECDELİOĞLU
CEMİL TAYMAN
SEDAT ÖZÇELİK
ALPER ÇALGÜNER
HUA DONG

İDDMİB YÖN. KUR. BAŞKANI
İDDMİB YÖN. KUR. BŞK. YRD.
İDDMİB DEN. KUR. ÜYESİ
İDDMİB YÖN. KUR. ÜYESİ
İDDMİB YÖN. KUR. ÜYESİ
İDDMİB YÖN. KUR. ÜYESİ
İDDMİB YÖN. KUR. ÜYESİ
İDDMİB YÖN. KUR. ÜYESİ
GAZİ ÜNİ. ÖĞRETİM ÜYESİ
BRUNEL ÜNİ. ÖĞRETİM ÜYESİ

MURAT AKYÜZ
HAŞİM ÇETİN
MUSTAFA BORA
SAİM DEMİREL
OĞUZHAN DURMUŞ
BURAK ÖNDER
BÜLENT ÖZBEK
BÜLENT ZORLU
FRANCES ARAGALL

MURAT ARIKUT
ALİ BERKMAN
NİYAZİ ERDOĞAN
NAZAN BORA
REBECCA LUCRAFT
BURAK KÜRE
SELEN SARIEL
PROF. DR. OĞUZ BAYRAKÇI

İZMİR EKO. ÜNİ. ÖĞR. ÜYESİ
UTR LAB AR. MÜDÜRÜ
ERONİ GİYİM. A.Ş. TAS. YÖN.
YEDİTEPE ÜNİ. EUT BÖL. BŞK.
TASARIMCI, LONDRA
TASARIMCI, İSTANBUL
TASARIMCI, İSTANBUL
MGSÜ EUT BÖL. BŞK.

ORHAN DAYBELGE
BÜLBEN YAZICI
SERHAN GÜZELDEREN
YILDIRIM KAYMAL
KUNTER ŞEKERCİOĞLU
ALİZE ÇETİNTAŞ
LENA LORENTZEN
YAVUZ IRMAK

Tasarımcı Umut Sevinç
Tasarımcı Damla Manolya Yıldız

İKMİB YÖN. KUR. BAŞKANI
İKMİB YÖN. KUR. ÜYESİ
BORA PLASTİK A.Ş.
DEMİREL PLASTİK LTD. ŞTİ.
TİTİZ PLASTİK LTD. ŞTİ.
Lux Plastİk LTD. ŞTİ.
ÜÇSAN PLASTİK LTD. ŞTİ.
TRIO TASARIM, TASARIMCI
AVRUPA HERKES İÇİN
TASARIM KURULU BAŞKANI
AMS MEDİKAL LTD., TASARIMCI
TOBB ETÜ EUT. BÖL. BAŞKANI
DESIGNVENA, TASARIMCI
KELEBEK MOBİLYA A.Ş.
KİLİTTAŞI TASARIM, TASARIMCI
TASARIMCI, İSTANBUL
MIDSWEEDEN UNİ. ÖĞR. ÜY.
YEDİTEPE ÜNİ. ÖĞR. ÜYESİ

ELEKTRİK KATEGORİSİ
ATİLLA EREN
HAKAN ÜNLÜ
BESİM OKTAYER
HİLMİ ERSOY
AYBERK YAĞIZ
ÖZGÜR ÖZ
HAKAN GÜRSU
KORKUT AVCI
MURAT HONDU
TOM VAVIK
TOM STABLES
OKAN SAATÇİ

TET YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
HAKAN ÜNLÜ MÜHENDİSLİK
BEYSAD YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
ARZUM CFO
ETMK GENEL BAŞKANI
ARÇELİK A.Ş.
DESIGNNOBIS CEO VE KURUCUSU
ARÇELİK A.Ş.
VESTEL A.Ş., TASARIMCI
OSLO MİMARİ VE TASARIM OKULU
TASARIMCI, LONDRA
TASARIMCI, İSTANBUL

KAZANAN TASARIMCILAR
MUTFAK EŞYALARI

PLASTİK EV VE MUTFAK EŞYALARI

PROFESYONEL KATEGORİSİ

ÖĞRENCİ KATEGORİSİ
BİRİNCİ
BİRİNCİ
İKİNCİ
İKİNCİ
İKİNCİ
İKİNCİ
ÜÇÜNCÜ
MANSİYON

MUTFAK EŞYALARI
ÖĞRENCİ KATEGORİSİ
FURKAN AKKAYA
MURAT MERT
AHMET TOPLU
AYLİN ALPAY

BİRİNCİ
İKİNCİ
ÜÇÜNCÜ
MANSİYON

AHMET TOPLU
İREM TEKOĞUL
SEZEN SANDAL
FATMA GÜLCAN ALOĞLU

ELEKTRİK ELEKTRONİK KÜÇÜK EV EŞYALARI
PROFESYONEL KATEGORİSİ
GÖKHAN MERMİ
GENCO BERKİN
BÜŞRA MEHLİKE KURT
SENCER ÖZDEMİR
AYŞEGÜL KASAPOĞLU
FULYA CERTEL
MUSTAFA GÜRÇAĞ ÖZLER
AHMET SERTAÇ ÖZTÜRK

PLASTİK EV VE MUTFAK EŞYALARI

Tasarımcı Deniz Dalman

İKİNCİ
İKİNCİ
ÜÇÜNCÜ
ÜÇÜNCÜ
ÜÇÜNCÜ
ÜÇÜNCÜ
MANSİYON
MANSİYON

ELEKTRİK ELEKTRONİK KÜÇÜK EV EŞYALARI

PROFESYONEL KATEGORİSİ
AYÇA GÜVEN KOÇER
MUZAFFER KOÇER
CEM ULUÇAĞAN
ZEYNEP RÜZAN SEZER
ŞENOL DOĞAN

BİRİNCİ
İKİNCİ
ÜÇÜNCÜ
MANSİYON

ÖĞRENCİ KATEGORİSİ
BİRİNCİ
BİRİNCİ
İKİNCİ
ÜÇÜNCÜ
MANSİYON

ESMAHAN BETÜL ŞAHİN
HATİCE KÜÇÜK OĞLU
SÜHEYL ÖNAL
MUHARREM ŞEYDA

Tasarımcı Gökhan Mermi
Tasarımcı Genco Berkin

MANSİYON
MANSİYON
MANSİYON
MANSİYON

ON YILDIR FARK YARATIYORUZ

UMUT SEVİNÇ
DAMLA MANOLYA YILDIZ
BÜŞRA MEHLİKE KURT
SENCER ÖZDEMİR
AYŞEGÜL KASAPOĞLU
FULYA CERTEL
ZELİHA DİRENÇ DEMİR
ŞENOL DOĞAN
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Tasarımcı Engin İpci
Tasarımcı Nilgün İpci

ON YILDIR FARK YARATIYORUZ
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2013 / 9. ENDÜSTRİYEL
TASARIM YARIŞMALARI
‘Engelliler, Yaşlılar ve Çocuklar için Tasarım’
ve ‘İstanbul İçin Hediyelik Eşya’ sloganıyla
gerçekleştirilen yarışmaya, toplam 296
proje katıldı ve 29 proje dereceye girdi.
2013 yılındaki yarışmanın özel konsept
kategorisi “İstanbul İçin Hediyelik Eşya”
olarak belirlenmişti. Profesyonel alanda
kartpostalları origami sanatıyla üç boyutlu
İstanbul simgelerine dönüştüren Nazlı
Cangönül birinci oldu. ‘Engelliler, Yaşlılar ve

Çocuklar için Tasarım’ teması için Metalden
Mamul Ürünler, Plastikten Mamul Ürünler ve
Elektrikli Küçük Aletler kategorilerinde 20
ödül verilirken, ‘İstanbul İçin Hediyelik Eşya’
konsept kategorisinde ise 9 ödül sahipleriyle
buluştu. Toplam 173 bin TL ödül dağıtılan
yarışmada dereceye giren tasarımcılar,
Ekonomi Bakanlığı’nın yarışmaya tanıdığı
kontenjan kapsamında yurtdışı eğitim
bursundan yararlandı.

Tasarımcı Başak Elbüken

JÜRİ ÜYELERİ
İDDMİB YÖN. KUR. ÜYESİ
İDDMİB. DEN. KUR. ÜYESİ
İDDMİB YÖN. KUR. ÜYESİ
İDDMİB YÖN. KUR. ÜYESİ
İNTER MUTFAK EŞYALARI A.Ş.
KARACA A.Ş.
SARKUSYAN A.Ş. ARGE MÜDÜRÜ
GAZİ ÜNİ. ÖĞRETİM ÜYESİ
İZMİR EKONOMİ ÜNİ. ÖĞR. ÜYESİ
TASARIMCI, LONDRA
MGSÜ EUT BÖLÜM BAŞKANI
OMLET İSTANBUL, TASARIMCI
İTÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
ANADOLU ÜNİ. ÖĞRETİM ÜYESİ
AREL ÜNİ. EUT BÖL. BŞK.
MUCA STUDIO, TASARIMCI

PLASTİK KATEGORİSİ
MURAT AKYÜZ
HAŞİM ÇETİN
OĞUZHAN DURMUŞ
BURAK ÖNDER
DİLEK ÖZBEK
UĞUR ALTIN
A. BÜLENT ZORLU
BÜLBEN YAZICI
YILDIRIM KAYMAL
KUNTER EKERCİOĞLU
YAVUZ IRMAK
FRANCES ARAGALL
JULIA CASSIM
PROF. DR. İLHAN ERHAN

İKMİB YÖN. KUR. BŞK.
İKMİB YÖN. KUR. ÜYESİ
TİTİZ PLASTİK LTD. ŞTİ.
LÜX PLASTİK LTD. ŞTİ.
ÜÇSAN PLASTİK LTD. ŞTİ.
KILAVUZ PATENT, MARKA VE PATANET DANIŞMANI
TRIO İSTANBUL, TASARIMCI
TOBB ETÜ EUT BÖL. BŞK.
KELEBEK MOBİLYA KURUMSAL İLETİŞİM DAN.
KİLİTTAŞI DESIGN, TASARIMCI
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ
AVRUPA HERKES İÇİN TAS. KUR. BŞK.
ROYAL COLLAGE OF ART, ARA. GÖR.
KADİR HAS ÜNİ. EUT BÖL. BŞK.

ELEKTRİK KATEGORİSİ
ATİLLA EREN
MEHMET KAVAKLIOĞLU
HAKAN ÜNLÜ
BESİM OKTAYER
MURAT KOLBAŞI
AYBERK YAĞIZ
ÖZGÜR ÖZ
SULTAN SEL
MURAT HONDU
TOM VAVIK

TET YÖN. KUR. BŞK. YRD.
TET YÖN. KUR. ÜYESİ
HAKAN ÜNLÜ MÜHENDİSLİK
BEYSAD YÖN. KUR. BŞK.
ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ A.Ş.
ETMK GENEL BAŞKANI
ARÇELİK A.Ş., TASARIMCI
VESTEL A.Ş., TASARIMCI
VESTEL A.Ş., TASARIMCI
OSLO MİMARİ VE TASARIM OKULU

KONSEPT KATEGORİSİ
TAHSİN ÖZTİRYAKİ
GÜVENÇ KILIÇ
AYŞE SİBEL SIRDAŞ
HAYRETTİN ARSLANOĞLU
MEHMET DOYRAN
HANDE BAŞOĞLU
ÖZLEM YALIM
ZEYNEP YILMAZ
ERDEM AKAN
NİL DENIZ
MUZAFFER KOÇER
HÜLYA Ç. PABUÇCUOĞLU
HALİL İBRAHİM ALTIN
HAZEL MACMILLAN

İDDMİB YÖN. KUR. BŞK.
HIREF A.Ş.
ASMA ANADOLU KÜLTÜR A.Ş.
MATRAK SANAT VE TASARIM
HAKART A.Ş.
YENİBİYER AJANS
İKSV TASARIM BİENALİ DANIŞMAI, TASARIMCI
BİLİNTUR A.Ş., TASARIMCI
MAYBE DESIGN, TASARIMCI
DEMİRDEN DESIGN, TASARIMCI
MUCA STUDIO, TASARIMCI
SASSANNA TASARIM, TASARIMCI
GALERİ TASARIM
TASARIMCI, LONDRA

ON YILDIR FARK YARATIYORUZ

METAL KATEGORİSİ
İSMAİL ERDOĞAN
AYNUR AYHAN
CEMİL TAYMAN
SEDAT ÖZÇELİK
LÜTFÜ KÜÇÜK
FATİH KARACA
SELÇUK HARPUT
ALPER ÇALGÜNER
MURAT ARIKUT
BEN DAVIES
PROF. DR. OĞUZ BAYRAKÇI
AYSUN ALTINDAĞ
BERRAK KARACA
ŞALGAMCIĞLU
OSMAN TUTAL
SÜHA URAL
AYÇA GÜVEN
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Tasarımcı Ozan Kayıkçı
Tasarımcı Semih Yılmaz

KAZANAN TASARIMCILAR
MUTFAK EŞYALARI

KONSEPT
ÖĞRENCİ KATEGORİSİ
BİRİNCİ
İKİNCİ
İKİNCİ
ÜÇÜNCÜ
MANSİYON

MUTFAK EŞYALARI
ÖĞRENCİ KATEGORİSİ
BERKAN UNUTULMAZ
AYŞEGÜL ÇETİNKAYA
BAŞAK ELBÜKEN
SİNAN ÖZKARA

BİRİNCİ
İKİNCİ
ÜÇÜNCÜ
MANSİYON

ADEM ÖNALAN
YUSUFHAN DOĞAN
GÜRKAN GÜRBEY
TARIK ALİ SERT
MERVE AMUK
EMRE PALAZ
DİLARA YILDIZHAN
HATİCE KÜBRA TOPRAK

BİRİNCİ
İKİNCİ
ÜÇÜNCÜ
ÜÇÜNCÜ
MANSİYON
MANSİYON
MANSİYON
MANSİYON

ELEKTRİK ELEKTRONİK KÜÇÜK EV EŞYALARI
PROFESYONEL KATEGORİSİ
CEREN DEMİRAĞAÇ
SEÇİL TUNA

BİRİNCİ
MANSİYON

PLASTİK EV VE MUTFAK EŞYALARI
ELEKTRİK ELEKTRONİK KÜÇÜK EV EŞYALARI

PROFESYONEL KATEGORİSİ
YAVUZ BAŞÖREN
YUNUS TUNCEL
DUYGU GÜROĞLU
İDİL ERTUNA
BURCU UÇAN
SEDA SEÇKİN
FULDEN TÜNGÜR
RAMAZAN SEYHAN

ÜÇÜNCÜ
MANSİYON
MANSİYON
MANSİYON
MANSİYON
MANSİYON
MANSİYON
MANSİYON

PLASTİK EV VE MUTFAK EŞYALARI
ÖĞRENCİ KATEGORİSİ
TAMER YÜKSEK
CANER KAPLAN
AYLİN ALPAY
OZAN KAYIKCI
SEMİH YILMAZ
GÜRKAN GÜRBEY

BİRİNCİ
BİRİNCİ
İKİNCİ
ÜÇÜNCÜ
ÜÇÜNCÜ
MANSİYON

Tasarımcı Tarık Ali Sert

Tasarımcı
Yavuz
Başgören

ÖĞRENCİ KATEGORİSİ
BURAK AYKAN
UTKU YANIK
İBRAHİM ÖZEN
EFKAN ÇETİN
SÜHEYL ÖNAL

BİRİNCİ
İKİNCİ
ÜÇÜNCÜ
MANSİYON
MANSİYON

KONSEPT

37

PROFESYONEL KATEGORİSİ
NAZLI CANGÖNÜL
BARIŞ SERİM
MEBRURE ORAL
FATMA ELİF ERGÜR

ON YILDIR FARK YARATIYORUZ

PROFESYONEL KATEGORİSİ
ÇAĞLAR ALKAN
BURÇİN ŞUŞUT
BERK KOTEL
ŞENOL DOĞAN
ŞEVKET ÖZTAŞ

BİRİNCİ
İKİNCİ
ÜÇÜNCÜ
MANSİYON

ON YILDIR FARK YARATIYORUZ
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2014 / 10.ENDÜSTRİYEL
TASARIM YARIŞMALARI
2014’te gerçekleştirilen yarışmaya dört
farklı kategoride 336 tasarımcı 246 proje ile
katıldı. Toplam 30 proje dereceye girerek
ödül alırken, profesyonel dalında birincilere
15 bin TL, ikincilere 10 bin, üçüncülere 7 bin
Tasarımcı Cem Yılmaz
Tasarımcı Ayşe Naciye Çelebi

ve mansiyon alanlara 4 bin lira ödül verildi.
Öğrenci kategorisinde ise birinciler 7 bin,
ikinciler 5 bin, üçüncüler 3 bin ve mansiyon 2
bin lira ödüle hak kazandı. Toplamda dağıtılan
para ödülü 212 bin TL’yi buldu.
Tasarımcı Ayşe Seda Kürkçüoğlu

JÜRİ ÜYELERİ
ELEKTRİK KATEGORİSİ

İDDMİB YÖN. KUR. ÜYESİ
ZÜCDER YÖN. KUR. BŞK.
TÜSİD YÖN. KUR. BŞK.
İNOKSAN A.Ş.
FRENOKS A.Ş.
ELECTROLUX A.Ş.
CAN YALMAN DESIGN, TASARIMCI
MELİKŞAH ÜNİ. EUT BÖL. BŞK.
WHIRLPOOL, TASARIMCI
ODTÜ EUT BÖL. BŞK.

ATİLLA EREN
BESİM OKTAYER
HAKAN ÜNLÜ
MURAT KOLBAŞI
YASEMİN ULUKAN
H. ADLIHAN TARTAN
ÖZGÜR TAŞAR
MİNE DANIŞMAN TAŞAR
AYBERK YAĞIZ
ADRIAN BERRY

BURAK EMRE ALTNORDU
ÇAĞLAR ALKAN
YILDIRIM KAYMAL
PROF. DR. İLHAN ERHAN

VESTEL A.Ş. TASARIM YÖNETİCİSİ
TASARIMCI
KELEBEK MOBİLYA KURUMSAL İLETİŞİM DANIŞMANI
KADİR HAS ÜNİ. EUT BÖL. BŞK.

PLASTİK KATEGORİSİ
HAŞİM ÇETİN
TAHİR BEYAZ

İKMİB YÖN. KUR. ÜYESİ
SAKARYA PLASTİK LTD. ŞTİ.

BURAK ÖNDER
HASAN KARATEMIZ
UĞUR ALTIN
COŞKUN KIRLIOĞLU
SAİM DEMİREL
METE MORDAĞ
ÖZLEM DEVRİM
VINCENT JALET
MOTI BARZILAY
FÜSUN CURAOĞLU
ORHAN IRMAK
CEREN DEMİRAĞAÇ
HİKMET ESER TEZEREN

LÜX PLASTİK LTD. ŞTİ.
ÜÇSAN PLASTİK LTD. ŞTİ.
KILAVUZ PATENT, MARKA VE PATENT DANIŞMANI
İMMİB GENEL SEKRETER VEKİLİ
DEMİREL PLASTİK LTD. ŞTİ.
MORDAĞ DESIGN, TASARIMCI
TASARIMCI, TREND UZMANI
TUPPERWARE, TASARIMCI
KETER, TASARIMCI
ANADOLU ÜNİ. EUT BÖLÜMÜ
ORHAN IRMAK DESIGN, TASARIMCI
TASARIMCI, İSTANBUL
DOĞUŞ ÜNİ. EUT BÖL. BŞK.

TET YÖN. KUR. BŞK. YRD.
BEYSAD YÖN. KUR. BŞK. YRD.
HAKAN ÜNLÜ MÜHENDİSLİK
ARZUM ELK. EV ALETLERİ A.Ş.
SENUR A.Ş., TASARIMCI
TARTAN DESIGN, TASARIMCI
PHILIPS DESIGN, TASARIMCI
PHILIPS DESIGN, TASARIMCI
ETMK GENEL BAŞKANI
FACTORY DESIGN, TASARIMCI

KONSEPT KATEGORİSİ
TAHSİN ÖZTİRYAKİ
MURAT AKYÜZ
AYŞEGÜL ÇAPAN
GÖKSEL DOLU
BURAK DEDE
BAHAR AKYÜZ
AYŞE SİBEL SIRDAŞ
HAKAN DİNİZ
MERVE BAYRAM
ÜMİT CELBİŞ
GÜLNAME TURAN
MERİÇ KARA
YEŞİM KUNTER

İDDMİB YÖN. KUR. BŞK. YRD.
İKMİB YÖN. KUR. BŞK.
İDDMİB YÖN. KUR. ÜYESİ
DOLU OYUNCAK A.Ş.
FEN TOYS A.Ş.
VARDEM OYUNCAK
ASMA ANADOLU KÜLTÜR A.Ş.
HDD DESIGN STUDIO
HDD DESIGN STUDIO
MARMARA ÜNİ. EUT BÖL.
İTÜ EUT BÖLÜMÜ
TASARIMCI, İSTANBUL
OYUN UZMANI, FÜTÜRİST

ZEYNEP YILMAZ
HISAO SATO
NUR DİKER

BİLİNTUR A.Ş., TASARIMCI
MUJI, TASARIMCI
KARAKTER MODELİSTİ

AMBIENTE FUAR ZİYARETİ /2014
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METAL KATEGORİSİ
İSMAİL ERDOĞAN
Ö. ERTUĞRUL ERDOĞAN
UĞUR ATALAY
VEHBİ VARLIK
BAHRI İNCEÇAM
SEMİH ORCAN
CAN YALMAN
MUSTAFA YILMAZ
MICHAEL KAHWAJI
GÜLAY HASDOĞAN
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KAZANAN TASARIMCILAR
MUTFAK EŞYALARI

KONSEPT

PROFESYONEL KATEGORİSİ

ÖĞRENCİ KATEGORİSİ
BİRİNCİ
BİRİNCİ
İKİNCİ
ÜÇÜNCÜ
MANSİYON

PROFESYONEL KATEGORİSİ

ÖĞRENCİ KATEGORİSİ
BİRİNCİ
İKİNCİ
ÜÇÜNCÜ
MANSİYON

PLASTİK EV VE MUTFAK EŞYALARI
PROFESYONEL KATEGORİSİ
ÖZÜM ÖZKAN
KUNTER ŞEKERCİOĞLU
UFUK ERTEM

İKİNCİ
ÜÇÜNCÜ
MANSİYON

PLASTİK EV VE MUTFAK EŞYALARI
ÖĞRENCİ KATEGORİSİ
BASRİ GÜNDOĞDU
SEÇİL TURAN
EMİN ERCAN

BİRİNCİ
İKİNCİ
ÜÇÜNCÜ
ÜÇÜNCÜ

ELEKTRİK ELEKTRONİK KÜÇÜK EV EŞYALARI

MUTFAK EŞYALARI
YUSUF ÇAKIR
ŞEBNEM ÖZKANEM
AYŞEGÜL CENGİZ
ECE PINAR NUHOĞLU

DUYGU GÜROĞLU
BEGÜM TÜREYENGİL
HEJA CAN DENİZ
AHSEN GÜLSEN

BİRİNCİ
İKİNCİ
ÜÇÜNCÜ

ADEM ÖNALAN
MEHRAFZA MİRZAZAD BARİJUGH
ECEM YILDIZ
SERKAN GÜNEŞ
ÇİĞDEM GÜNEŞ

BİRİNCİ
İKİNCİ
ÜÇÜNCÜ
MANSİYON
MANSİYON

ELEKTRİK ELEKTRONİK KÜÇÜK EV EŞYALARI
ÖĞRENCİ KATEGORİSİ
OZAN KAYIKCI
TUTKU BAYAT
SELİN ÖZGÜR
NUR ERYILMAZ
BURAK AYKAN
GÜRKAN GÜRBEY

BİRİNCİ
İKİNCİ
ÜÇÜNCÜ
MANSİYON
MANSİYON
MANSİYON

KONSEPT
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PROFESYONEL KATEGORİSİ
EZGİ YELEKOĞLU
ALTUĞ TOPRAK
ŞENOL DOĞAN
AYSEL KEÇELİ
EDA HOŞGÖR

ON YILDIR FARK YARATIYORUZ

CEM YILMAZ
AYŞE NACİYE ÇELEBİ
AYŞE SEDA KÜRKÇÜOĞLU
AHMET TOPLU
AYÇAL ÇAĞRI ÖZEN

BİRİNCİ
BİRİNCİ
İKİNCİ
ÜÇÜNCÜ
MANSİYON

ON YILDIR FARK YARATIYORUZ
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2015/11. ENDÜSTRİYEL
TASARIM YARIŞMALARI
2005 yılından beri endüstriyel tasarım kültürünü yayarak, öğrenciler ve profesyonellerin
ihracatçılarla buluşmasını sağlayan İMMİB
bünyesinde yer alan İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB),
İstanbul Kimyevi Mamuller İhracatçıları Birliği, Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları
Birliği (TET) tarafından düzenlenen Endüstriyel
Tasarım Yarışmaları’nın 11’incisi gerçekleştirildi. 15 Haziran 2015 Pazartesi günü Dış Ticaret
Kompleksi’nde düzenlenen ödül törenine
Ekonomi Bakan Yardımcısı Adnan Yıldırım, TİM
Başkanı Mehmet Büyükekşi, TİM Başkan Vekili
ve İDDMİB Başkan Yardımcısı Tahsin Öztiryaki,
İKMİB Başkanı Murat Akyüz, İDDMİB Başkanı
Rıdvan Mertöz, TET Başkan Yardımcısı Mehmet Kavaklıoğlu, ETMK Başkanı Sertaç Ersayın

yanı sıra ihracatçı birlik başkanları ile sektör
temsilcileri katıldılar.

Projeler ihracat için yarıştı

Bu yıl 372 projenin başvurduğu yarışmada
“Metalden Mamul Mutfak El Aletleri”, “Plastikten Mamul Saklama Kapları”, “Aydınlatma
Ürünleri” ve Turkey Discover The Potential
temalı Hediyelik Eşya / Promosyon Tasarımını
içeren “Konsept 2015” olmak üzere dört ayrı
kategoride ödüller verildi. Toplam 212 bin TL
para ödülünün dağıtıldığı yarışmada en fazla
tasarım gönderen üniversite ise Ortadoğu
Teknik Üniversitesi (ODTÜ) oldu. Ayrıca dereceye girenler arasından başvuranlar, Ekonomi
Bakanlığı bursu ile yurtdışında iki yıl ücretsiz
eğitim görme hakkı kazanabilecekler.
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JÜRİ ÜYELERİ
METAL KATEGORİSİ
Rıdvan Mertöz
Lütfü Küçük
İsmaİl Erdoğan
Fatİh Dİnçer
Tolga Dündar
H. Adlıhan Tartan
Emre Ergene
Sertaç Ersayın
Özüm Özkan
Danİ Benreytan
Nazım Erdem Aykam
Enes Kar

İDDMİB YÖN. KUR. BŞK.
İnter Mutfak Eşyaları A.Ş GEN. MÜD.
İDDMİB YÖN. KUR. ÜYESİ
Hascevher Metal
Hürsultan Paslanmaz Mutfak Eşyaları
Tartan Design, Tasarımcı
Tasarımcı
ETMK Genel Başkanı
Kİlİttaşı DESIGN, Tasarımcı
ETMK İstanbul Şube Saymanı
MG Design, Tasarımcı
Tasarımcı

PLASTİK KATEGORİSİ
Murat Akyüz
Burak Önder
Haşİm Çetİn
Hasan Karatemİz
Beyhan Baycar
Volkan Dede
Mete Mordağ
Orhan Irmak
Judicael Cornu
Başak Ergİn
Aysun Altındağ
Tayfun Yardım
Vicki Matranga
Murat Armağan

İKMİB YÖN. KUR. BŞK.
İKMİB YÖN. KUR. ÜYESİ
İKMİB YÖN. KUR. ÜYESİ
Üçsan Plastİk A.Ş. Üretİm Müdürü
Evelİn, YÖNETİCİ
Rosİtel Genel MüdürÜ
Mordağ Design, Tasarımcı
Orhan Irmak Tasarım, Tasarımcı
Tasarımcı
Başak Ergin Design, Tasarımcı
ETMK İst. ŞUBE Bşk. Yrd.
Messe Frankfurt İstanbul Gen. MÜDÜRÜ
Tasarım Programları Yönetİcİsİ
Arman Tasarım, Tasarımcı

AYDINLATMA ÜRÜNLERİ
Mehmet Kavaklıoğlu
Besİm Oktayer
Hakan Ünlü
Emrah Heper
Coşkun Kırlıoğlu
Meltem Maralcan

TET YÖN. KUR. Bşk. Yrd.
TET YÖN. KUR. Üyesİ
Hakan Ünlü Mühendİslİk
Heper Grup YÖN. KUR. Üyesİ
İMMİB Genel Sekreter VEKİLİ
Omlet İstanbul, Tasarımcı

Avşar Gürpınar
Ece Yalım
Şule Koç
Rengİn Ünver
Bİlgİ Karan
Casper Asmussen

ETMK İstanbuL Şube YazmanI
Artful, Tasarımcı
Şule Koç Design, Tasarımcı
ATMK YÖN. KUR. BŞK.
Tasarımcı
Tasarımcı

KONSEPT KATEGORİSİ
Tahsin Öztİryakİ
Ayşegül Çapan
Mehmet Doyran
Argun Dağçınar
Ergun Ganer
Hakan Ganİ Dönmez
Fatİh Özer
Zeynep Yılmaz
Ebru Çerezci
Hasİp Özbudun
Eray Makal
Murad Babadağ
Pınar Azİzoğlu
Özlem Tuna
Ayhan EnsİCİ

İDDMİB YÖN. KUR. Bşk. Yrd.
İDDMİB YÖN. KUR. Üyesİ
Hakart, YönetİCİ
Armaggan, Tasarım YönetİCİSİ
Akİde/Mİdas, YönetİCİ
Hadz Dekoratİf Eşya, YönetİCİ
İMMİB Genel Sekreter Yrd.
Bİlİntur A.Ş., Tasarımcı
HIref A.Ş., Tasarımcı
Otİmsan, Yönetİcİ
GQ Magazine Yaratıcı Tas. Yön.
Bahçeşehİr Ünİ. EUT BÖLÜMÜ
ETMK İstanbul Şube BŞK. YRD.
Tasarımcı
Kadİr Has Ünİ. EUT BÖLÜMÜ

KAZANAN TASARIMCILAR
MUTFAK EŞYALARI

AYDINLATMA

PROFESYONEL KATEGORİSİ

PROFESYONEL KATEGORİSİ
BİRİNCİ
İKİNCİ
İKİNCİ
ÜÇÜNCÜ
MANSİYON

MUTFAK EŞYALARI

AYÇA GÜVEN KOÇER
MUZAFFER KOÇER
BENGİ KIRICI
CEM YILMAZ
AYŞE NACİYE ÇELEBİ YILMAZ
NİMET BAŞAR KESDİ
HATİCE SERVER AYDIN

ÖĞRENCİ KATEGORİSİ
BAŞAK OĞUZALP
ARZU ARUKASLAN
KEMAL KÜRŞAD KUL
MELAHAT KÖŞELİ
HAMZA SUFİ ŞAHAN

BİRİNCİ
İKİNCİ
ÜÇÜNCÜ
ÜÇÜNCÜ
MANSİYON

PLASTİK EV VE MUTFAK EŞYALARI
PROFESYONEL KATEGORİSİ
ÜLGEN AYRANCI
AYÇA GÜVEN KOÇER
MUZAFFER KOÇER
TAHSİN EMRE EKE
TEBERDAR GÜRBEY
BERKAN KAPLAN

BİRİNCİ
İKİNCİ
İKİNCİ
ÜÇÜNCÜ
MANSİYON
MANSİYON

PLASTİK EV VE MUTFAK EŞYALARI
ÖĞRENCİ KATEGORİSİ
AHSEN GÜLSEN
ZEYNEP ÖZGE AYDIN
İREM EZGİ ÇATAL
FURKAN AYHAN

BİRİNCİ
İKİNCİ
ÜÇÜNCÜ
MANSİYON

BİRİNCİ
BİRİNCİ
İKİNCİ
ÜÇÜNCÜ
ÜÇÜNCÜ
MANSİYON
MANSİYON

AYDINLATMA
ÖĞRENCİ KATEGORİSİ
BURAK KOCAK
YÜCEL GÜNAL
HANDE KARAGÖZ
BERK KIRMIZI
MELİSA IŞIK
CİHAT ŞENELLİ

BİRİNCİ
BİRİNCİ
İKİNCİ
ÜÇÜNCÜ
ÜÇÜNCÜ
MANSİYON

KONSEPT
PROFESYONEL KATEGORİSİ
ÜNZÜLE AÇAR
ESRA YILDIRIM
DERYA YALMAN
FİLİZ ERSİN
BARIŞ AYAN
NİMET BAŞAR KESDİ
HATİCE SERVER AYDIN

BİRİNCİ
BİRİNCİ
İKİNCİ
ÜÇÜNCÜ
MANSİYON
MANSİYON
MANSİYON

KONSEPT
ÖĞRENCİ KATEGORİSİ
BELFUĞ ŞENER
NESRİN KASIMOĞLU
ASLI ERKUN
MÜGE ÖZTÜRK
ROBİN YAYLA

BİRİNCİ
İKİNCİ
İKİNCİ
ÜÇÜNCÜ
MANSİYON

TİM Başkan
Vekili ve İDDMİB
Başkan Yardımcısı
Tahsin Öztiryaki,
İKMİB Başkanı
Murat Akyüz,
İDDMİB Başkanı
Rıdvan Mertöz,
TET Başkan
Yardımcısı Mehmet
Kavaklıoğlu,
ETMK Başkanı
Sertaç Ersayın ödül
törenine katılan
Ekonomi Bakan
Yardımcısı Adnan
Yıldırım’a günün
anısına hediye
takdim etti.
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AYŞE KIRIMLI
AYÇA GÜVEN KOÇER
MUZAFFER KOÇER
BERKAN KAPLAN
İDİL ERTUNA
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“Metalden Mamul Mutfak
El Aletleri” profesyonel
kategorisinde Ayşe Kırımlı,
Berfend Breakfast Knife birinci,
Ayça ve Muzaffer Koçer “O-mix”
projesiyle ikinci, Berkan Kaplan
“Ps” projesiyle üçüncü, İdil
Ertuna ise “Dia Grater” isimli
projesiyle mansiyon ödülünü
almaya hak kazandı.

ON YILDIR FARK YARATIYORUZ

2015

Tarihçe

“Metalden Mamul Mutfak El
Aletleri” öğrenci kategorisinde
Başak Oğuzalp, “Condiment”
isimli projesiyle birincilik, Arzu
Arukaslan “Rollingpin” projesiyle
ikincilik, Kemal Kürşad Kul
ve Melahat Köşeli “Kes-Tat”
projesiyle üçüncülük, Hamza
Sufi Şahan “Dr” isimli projesiyle
mansiyon ödülüne sahip oldu.
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“Plastikten Mamul Saklama
Kapları” profesyonel
kategorisinde “Bi Kaşık” adlı
projesiyle Ülgen Ayrancı
birincilik, Ayça ve Muzaffer Koçer
“Huni-x” projesiyle ikincilik,
Tahsin Emre Eke “Grow” isimli
projesiyle üçüncülük, Teberdar
Gürbey ve Berkan Kaplan da
mansiyon ödülünü almaya hak
kazandı.

“Plastikten Mamul Saklama
Kapları” öğrenci kategorisinde
Ahsen Gülsen, “Süzsüz” adlı
projesiyle birincilik, Zeynep Özge
Aydın “Lunch Box” projesiyle
ikincilik, İrem Ezgi Çatal “Timer”
projesiyle üçüncülük, Furkan
Ayhan ise “Pill Box” projesiyle
mansiyon ödülünü almaya hak
kazandı.
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“Aydınlatma Ürünleri”
kategorisinde profesyonel dalında
Ayça ve Muzaffer Koçer “O-Led”
birincilik, Bengi Kırıcı “Isolar”
projesiyle ikincilik, Cem Yılmaz
ve Ayşe Naciye Yılmaz “Solite”
projesiyle üçüncülük, Nimet Başar
Kesdi ve Hatice Server Aydın
“Sharelight” isimli projeleriyle
mansiyon ödülünü almaya hak
kazandı.

“Aydınlatma Ürünleri” öğrenci
kategorisinde “Log-in” isimli
projeleriyle Burak Koçak ve Yücel
Günal, Hande Karagöz “Flowa”
isimli projesiyle ikincilik, Berk
Kırmızı ve Melisa Işık “Luna”
isimli projesiyle üçüncülük, Cihat
Şenelli de “Moonlight” isimli
projesiyle mansiyon ödülünün
sahibi oldu.
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“Turkey” markasındaki motifleri
kullanarak gerçekleştirdikleri
satranç setiyle Ünzile Acar ve
Esra Yıldırım Karakaş “Konsept
2015” profesyonel kategorisinde
birincilik, Derya Yalman
“Kültürk” projesiyle ikincilik, Filiz
Ersin “Yaren” isimli projesiyle
üçüncülük, Barış Ayan da “Sükun”
isimli projesiyle mansiyon
ödülünü almaya hak kazandı.

Turkey Discover The Potential
temalı Hediyelik Eşya / Promosyon
Tasarımını içeren “Konsept 2015”
öğrenci kategorisinde “Kendin Yap
Buhurdan” isimli projesiyle Belfuğ
Şener birincilik, Nesrin Kasımoğlu ve
Aslı Erkun “Ruzname” isimli projesiyle
ikincilik, Müge Öztürk “Neşvegah”
isimli projesiyle üçüncülük, Robin Yayla
ise “Panaroma Mardin” isimli projesiyle
mansiyon ödülünün sahibi oldu.
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ADRIANBERRY

VIckIMatranga

İMMİB tarafından Endüstriyel Tasarım Yarışması
jüriliği için Türkiye’ye gelmem teklif edildiğinde
başta çok şaşırdım ve çok sevindim. Değerlendirme sürecinde karşılaştığım işler ve tasarımların
kalitesi çok yüksekti. Bunun yanında, öğrenci
kategorisine ait tasarımların kalitesi de, Türk
tasarımının ne kadar ilerlemiş olduğunu kanıtlar
nitelikteydi. Yarışma, ticari değeri yüksek kalitede
ürünlerin keşfedilmesi ve vitrine çıkartılmasının
bir aracı olarak, Türk tasarımının nerede durduğunu ve neler başarabileceğini de gösterdi.

“İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışması jürisi olmam
için aldığım davet beni çok onurlandırdı. İMMİB’in
Türkiye’nin imalat ve ihracat potansiyelini artırmaya yönelik kararlılığı ise beni çok etkiledi. Bu özen,
öğrenciler ve genç profesyonelleri, hayal güçlerini
zorlamak, tüketici ihtiyaçlarına cevap veren ürünler geliştirmek noktasında cesaretlendiriyor.”

Kimdir?

Adrian Berry, 1997 yılından itibaren, sahibi
olduğu Londra yerleşkeli Factory Design ajansıyla ağırlıklı olarak
ulaşım sektörüne ve tüketici ürünlerine stratejik çözümler üretiyor.
Hedefini keyif alınan, hafızada yer eden ve cazibeli ürünler
yaratmak olarak belirleyen Berry, yaratıcılığı, trend olanı, tüketici
davranışlarını ve iç görüsünü, ticari gerçekçilikle birleştirerek başarılı tasarım çözümleri üretiyor. Factory Design, özellikle havacılık
sektöründe uzmanlaşmış bir ajans olarak öne çıkıyor.

Kimdir? Tasarımcı Victoria Matranga, ev eşyaları tasa-

rımcısı, müze danışmanı ve tasarım tarihçisi. Matranga, Uluslararası
Ev Eşyaları Birliği (IHA) için endüstri eğitimi etkinlikleri, sergiler
ve ödüllü programlar organize ediyor. Matranga, bu sene 23. yılına
giren IHA Öğrenci Tasarım Yarışması’nın da yaratıcısı. Art Institute
of Chicago, Toledo Museum of Art, Museum of Science and
Industry ve Kendall College ve birçok kurumda sergi küratörlüğü
ve yazarlık yapan Matranga’nın ‘America at Home: A Celebration of
20th-Century Housewares’ başta olmak üzere birçok basılmış kitabı
bulunuyor. Şu anda ‘1950’ler ve 1960’larda Chicago ürün tasarımcıları’ hakkında bir kitap üzerine çalışan Matranga, lisans eğitimini
University of Illinois’de Mimarlık ve Sanat Tarihi üzerine, yüksek
lisansını ise Northwestern University’de Pazarlama üzerine yaptı.

SatoHIsao

“İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışması, Türkiye’nin
yeni jenerasyon tasarımcılarının hayallerini ve
projelerini gerçeğe dönüştürmeleri için büyük bir
şans. Bu nedenle, diğer birçok uzman jüri üyeleriyle birlikte bu organizasyonun bir parçası olmak
benim için harika bir ayrıcalık oldu.”

“İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışması’nda jüri olarak yer almak benim için harika bir fırsattı. Yarışma
sayesinde, Türk kültürüne ait geleneksel ve modern
öğeleri içeren birbirinden farklı fikirlerle tanışma imkanı yakaladım. Umarım yarışma, Türk tasarımının
gelişimine olumlu katkılar sağlayacaktır.”

Tasarımcı Judicaël Cornu, 4 yıldır Tupperware
Kimdir?
Headquarter’da ürün geliştirme takımında kurum içi tasarımcı olarak çalışıyor. 2011 yılında Brüksel’de bir tasarım ofisi açan Cornu,
halen sınırlı projelerden geniş ölçekli ürünlere kadar çok çeşitli
projeler üzerinde çalışıyor.

ODEDFRIEDLAND
“İMMİB tarafından organize edilen Endüstriyel
Tasarım Yarışması için İstanbul’da misafir olmak
ve yarışmaya jüri olarak katkı vermek benim için
çok farklı, verimli ve eğitici bir deneyim oldu.”

Kimdir?

Tasarımcı Oded Friedland, hediyelik eşyaların
üretim ve pazarlaması konusunda uluslararası alanda uzmanlığı
olan Monkey Business şirketinin kurucusu ve CEO’su. Bezalel Art
& Design Academy mezunu ve aynı okulda öğretim görevlisi olan
Friedland, aynı zamanda birçok kurum ve tasarım etkinliğinde
tasarım girişimciliği üzerine misafir öğretim görevlisi olarak ders
veriyor.

Kimdir? Londra’da serbest olarak çalışan Sato Hisao,

2005 yılından beri oyuncak tasarımı konusunda uzman bir
tasarımcı. Lisans eğitimini Musashino Art University’de Endüstriyel Tasarım üzerine yapan Hisao, Royal College of Art’da Ürün
Tasarımı üzerine yüksek lisans yaptı. Tasarımlarını oyuncaktan
çok ‘mutluluk verici obje’ler olarak tanımlayan Hisao, insanlar için
eğlenceli bir şeyler yapmayı hedefliyor. Hisao, insanları mutlulukla güldüren ürünler tasarladığı zaman kendini mutlu hissediyor.
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JudIcaëlCornu
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Uluslararası Jüri
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JULIACASSIM

MOTIBARZILAY

İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışması gibi yarışmalar, özellikle genç tasarımcıların sadece geniş
bir kitleye yeteneklerini göstermeleri değil aynı
zamanda üniversitenin korunaklı atmosferinin
dışında, tasarım uygulamalarına yönelik gereklilikler ve gerçekleri profesyonel seviyede anlamaları
için de özendirici nitelikte oluyor. Kullanıcı odaklı
ve rehber niteliğinde olduğunda, yarışmalar, bilgi
transferi, esin ve gerçek hayat tecrübesi bakımından iyi bir kaynak işlevi görüyor. Böylelikle, tüm
katılımcılar profesyonel bazda bir sonraki seviyeye
geçebilmeleri sağlanmış oluyor.

İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışması jüri üyeliğim
esnasında, yetenekli tasarımcıları Türkiye’de ve
yurtdışında teşvik etmenin Türk hükümeti için
ne kadar önemli olduğunu görmek beni oldukça
şaşırttı. Yerel anlamda endüstri ve tasarımcılar
arasındaki bağları ve işbirliğini kuvvetlendirmek
gelecekte Türk endüstrisini ileriye taşıyacak inovatif
tasarımları meydana getirmek için hayati önem
taşıyor. Rahatlıkla söyleyebilirim ki, etkinlik bu
amaçlar doğrultusunda çok doğru ve harika şekilde organize edilmişti. Tabii, Türk konukseverliğinin
de her zamanki gibi çok sıcak ve içten olduğunu
söylemeliyim.

Kimdir?

Kyoto Institute of Technology’de öğretim görevlisi olan Prof. Dr. Julia Cassim’in, sanat, tasarım, müzecilik ve sosyal
aktivizm gibi farklı alanlarda uzmanlığı bulunuyor. Manchester
College of Art and Design ve Tokyo University of Fine Arts and
Music’te güzel sanatlar eğitimi alan Cassim,ayrıca,1984-1999
yılları arasında The Japan Times’da güzel sanatlar,tasarım ve müzecilik kültürü üzerine yazılar yazdı. 2014 yılında Kyoto Institute
of Technology’ye professor olarak atanan Cassim,Kyoto Tasarım
Laboratuarı’nın kurulmasıyla görevlendirildi.Cassim,2010 yılında,
Design Week tarafından dünyanın en etkili 50 tasarımcısından biri
olarak gösterildi.

Kimdir?

1981 yılında Tel Aviv İsrail’de doğan Tasarımcı
Moti Barzilay, son 6 yıldır İç ve dış mekan depolama üzerine
hizmet veren Keter Plastic’te yönetim kademesinde yer alıyor ve
Tasarım Müdürü olarak çalışıyor. Barzilay, halihazırda, yeni ürün
kategorisinde ürün ve pazarlamadan sorumlu müdür olarak görev
yapıyor.

“İMMİB Tasarım
Yarışması’nın
organizasyonu
ve düzeni beni
çok etkiledi.
Özellikle öğrencilerin işlerini çok
yaratıcı buldum.
İstanbul inanılmaz
bir şehir. Misafirperverliğiniz için
teşekkür ederim.”

BiLGiKARAN

Kimdir?

Bilgi Karan 1976 yılında Mersin’de doğdu.
ODTÜ’de End. Tas. eğitiminden sonra Demir Döküm’de çalıştı.
Umeå Institute of Design’da Master’ın ardından Yılın Mezuniyet
Projesi Ödülü’nü kazandı. Sony Ericsson’dan sonra Seattle
Teague’de Boeing için çalıştı. Halen HOWL Design Studio’da
tasarımcı olarak çalışıyor.

CASPERASMUSSEN

Kimdir?

HOWL Design Studio ortaklarından Casper
Asmussen 1975 yılında İsveç’te doğdu. Eğitimini İsveç ve Amerika
Birleşik Devletleri’nde tamamladıktan sonra sırasıyla Propeller
Design ve NOKIA’da çalıştı. Dünyaca tanınan N9 serisine imza
attıktan sonra geçtiğimiz yıl Aether Cone ürünü ile iF Gold Award
ödülüne layık görüldü.
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“Bu yarışmayı
yıllardır takip ediyorum ve ikinci defadır jüri üyesi olma
onurunu yaşıyorum. Organizasyon
kalitesi ve çeşitlilik
olarak yüksek bir
seviyede olan İMMİB tasarım yarışmasının bir iki sene
içinde uluslararası
platforma taşınmaya hazır olacağına
inanıyorum.”
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MIchaelA.KahwajI
“İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışması, bir
endüstrinin, profesyoneller ve öğrenciler için
muhteşem bir deneyim ve fırsat yaratarak satış
ve imalat yerine tasarımı nasıl güçlendirdiğinin
harika bir örneği.”

Kimdir? Michael A. Kahwaji, Whirlpool Şirketi’nde, eşya

kategorisinde marka uygulama ve ürün geliştirmeden sorumlu
Üst düzey Tasarım Yöneticisi görevinde bulunuyor.Kahwaji, aynı
zamanda Global Consumer Design ekibinin de bir parçası. Lisans
eğitimini Western Michigan University Endüstriyel Tasarım
Bölümü’nde tamamlayan Kahwaji, University of Notre Dame’da
Endüstriyel Tasarım üzerine yüksek lisans yaptı.

VIncentJalet
İMMİB Tasarım Yarışmaları’na jüri olarak her
katıldığımda, önerilen konseptlerdeki çeşitlilik
ve kaliteden daima şaşkınlığa düşmüşümdür.
Böylesi yüksek kalitede bir organizasyona katılmak benim için daima bir zevk olmuştur.

Kimdir? Tasarımcı Vincent Jalet Londra’da Royal College
of Art’tan mezun oldu. Paris ve Londra’daki ilk iş deneyimlerinin
ardından Tupperware tasarım stüdyosuna katıldı. Jalet, şu anda,
Belçika’nın Brüksel kentinde faaliyet gösteren Avrupa Tasarım
Ekibi’ni yönetiyor.
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Yurtdışı Eğitim

ADEM ÖNALAN

AHMET BEKTEŞ

ALİCAN FAYDALI

AYLİN ALPAY

AYŞEGÜL ÇETİNKAYA

BASRİ GÜNDOĞDU

BERKAN UNUTULMAZ

BURAK KOÇAK

BURAK AYKAN

BURAK HÜNDÜR

BURÇİN ŞUŞUT

B. GİZEM VAYVAY

CANER KAPLAN

CEM YILMAZ

CEREN DEMİRAĞAÇ

DİLARA KAN

ELİF ÜREGÜL

İREM TEKOĞUL

LALE TANERİ

MUZAFFER KOÇER

NAZLI CANGÖNÜL

OKAN SAATCİ

SALİH BERK

SELEN SARIEL

SİNEM ERLER
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Ekonomi Bakanlığı bursu ile

27 tasarımcı
TAHSIN EMRE EKE

TOLGA ÇAĞLAR

Dilara Kan’ın yaşam gideri bursu verildi.

yurtdışında eğitime gönderildi.

YURTDIŞINDA EĞİTİME GÖNDERİLEN TASARIMCILAR
OKUL

ŞEHİR

ÜLKE

Adem Önalan

School of Visiual Arts

New York

ABD

Ahmet Bekteş

TU Delft

Delft

Hollanda

Alican Faydalı

Scuola Politecnica Di Design

Milano

İtalya

Aylin Alpay

Umeå Institute of Design

Umeå

İsveç

Ayşegül Çetinkaya

Scuola Politecnica Di Design

Milano

İtalya

Basri Gündoğdu

Istituto Marangoni

Milano

İtalya

Berkan Unutulmaz

Domus Academy

Milano

İtalya

Burak Aykan

Florence Design Academy

Floransa

İtalya

Burak Hündür

Domus Academy

Milano

İtalya

Burak Kocak

Scuola Politecnica Di Design

Milano

İtalya

Burçin Şuşut

Brunel University

Londra

İngiltere

Büşra Gizem Vayvay

Domus Academy

Milano

İtalya

Caner Kaplan

Scuola Politecnica Di Design

Milano

İtalya

Cem Yılmaz

NABA

Milano

İtalya

Ceren Demirağaç

Istituto Europeo di Design

Milano

İtalya

Dilara Kan

Istituto Europeo di Design

Milano

İtalya

Elif Üregün

Scuola Politecnica Di Design

Milano

İtalya

İrem Tekoğul

NABA

Milano

İtalya

Lale Taneri

Parson Paris

Paris

Fransa

Muzaffer Koçer

Scuola Politecnica Di Design

Milano

İtalya

Nazlı Cangönül

School of Visiual Arts

New York

ABD

Okan Saatci

Scuola Politecnica Di Design

Milano

İtalya

Salih Berk İlhan

School of Visiual Arts

New York

ABD

Selen Sarıel

Pratt Institute

New York

ABD

Sinem Erler

Istituto Europeo di Design

Milano

İtalya

Tahsin Emre Eke

Domus Academy

Milano

İtalya

Tolga Çağlar

College For Creative Studies

Detroit

ABD
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Workshop

ÜNİVERSİTELERDE
ON YILDIR FARK YARATIYORUZ

YETENEK ARAYIŞI

2009

GAZİ ÜNİVERSİTESİ G.S.F.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ G.S.F.

9 EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EN. TAS.
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AMBIENTE FUAR ZİYARETİ /2009

Ödül alan yarışmacılar İMMİB tarafından ev ve
mutfak eşyaları sektörünün en önemli fuarlarından olan Ambiante Fuarı’na götürüldüler.

2011
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AMBIENTE FUARI
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Endüstriyel Tasarım
Yarışmaları sektör
profesyonelleriyle
öğrencilerin buluştukları
en önemli etkinliklerden
birisi. Öğrenciler bu
yarışma sayesinde teorikte
kalan tasarımları pratiğe
geçirmeyi öğreniyorlar.
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Workshop
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2012
Gerçekleştirilen
worskshopda öğrenciler
kendilerini engellilerin yerine
koyarak çeşitli mutfak
aletlerini kullanmaya çalıştı.

2013 yılında kapsayıcı tasarım
yaklaşımıyla, yenilikçilik ve kullanıcı
odaklı tasarım üzerine engelli
konukların katılımıyla iki günlük yoğun
çalıştaylar düzenlendi.

2014

2013

ODTÜ ENDÜSTRİYEL TASARIM FAK.
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MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ G.S.F.
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2014 yılında “Sürdürülebilirlik”
ve “Oyun Tasarımı” konularında
öğrencilerin yaratıcılıklarını
desteklemek amacıyla seminerler
ve çalıştaylar düzenlendi.

İTÜ MiMARLIK FAKÜLTESİ

MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ G.S.F.
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ETY İststistik

D
L
I
I
R
Y
İMMİB
Endüstriyel Tasarım
Yarışmaları’na
11 yıldır

3.410
proje başvurusu
yapıldı.

Yarışmada
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IYO
T
A
Ekonomi
Bakanlığının
desteği ile

27
tasarımcı
yurtdışında
burslu eğitime
gönderildi.

332
proje
ödüllendirildi.

Z
RU

YAR

R
K
A
F

14

FUAR

65

katılımı
gerçekleştirildi

genç tasarımcı sektörün
en önemli fuarlarından

Ambiente
Fuarı’na
konuk edildi.

15

üniversitede

FiKiR
SiZDEN

workshop ve eğitim
düzenlendi.

DESTEK
iHRACATÇIDAN
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uluslararası
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JÜRî

Jüri

MARİFET

İLTİFATA TABİDİR

?

Kimdir
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racatçıların çatı örgütlenmesi
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin
(TİM) de Başkan Vekilliğini
yapıyor. Etkinliğin tüm tarihinin tanığı olan Tahsin Öztiryaki, geçen zaman içerisinde
sektörlerde tasarımın önemini
algılatacak bir çalışma ortaya
koyduklarına inanıyor.

tahsinöztiryaki
On bir yıllık yarışma tarihinin
en önemli isimlerinin başında geliyor. İstanbul Demir
ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanlığı’nı
yaptığı 2005 yılında ilk start
verildi. O günden bu yana, her

sene jüride yer aldı; katıldığı
her platformda endüstriyel
tasarım kavramının önemini
anlatarak gençleri yarışmaya dahil olmaları için teşvik
etti. Bugün İDDMİB Başkan
Yardımcılığı’nın yanı sıra, ih-

“Gelişmiş ülkeler tasarımın
sihrini çoktan keşfetmişti. Bugün tüm Türkiye de bu gerçeği kavradı. Herkesin tasarımın
çok önemli olduğunu konuştuğu bir dönemde, bu yarışma Türkiye için gerekliydi.
Bizim için 2005 çok önemli
bir yıldı. Amacımız tasarımın
önemli olduğunu anlatmaktı.
İhracatçıyız ve dünyayı takip
ediyoruz. Bu anlamda dünyadaki gelişmelere paralel
bir sektör yaratmak oldukça
önemliydi. Bu on yıl içerisinde
tasarımla iç içe olduk. 3 bine
yakın tasarımcı yarışmaya
müracaat etti. Bunların 300
tanesi ödüllendirildi. Ama her
yıl başka sorunlarla uğraştık.

2014
Her yıl tasarımları, tasarımcıları sanayicilerle nasıl buluşturabiliriz diye çalıştık. Yarışma
sayesinde 40 genç tasarımcı,
yaklaşık 20 farklı firmamızda
işe girdi.”

ETY, diğer yarışmaları
da tetikledi
Türkiye’nin ihracatta hedeflediği noktaya ulaşabilmesi
için katma değeri artırması
şart. Bugün TİM’e bağlı 20
civarında sektörde tasarım
yarışmaları düzenlenmesinin arkasında yatan itici
güç de bu. Tahsin Öztiryaki,
İMMİB Endüstriyel Tasarım
Yarışmaları’nın öncü niteliğini
vurgulayarak, farklı sektörlerde de örnek teşkil ettiğini,
açtıkları yoldan gurur duyduklarını vurguluyor.

“Tasarımcılarla sanayicileri
bir araya getirecek, yarışma kültürünü geliştirecek,
tasarımcıların kendi ürettiklerini sergileyecek ortamlara ihtiyaçları var. Biz ‘her
marifetin bir iltifata tabi
olduğunu’ bildiğimiz için
bunu yaratmaya çalıştık. Bu
yarışma sayesinde tasarımcıyla sanayiciyi buluşturmayı
başardık. Şimdi yeni bir proje
daha yapıyoruz. Tasarımcıları
ve sanayicileri İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle
buluşturuyoruz. ”

Türkiye’yi dünyaya
anlatacağız
Endüstriyel Tasarım
Yarışmaları’nın bir özelliği
de, her yıl farklı bir konsept
kategorisi açarak, standart
ürün kalemleri dışında da
yaratıcılıkların sergilenmesine
fırsat sağlaması. 2015 yılında da Ekonomi Bakanlığı ve
TİM’in önayak olduğu ‘Turkey:
Discover the Potential’ ülke
markasına dayalı hediyelik
eşya ürünleri konsept kategorisi oluşturuldu.

“TİM ile işbirliği yaparak, tasarımın Türkiye’ye daha fazla
katkı sağlaması için uğraşıyoruz. İnovasyon ve katma
değerin önemini anlatmak
için yarışmalar önemli birer
enstrüman. Ödül alan yarışmacılar bugün dünyanın her

“Her geçen yıl taş
üstüne taş koyarak,
bugün tasarım
anlayışını sektördeki
her firmaya anlatmış
olduk ve tasarımcılarla
birlikte çalışmalarını
sağladık.”
yerinde tasarım çalışmaları
yapıyorlar. Türk tasarımını ve
tasarımcısını dünyaya anlatmaya çalışacağız. Ancak
tasarımcısına güvenen bir ülkenin ürünleri satılabilir. Marka
olmuş tasarımcılarla marka
olmuş ürünleri birleştireceğiz.
Bu uzun vadeli bir hedef, fakat
Türkiye’yi markalaştırmak
istiyorsak bu adımları atmak
zorundayız.”

2015
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2009
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Jüri

TÜRKİYE MARKASI
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TASARIMLARIMIZI UÇURACAK
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Endüstriyel Tasarım Yarışmaları, İMMİB çatısı altındaki üç
birliğin emekleriyle bugünlere
ulaştı. Yarışma ilk başladığı
günden itibaren sürekli farklı
konseptleri de içine ala-

muratakyüz
rak; firmaları, öğrencileri ve
meslek profesyonellerini bir
araya getirdi. Endüstrinin ve
tasarım dünyasının karşılıklı
ihtiyaçları bu platformda dile
getirilirken, çözüm arayışı için
önemli bir mecraya dönüştü.
Yarışmanın yürütücüsü üç
birlikten İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri
İhracatçıları Birliği’nin 2006
yılından bu yana Başkanlığını
sürdüren Murat Akyüz, yarışmanın başından beri jürilerde
yer almış bir sanayici. Öğrenciler için yarışmanın en büyük
kazanımlarından birinin yurtdışı eğitim imkânı sağlanması
olduğunu vurgulayan Murat
Akyüz, böylece farklı ülkelerdeki kazanımlarını Türkiye’ye
getirerek çalışma hayatlarına uyarlama şansına sahip
olduklarını belirtiyor.

“Tasarım yarışmaları ArGe’nin bir parçası durumunda. Yarışmalar, birçok ürünün
inovatif fikirlerle beraber
yeniden kaleme alınıp çizilmesini sağladı. Tasarım
algısının endüstriye geçirilmesine katkıları büyük oldu.
Geçtiğimiz 11 sene içerisinde
firmaların ürünlerinin dünyadaki diğer ürünlerden farklılaştığını görüyoruz. Türkiye
artık birçok ürün kaleminde,
Avrupa’nın gelişmiş ülkeleri
ve İtalya gibi bu alandaki
markaların üzerine çıkan bir
seviyeye geldi.

Jürinin katkısı büyük
İMMİB Endüstriyel Tasarım
Yarışmaları, sanayinin tasarım
deryasından isteklerini dolaysız biçimde dile getirmesinin
en kolay yolu haline geldi.

“Konsepte göre tasarım yarışmasından beklentiler de farklılaşıyor. Öğrenciler endüstrinin isteğine göre çizimlerini,
tasarımlarını bir araya getirip
burada sanayiciyle buluşturuyor. Jüri üyelerinin de bu
seçimlerde çok büyük katkıları
bulunuyor.”

“Made in Turkey’ mahrecinin İtalyan
markalarının üzerine vurulduğunu görüyoruz.
Tasarım ve markayla özdeşleşmiş bir
konseptle karşı karşıyayız. Gelecek yıllarda
Türk tasarımı Türkiye markasıyla daha da
ön plana çıkacak. Ülkemizle özdeşleşecek
ürünlere doğru gidiyoruz.”

2009

Amaç daha yüksek
katma değerli ürünler
2015 yılında yarışmanın konsept bölümü için, yerli ürünler
arasında eksikliği duyulan
‘hediyelik eşya’ kategorisi
seçildi. Ekonomi Bakanlığı ve
TİM öncülüğünde yaygınlaştırılan yeni Türkiye logosunun
kullanımı da bu alanda ilham
vericiydi. Murat Akyüz, hediye
konseptini ön plana çıkartıcı birçok ürün grubu olduğu
fikrinde.

“Yeni bir logomuz var.
Türkiye’nin yeni imajı açısından da yeni tanıtımlara ihtiyacımız bulunuyor. Tamamlayıcı
nitelikte yeni bir konseptin
peşindeyiz. Ümit ediyorum,
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Murat Akyüz, bunun nedenini
konseptlerin sürekli değişmesine bağlıyor.
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hem öğrencilerimiz hem profesyonellerden büyük katkılar
gelecek. Sanayi artık bilindik
ürünlerle neler ihraç edebileceğini iyi biliyor. Daha yüksek
katma değerli ve kendini farklılaştırabilen bir ürün grubuna
geçebilmek için sanayicinin
bu tip tasarım yarışmalarından çıkan sonuçları kendi

2014

ürünlerine uygulamasına
ihtiyacımız var.”

Tüketicilerin ihtiyacı
tespit edilmeli
Ülkemizdeki birçok okulda
endüstriyel tasarım bölümleri mevcut. Ancak üniversite
öğrencilerinin kendi çıktılarını
doğrudan endüstriye sunabilecek asli ortamları tasarım
yarışmaları sağlıyor.

“Türkiye, endüstriyel üretimin
çeşitli alanlarında geçtiğimiz
on yılda önemli bir tasarım
kültürü oluşturdu. Bu kültür
sanayiye doğrudan yansımaya başladı. Tasarım yarışmalarından ödül alan öğrenci
ve profesyoneller, sanayi
firmalarıyla çalışmaya başladı.
Öğrencilerin bu yarışmalara
katılmadan önce endüstrinin
ihtiyaçlarını mutlaka belirlemelerinde fayda var. Bunun
için şirketleri ziyaret etmeli,
tüketicilerin karşılaştığı problem ve ihtiyaçları anlamalılar.”
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f.kemalebiçlioğlu
İMMİB, Türkiye sanayisinin
tasarıma yönelik algısında
önemli bir değişim sağladı.
Sektöründe ülkemizin koordinatör ihracatçı birliği olan,
Elektrik Elektronik ve Hizmet
İhracatçıları Birliği’nin (TET)
Yönetim Kurulu Başkanı Fatih
Kemal Ebiçlioğlu, şirketlerin
uluslararası rekabet çıktısının
ön plana geçmesi için dört
temel konudan bahsediyor:
Ar-Ge, inovasyon, markalaşma ve endüstriyel tasarım...
Tasarım konusunda şirket-

lerimiz uluslararası rekabette fark yaratmaya mental
olarak hazır. Ebiçlioğlu’na
göre, tüketicilerin doğrudan
aklına etki eden bu alanın,
pazarlama konusunda ne
denli önemli olduğunu fark
ettirmek açısından, yarışma
büyük önem taşıyor.

“Türk sanayisinde ciddi bir
farkındalık oluştu. Yarışmaya
zaman içinde profesyonel
tasarımcılar kadar öğrenciler de ciddi bir katılım artışı

gösterdi. Bu sadece yarışma
duygusundan kaynaklanmıyor. Bu alanın uluslararası
rekabette yarattığı farklılığı,
hem profesyonel hem öğrenci
kesimi benimsedi ve konsantrasyonu artırdı. Bizim açımızdan ise yarışma özünde
bir çıktıdır. Yarışma finaline
ulaşana kadar bir yıla yayılan
çeşitli aktiviteler yapıyoruz ve
tasarım algısını yükseltmek
için çalışıyoruz. Bu etkinlikleri
sadece yarışmaya katılanlara
dönük bir faaliyet olarak görmüyoruz. Seminerlerimize katılan, uygulamalarımızı izleyen
öğrenciler, öğretim üyeleri ve
sektör temsilcileri bu çalışmalarla endüstriyel tasarım
alanına bir değer katıyor.”

Farklı pencereler
açıyoruz
Tasarım alanında aslında
Türkiye’de çok önemli eğitim kurumları bulunuyor. Bu
kurumlar 50 yıla yayılan bir
geçmişle altyapılarını tamamlamış durumda. Eğitim alan

öğrenciler ve akademisyenler
de İMMİB Endüstriyel Tasarım
Yarışmaları’nın önemini kavramış ve ajandalarına kaydetmiş durumdalar.

“Yarışma, derece alan arkadaşlarımız açısından eğitimlerini yurtdışında devam
ettirme imkânı sağlıyor. Kendi
kişisel gelişimlerine biz, bir

2015

başka olanak sağlıyor, yeni bir
pencere açıyoruz. Fakat işin
esas önemli boyutu, bu alanda başarı elde eden yarışmacılarımızı gerçekte buluşmaları gereken, sanayi kesimleri ile
bir araya getiriyoruz. Kendi
tasarımlarını hayata geçirebilecekleri bir platform yakalıyorlar. Bunu sağlayabilmek,
bence ülkemizin geleceğine
ödül vermektir. Bütünsel
olarak değerlendirdiğimizde,
öğrencilerin ve bu alana ilgi
duyan herkesin yarışmaya katılması, ödül almasının ötesinde Türkiye’nin gelişmişliğine
katkı sağlamaktadır.”

2014

Her zaman yeni
Sıklıkla ifade edilen noktalardan biri, yarışmada başarı
kazanan ürünlerden çok az
kısmının üretim prosesinden
geçip gündelik hayatımızda yer alması. Fatih Kemal
Ebiçlioğlu için, bu algı pek de
geçerli değil. TET Başkanı,
çalışmaların mutlaka ürüne
dönüşmek durumunda olmadığını söylüyor.

“Tasarım yarışmaları, uluslararası rekabetçilikte Türk sanayisini ön plana taşıyacak unsurlardan biri. Şunun farkına iyice
vardık: Küresel rekabette ön
plana geçmek için diğer rakiplerimizden farklı bir şeyler
ortaya koymamız lazım. Uluslararası piyasalara açıldığımız
zaman tüketici nezdinde algımızın daha yüksek seviyede
olması için bunu kullanabilmeliyiz. İlk yıllarımızda endüstriyel tasarımın gerekliliğini,
öğrenciler, profesyoneller ve
sanayiciler nezdinde algılattık.
Ama bundan sonra bu alanda çaba gösteren insanların
çalışmalarının dönüşümü için
adımlar atılmalı. Yarışmadan
ödül almak tek başına bir
hedef olmamalı. Mühim olan
yarışmaya katılmak, ortaya
realize edilebilecek eserler
koymak için çalışmaktır.”
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“Esas önemli
boyut, bu alanda
başarı elde eden
yarışmacılarımızı,
gerçekte buluşmaları
gereken sanayi
kesimleri ile bir
araya getirmemizdir.
Yarışmacılar
tasarımlarını hayata
geçirebilecekleri bir
platform yakalıyorlar.
Bunu sağlayabilmek,
bence ülkemizin
geleceğine ödül
vermektir.”
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çıkması gerektiği geliyor.

“İMMİB olarak Türkiye ihracatının yüzde 30’unu kayda alıyoruz. Bu aynı zamanda bize
büyük sorumluluklar getiriyor. 500 milyar dolar ihracat
hedefine ulaşmak için katma
değerli ürün yaparak ihracatımızı artırmamız önemli.
Başta TİM olmak üzere tüm
ihracatçı birlikleri olarak; tasarıma, inovasyona, Ar-Ge’ye
çok önem veriyoruz. Bunun
için adeta bir seferberlik ilan
etmiş durumdayız.”
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Türkiye’de bir ilk

rıdvanmertöz
Endüstriyel Tasarım
Yarışmaları’nın ilk on yılında,
toplamda 3 binden fazla proje
başvuru yaptı. Bunlardan
yaklaşık 300’ü çeşitli kategori
ve derecelerde ödül almaya
hak kazandı. Yarışma süreçle-

rinden geçen birçok tasarımcı
sonrasında çeşitli sanayi kuruluşlarında iş olanağına kavuştu. Bugün ortak dile getirilen
hususların başında yarışma
sayesinde kazanılan tasarımcı
kadar, ürünlerin de ön plana

Katma değerli ürün üretimine yönelmek, ancak insana
yatırım yapmaktan geçiyor.
İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Mertöz, sanayinin ihtiyaç duyduğu, yaratıcı
yönü gelişmiş insan kaynağı için eğitimin her zaman
gündemin en üst sırasında
olduğunu söylüyor

“Meslek liseleri ve üniversitelerde, tasarımı, Ar-Ge’yi,
inovasyonu anlatmalıyız. Biz
İMMİB olarak, Türkiye’de bir

Dinamik girişimcilere
ihtiyaç var
Rıdvan Mertöz’ün üzerinde
en çok durduğu konu gençlerin eğitimi. Gençleri sadece
sanayinin ara elemanı olarak
değil, girişimci olarak da
görmek istediğini önemle
vurguluyor.

“Gençlere tavsiyem, öncelikle
tasarım ve inovasyon kavramlarını tam olarak özümsemeleri. Bunun yanı sıra öğrencilik hayatlarından itibaren
girişimciliği de düşünmeliler.
Bu ülkede dinamik ve üreten
girişimcilere çok sayıda ihtiyaç var.”

Üretilebilir tasarımlar
öne çıkmalı
Rıdvan Mertöz, Endüstriyel
Tasarım Yarışmaları ve Ar-Ge
Proje Pazarları gibi etkinlikle-

rin bugüne kadar emekleme
aşamasını geçtiğini, artık ayağa kalkarak yeni bir vizyona
erişeceğini belirtiyor.

“Bu yarışmalarda şimdiye
dek üretilebilir ürün çok fazla
çıkaramadık. Biz ihracatçıyız;
üretilebilir ve ihraç edilebilir
olması bizim için en önemli
noktadır. Tasarımları değerlendirirken ana kriterimiz,
sanayiye katkısına ve yenilikçiliğine bakıyoruz. Ama
öğrenciler, profesyonellerle
birlikte tasarımı öğreniyor.
Bundan sonra durum değişecek. Biz on yıldır tohum attık,
ürün ektik. Artık ektiğimiz
ürünleri biçeceğiz. Bundan

2015

“Gençlere tavsiyem,
öncelikle tasarım ve
inovasyon kavramlarını
tam olarak
özümsemeleri. Bunun
yanı sıra öğrencilik
hayatlarından itibaren
girişimciliği de
düşünmeliler.”
sonra gayemiz, daha çok üretilebilecek, ekonomiye katkı
sağlayacak, ihracatı yapılabilecek ürünleri ön plana almak
olacaktır. Yine de gelen tasarımları küçümsemememiz lazım. Eleştiri noktası, çoğunun
fikirsel düzeyde kalmasıdır.
Öğrencilerden gelen tasarımların çoğu bugüne kadar çok
üretilebilir anlamda olmamıştı. Ama her sene daha iyi projeler geliyor. Yarışmalar tasarımcıları geliştiriyor. Bunun
sonucunda da küçük maddi
mükâfatlarla katılımcıları
ödüllendiriyoruz. Dereceye
girenleri hem yurtdışı fuarlara
gönderiyoruz, hem eğitim
almalarını sağlıyoruz. Bundan
sonraki hedefimiz birçoğuna
burs vermek olacak.”

ON YILDIR FARK YARATIYORUZ

2015

ilki gerçekleştirdik ve böyle
bir yatırım yaparak bir meslek
lisesi açtık. Okulumuz gelecek yıldan itibaren mezun
vermeye başlayacak. Öğrencilerimize staj imkanı vermek,
mezunları işyerlerine yerleştirmek için üç birliğimizin
desteğiyle çaba sarf ediyoruz. Gelecekte en çok insan
kaynağına önem veriyorum.”
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alpayer
Çalışma alanları tasarım iş
stratejileri, tasarım politikaları
ve stratejik tasarım yönetimi ile Türkiye ve diğer yeni
gelişen ekonomilerde tasarım
tarihi olan Prof. Dr. Alpay Er,
İMMİB Endüstriyel Tasarım
Yarışmaları’nın başlatılmasında 2005 yılında ETMK

rulması ve değerlendirme
kriterlerinin tespit edilmesi
süreçlerinde bizzat görev
aldım. Yenilik, kullanıcıya ve
üreticiye getirdiği ilave fayda,
görsel çekicilik ve kullanılabilirlik benim şahsi kriterlerim.”

İstanbul Şube Başkanı olarak
bizzat yer aldı.

Yarışmalarla birçok
alanda farkındalık
yaratıldı

“Yarışmanın kurgulanmasından, mesleki ve disipliner
tutarlılığının sağlanması ve
korunması ETMK tarafından
gerçekleştiriliyor. Yarışmanın
ilk şartnamesinin oluştu-

Er, yarışmaların endüstriyel
tasarım etkinliklerinin yaygınlaştırılması ve özendirilmesi
anlamında başarılı olduğu
düşüncesinde. Er’e göre,
yarışmalar, farkındalık yaratma konusunda da özellikle

“Yarışmalar endüstriyel tasarım etkinliklerinin yaygınlaştırılması ve özendirilmesi
konusunda kesinlikle başarılı
olmuştur, bugün hemen her
sektörde resmi talimatlarla
tasarım yarışmaları düzenlenmektedir. Farkındalık
yaratma konusunda, özellikle
bürokratlar, sanayi örgütlerinin yöneticileri ve politikacılar üzerinde etkili olmuştur.
Ancak mevcut format ve
içeriğiyle bu yarışmaların
katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi konusundaki
somut katkıları sınırlıdır. Ödül
kazanan projelerden üretilip
hayata geçenlerin sayısı bir
elin parmaklarını geçmiyor.”

Tasarım ve ihracat
arasındaki nedensel
pozitif ilişki açıktır

İMMİB ödülleri
finansal anlamda
tasarımcılar için bir artı

Tasarımın, bir ülkenin ihracattaki rekabet kapasitesine
olan etkisi üzerine bir doktora çalışması bulunan Er’e
göre, ihracata dayalı kalkınma
politikalarının önemli bir bileşenini de kurumsal tasarım
yetenekleri oluşturuyor.

Er, İMMİB tarafından başarılı
tasarımcılara verilen ödüllerin teşvikle sınırlı kalmaması
gerektiği görüşünde. Er, yurtdışı burs ve eğitimlerinin ise
seviyelerinin yükseltilmesinin
mümkün olduğunu düşünüyor.

“İhracat gücü ve tasarım kabiliyetleri arasındaki nedensel pozitif ilişki açıktır. 1994
yılında İngiltere’de verdiğim
doktora çalışmamın sonuçlarından birisi de buydu.
Uzakdoğu Asya ekonomilerinin ihracata dayalı kalkınma politikalarının önemli
bir bileşeni de kurumsal
tasarım yeteneklerinin
yaratılması ve geliştirilmesi
olmuştur.”

“Pratikteki fayda teşvik ile
sınırlı kalıyor, yüksek ödül
miktarlarıyla finansal anlamda
bir destekten bahsedilebilir.
Yurtdışı eğitim burslarının
katkısının ise değerlendirilmesi gerek. Yurtdışı tasarım
okullarının İtalya ile sınırlı
kalmaması sağlanabilir. Aynı
zamanda okulların seviye yelpazesi de yükseltilebilir diye
düşünüyorum. Tüm bunların
somut veriler ışığında gözden
geçirilmesinde fayda olabilir.”

2005

Seminerler yarışmaya
katılımı artırıyor
Alpay Er’e göre, yarışma
öncesi gerçekleştirilen seminer ve workshop’ların başta
yarışmaya katılımı artırmak
olmak üzere birçok artısı var.
Er, bu tarz etkinliklerin endüstriyel tasarım konusunda
da bir bilinirlik artışı sağladığı görüşünde. Er, yabancı
jürilerin katılımına ise olumlu
yaklaşıyor.

“Yarışmalar endüstriyel tasarım etkinliklerinin
yaygınlaştırılması ve özendirilmesi konusunda
kesinlikle başarılı oldu. Bugün her sektörde
tasarım yarışmaları düzenleniyor. Yarışmaların
farkındalık yaratma konusunda da, özellikle
bürokratlar, sanayi örgütlerinin yöneticileri ve
politikacılar üzerinde olumlu etkisi oldu.”

“Seminerler muhakkak yarışmaya katılımı artırıyor. Ayrıca
üniversite yönetimlerinde
endüstriyel tasarım konusunda bir bilinirlik artışı da söz
konusu oluyor. Jüri ekibine
yabancı tasarımcıların katılımının ise değerlendirme üzerinde olumlu etkisi olduğunu
düşünüyorum. Ancak mevcut
formatla devam edildiği sürece yabancıların katkıları sınırlı
kalacaktır.”

ON YILDIR FARK YARATIYORUZ

bürokratlar, sanayi örgütlerinin yöneticileri ve politikacılar
üzerinde de olumlu anlamda
etkili oldu.
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Prof. Dr. Oğuz Bayrakçı, tam
44 yıl önce, Mimar Sinan
Üniversitesi ile endüstriyel
tasarım eğitimine attıkları adımın artık yavaş yavaş
meyvelerini alıyor olmaktan
memnun. Bayrakçı, bu uzun
yolculukta tasarım kültürünün
gelişmesine ve yayılmasına
katkı veren İMMİB’in eğitime verdiği desteği de çok

oğuzbayrakçı
önemli buluyor. Bayrakçı’ya
göre, endüstriyel tasarımın
önemini eğitim kurumlarının
dışında firmaların da anlamış
ve kabullenmiş olması da bir
o kadar önemli.

“Türkiye’de endüstri ürünleri tasarımı eğitimi bizim
kurumumuzla, Mimar Sinan
Üniversitesi’yle başladı. O
günkü adı Güzel Sanatlar
Akademisi idi. Yani 43-44
yıllık bir geçmişi vardır. O
yıllarda gerçekten çok büyük
başarılar peşinde koşmadık ama olayı tanıtmaya ve
benimsetmeye çalıştık. O
zamanlar firmalarla kurduğumuz ilişkilerde endüstri
tasarımının ne olduğunu
anlatıyorduk, bugün ise artık
çalışmaların kitaplaştırılması,
sergilenmesini ele alıyoruz.
Bu konuda ciddi bir metodolojimiz var. Bugün firmalarla

Yayına hazırlık sürecimizde
hayatını kaybeden Prof.
Dr. Sayın Oğuz Bayrakçı’yı
saygıyla anıyoruz…
kontak kurduğumuz zaman,
firmalar bize endüstri tasarımının ne kadar önemli olduğunu, bu alanda ne kadar
tasarıma ihtiyaç duyduklarını,
markanın, tescilin önemini anlatıyorlar. Yani bugün, gerçekten 40 yıllık süre içinde çok
farklı bir noktaya geldik.”

İMMİB’in tasarım
eğitimine katkısı büyük
Bayrakçı, 40 yılı aşkın sürede,
endüstriyel tasarım alanında
çok farklı bir noktaya gelindiğini düşünüyor. Bayrakçı’ya
göre, İMMİB ve ETMK gibi kurumlar ve tasarım dernekleri

“Bu noktada tabii İMMİB
gibi kuruluşların, ETMK’nın,
tasarım derneklerinin de çok
büyük katkıları oldu. Bizim,
İMMİB’in çalışmalarından
gördüğümüz en büyük yarar,
eğitime verdikleri katkıdır.
Yani öğrenciler kendi açılarından bir yarışma yapıp
ödüller alıyorlar, bazen ona
dayanarak bir iş bulabiliyorlar. Tüm bunlar ilk etapta beklenen yararlar ama
öğrencilerin ve piyasadaki
paydaşların görmediği daha
önemli bir yarar var: Öğrenciyi motive etmesi, inanç
getirmesi… Öğrenci, yaptığı
işin bir karşılığı olduğunu
görüyor, yaşıyor ve tabii
maddi bir katkı da kazanıyor
ama örneğin bizimle olan
diyaloğu da daha olgunlaşıyor, hatta yürüyüşü bile
değişiyor. Böylece kendisine
olan inancı kuvvetleniyor. Bu
bizim için çok önemli.”

Fotoğraf makinesi
fotoğraf çekmek içindir
Bayrakçı’ya göre, bir fotoğraf
makinesi fotoğraf çekmek içindir. Yarışmaya katılan ürünler
için de bu geçerlidir. Tasarım,
üretilen bir şeydir, bir sanat
eseri değil.

“İMMİB, önümüzdeki 10 yıl
için nasıl bir yarışma anlayışı
geliştirmeli? Dediğim gibi 10
yılda sadece iki tane ürün
üretildi. Tasarım, üretilen bir
şeydir. Sanat eseri değildir.
Mutlaka üretilmesi lazım. Fotoğraf makinesi, fotoğraf çekmek içindir; “Buraya koyalım
da fotoğraf makinesiymiş gibi
dursun” diyemeyiz. Dersek, o

“Endüstri tasarımı disiplinlerarası bir daldır;
teknik bilimlerin yanı sıra sosyoloji, psikoloji,
ekonomiyi de bilmelisiniz. Tasarım düşüncede
başlar; tasarımcı düşünebiliyorsa tasarlar.”
fotoğraf makinesi sanat eseri
olur. Dolayısıyla tasarımcı,
fikirden imalata kadar her
şeyi düşünmek zorundadır.
Eğitimini de öyle almıştır. Bu
nedenle de tasarlanan, seçilen, ödüle layık görülen ürün
mutlaka üretilmelidir. Bunun
için de İMMİB, yarışma anlayışını buna göre yönlendirmeli.
Öğrenciler yine ödül almalı
ama bunların içinde üretime
layık görülenler, çeşitli koşullarda üretim aşamasına
sokulmalıdır.”

Yarışma, öğrencilerin
motivasyonunu
yükseltiyor
Öğrencilerin İMMİB yarışmalarını adeta beklediğini
gören Bayrakçı’ya göre bu
son derece olumlu bir durum. Bayrakçı, yarışmanın
öğrencilerin motivasyonunu
yükseltmesini sağladığı görüşünde. Yarışmaların sayesinde
öğrencilerin daha erken bir
zamanda rol modele ulaşabildiğini düşünen Bayrakçı, bir
tasarımcıdan beklenenler dü-

şünüldüğünde, ondan sıradan
bir insan gibi davranmasını
beklemenin de yanlış olacağı
kanaatinde.

“Öğrenciler bu yarışmayı
adeta bekliyor, bu yarışmayı
çok iyi takip eden öğrenciler
var. Kimi öğrencilerimiz hayal
kırıklıkları da yaşıyor ama yarışmayı bir meslek gibi gören
öğrencilerimiz de var. Genel
olarak bu yarışma öğrencilerin motivasyonunu yükseltiyor. Yarışmaların sosyal
olarak, kişilerin kendi kimlikleri üzerine, davranışları üzerine
de etkileri var. Biliyoruz ki
bugün tasarımcılık, sanat ve
teknik birlikteliğidir. Yaptığınız
tasarımın bir taraftan estetik
bir taraftan da sosyal, kültürel yaşamı temsil eden bir
tarafının olması lazım. Diğer
taraftan da tekniği, teknolojiyi
yansıtan, kabul ettiren, yenilik
getiren, inovatif bir tarafı olan
bir sonuç da sunması gerekiyor. Tüm bunları sunarken
sıradan bir insan gibi davranmak, pek beklenilmez.”

ON YILDIR FARK YARATIYORUZ

de bu sürece eğitim boyutunda çok önemli katkı verdi.
Bunun dışında, yarışmaların
öğrenciler için motive kaynağı olması da cabası.
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Prof. Dr. Gülay Hasdoğan, endüstriyel tasarımı meslek olarak seçmeden önce mimarlık
okumak istiyormuş. Kimsenin
endüstriyel tasarımla ilgili en
ufak bir fikrinin dahi olmaması nedeniyle bu disiplinden
biraz geç haberdar olan Hasdoğan, nihayetinde kendine
en uygun mesleği bulduğu
için çok memnun.
“80’lerin başında bu mesleği seçtiğimde çevremdeki
kimsenin endüstriyel tasarım

hakkında en ufak bir fikri
yoktu. Meslekler hakkında
genel bir araştırma yaptığımda bana en uygun mesleğin
mimarlık olduğunu düşünmüştüm. Endüstriyel tasarımı
ilk duyduğumda ise “İşte”
demiştim; “Mimarlık gibi ama
bire bir ölçekte doğrudan
hissederek biçimlendirebileceğim nesneler yaratmak:
Bana en uygun olanı bu.” Çok
severek aldım eğitimi. Ancak
mezuniyete yaklaştıkça benim için belirsizlikler artmıştı.
Mesleğin bilinmiyor olması,
bu mesleği daha bilinir duruma getirmek, araştırmak,
daha net uygulama prensipleri ortaya koymak, bunun
eğitimini vermek, mezuniyetten sonra benim temel motivasyonum oldu. Bu nedenle
hep eğitim ortamında oldum.
Birkaç dönem örgütlenme
için de çalıştım. ETMK’nın
kuruluşunda ve yönetiminde
yer aldım.”

Jüri üyelerinin
uzlaşısı çok önemli
Hasdoğan, İMMİB Endüstriyel
Tasarım Yarışması’nın kurgulanması aşamasına destek
veren ETMK’nın 2006-2010
yılları arasında başkanlığını
yaptı. Aldığı davetler sonucu birçok kez İMMİB jürisine davet edilen Hasdoğan,
değerlendirme aşamalarında
hem jüri üyelerinin bireysel
düşüncelerini ifade etmelerini
hem de grup olarak bir uzlaşı
oluşturmalarını çok önemli
buluyor.

“İMMİB’in düzenlediği yarışma, TİM’in bünyesinde
gerçekleştirilen ilk tasarım
yarışmalarından. Benim de
2006-2010 yılları arasında
başkanlığını yaptığım ETMK,
kuruluş aşamasında yarışmaya katkı verdi. Bu katkılar,
genelde, yarışmanın şartnamesinin düzenlenmesi, dolayısıyla katılım koşullarının ve
formatının, ayrıca jüri üyelerinin belirlenmesi gibi konuları
içeriyor. Ben de birkaç kez
İMMİB jürisine davet edildim.
Bu tür yarışmaların değerlendirme sürecinde jüri üyelerinin hem bireysel değerlendirmelerini sunmaları hem de
grup olarak bir uzlaşı oluşturmaları çok önemli. İMMİB’de
bu başarılı bir şekilde sağlanıyor. Ben fikir yarışmalarında,
‘Proje bir ihtiyaç saptamış ve
buna yenilikçi ve tercih edilir
bir çözüm getirebilmiş mi?’
sorusunun cevabına bakıyorum. Öte yandan diğer önemli bir soru ise: Getirilen çözüm
gerçekleştirilebilir nitelikte

mi? Bu soruların cevabını ikna
edici şekilde verebilen projeler başarılı oluyor.”

Hasdoğan, yarışmanın ana
fikrinin hayata geçmemiş tasarım fikirlerini desteklemek
ve kısa vadede hayata geçirilebilecek veya uzun vadede
endüstri için yön gösterebilecek yaratıcı fikirleri ortaya
çıkarmak olduğu görüşünde.

“Türkiye’de her yıl 50’den fazla tasarım yarışması açılıyor
Dolayısıyla yılda yaklaşık 3
bin yeni tasarım fikri ortaya atılıyor. Öte yandan son
10 yılda, bu tasarımlardan
üretilip hayata geçirildiğini
duyduğumuz projeler bir elin
parmaklarını geçmiyor. Mutlaka ki bunun haklı gerekçeleri
var. Bir endüstriyel tasarım
fikrinin hayata geçirilebilmesi için ürünün kullanım
ve üretim için geliştirilmesi,
bu doğrultuda Ar-Ge çalışmalarının yapılması, üretim
için kalıpların oluşturulması
ve makina parkının, montaj
hattının düzenlenmesi için
gerekli yatırımın yapılması
gerekiyor. Peki ne yapılabilir?
Üretici firmalar kendi tasarım
ihtiyaçlarına göre projeler
tanımlayabilir, ihracatçı birlikleri gibi üst kuruluşlar ise bu
projelerin yine yarışmacı bir
yöntemle gerçekleştirilmesi
için genç tasarımcıları üreticilerle buluşturabilir. Sonuçlar gerçek projeleri somut
ürünlere dönüştürmeye ve
hem üretici hem de tasarımcı
için iyi bir eğitim deneyimi
oluşturmaya odaklanabilir.
Buna benzer projelerin küçük
ölçekte uygulaması yakın
zamanda yapıldı. Eğer devlet
desteklerinin içine bu nitelik-

“Eğer devlet desteklerinin içine bu nitelikte
yarışma projeleri de dahil edilebilirse ülkemizin
sahip olduğu yaratıcı fikir potansiyelini katma
değere dönüştürme fırsatı yakalanabilir.”
te yarışma projeleri de dahil
edilebilirse ülkemizin sahip
olduğu yaratıcı fikir potansiyelini katma değere dönüştürme fırsatı yakalanabilir.”

İstihdam için de
mekanizmalar kurulmalı
Hasdoğan, yurtdışı eğitim
ve finansal desteklerin tasarımcılar için çok faydalı
olduğunu düşünüyor. Ancak
Hasdoğan’a göre bu istihdamı teşvik edecek mekanizmalar da kurulmalı ki bu döngü
devam edebilsin.

“Yurtdışı eğitim bursu, şüphesiz ki tasarımcılar için
çok olumlu bir destek. Öte
yandan kurulan bu sistemin
kendini besleyebilmesi için
gerekli döngü bağlantıları
henüz kurulamamış durumda.
Yarışmalarda başarılı olan tasarımcıların ülkemiz endüstrisinde istihdam edilmesini
teşvik edecek mekanizmalar
da kurulmalı ki devre tamamlansın, sistem kendi döngüsünü yaratsın, böylelikle hem
tasarımcılar hem de sanayiciler kazansın.”

2015
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Devlet destekleri
yarışmalara
aktarılabilmeli
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YARIŞMA İHRACATA
İVME KAZANDIRIYOR
Tasarımcılarla sanayiciler arasında işbirlikleri
sağlanıyor
ON YILDIR FARK YARATIYORUZ

Atilla Eren, Endüstriyel Tasarım Yarışmaları’nın faydalarının temel olarak endüstriyel
tasarımcılar ile sanayiciler
arasındaki işbirliklerinin artırılması, birlikte çalışma kültürünün geliştirilmesi ve sanayinin
ihtiyaç duyduğu katma değeri yüksek, ihracata dönük
yenilikçi ürünler ve tasarımcıları ile buluşmaları olduğunu
vurguluyor.

76

?

Kimdir

esi
Üniversit
l Teknik
u
Şu
b
n
i.
is
ta
d
İs
n,
hen
Atilla Ere ktrik Yüksek Mü
netim
ö
Y
e
le
’d
E
.Ş
u
A
mezun
oteknik
n,
ka Elektr inde. Ayrıca Ere
v
anda De
re
ö
g
catçıları
i
ğ
ra
li
İh
e
t
y
e
Ü
m
Kurulu
si
ik ve Hiz
Elektron etim Kurulu Üye
Elektrik,
n
ö
Y
)
T
e (TE
Birliği’nd ulunuyor.
eb
d
in
v
re
ö
g

Atilla Eren, Türkiye’de çok sayıda organizasyon düzenlendiğini ancak amacına hizmet
eden ve sürekliliği açısından
başarılı olan organizasyonların sayısının fazla olmadığını, Endüstriyel Tasarım
Yarışmaları’nın bu anlamda
başarıyı yakalamış, gelenek-

atillaeren
sek hale gelmiş bir organizasyon olduğunu söylüyor.

“Bizleri motive eden konu,
etkinliğimize yapılan proje
başvurularının her geçen yıl
nitelik ve nicelik olarak artış
göstermesidir. Ayrıca, ticarileşen proje sayılarında da
arzulanan seviyelerden düşük
olmakla birlikte artış vardır.
Ticarileşme süreçlerine daha
fazla katkı sağlamak için
sanayicilerimizin görüş ve
önerileri alınıyor, her yıl gerçekleştirilen etkinliklerimizde
bu öneriler hayata geçiriliyor.”

“Endüstriyel tasarımcılarımız
açısından ise tasarımlarının
sanayicilerle buluşmasına ve
ticarileşmesine katkı sağlamak ve kendilerine maddi ve
manevi destek olacak yarışmalarda aldıkları ödüller diğer
önemli kazanımları. Yurtdışı
pazarlarda rekabet edebilmek
için ürünün marka ya da farklı
olması gerekiyor. Yenilikçi
olmayan ürünlerin pazarlarda
yayılım hızları ve karlılıkları ise
son derece düşük oluyor ve
rekabetçilikten uzak oluyorlar. Yenilikçi ürünlerin hayata
geçebilmeleri ancak ölçek
ekonomisine uygun yüksek
üretim rakamları ile sağlanabilir. Bu çerçevede yatırımların geri dönüşleri ve gerekli
döngü ancak ihracat rakamları ile sağlanabilir. İhracatçı
birlikler olarak bu etkinlikleri
düzenlememizin bir diğer
temel nedeni de budur.”

En büyük ödül
tasarımların
ticarileşmesi
Eren, endüstriyel tasarım-

“Workshoplarda, konusunda
uzman kişilerin rehberliğinde
gruplar halinde konular tartışılmakta, örnek uygulamalar yapılmakta, kendilerinin
tecrübelerinden katılımcıların yararlanması sağlanmakta. Burada hedeflenen,
tasarımcılara yeni bakış
açıları sağlayarak tasarım
kabiliyetlerini geliştirmek.
Seminerlerde de konularında
deneyimli kişilerce, tasarım
süreçlerine katkı sağlayacak
konularda katılımcılar bilgilendirilmekte, gelişmeler
aktarılmaktadır.”

Yabancı jürinin katkısı
oldukça fazla

Yarışmanın jüri üyeleri arasında yabancı katılımcıların
bulunması ayrı bir önem

ON YILDIR FARK YARATIYORUZ

cıların yarışma vasıtasıyla
kazandıkları en büyük ödülün öncelikle tasarımlarının
ticarileşmesi ve mesleki
açıdan kendilerini geliştirme
imkânlarının sağlanması olduğuna dikkat çekiyor.

“Tasarımcıların, sanayicilerin, kamunun
değerli katkıları ile sürekliliği sağlanmış
olan Endüstriyel Tasarım Yarışmalarımızın,
ihtiyaç duyulan alanlarda sürekli
geliştirilerek ihracatımızın gelişmesine ivme
kazandıracağına inanıyoruz.”

2013

teşkil ediyor. Atilla Eren de
dış gözün önemli olduğunu
belirtiyor.

“Yabancı jüriler genelde
yurtdışı endüstriyel tasarımcılardan seçiliyor. Dış göz,
proje değerlendirmelerinde
çok olumlu katkı sağlıyor.
Ayrıca kazanılan ilişkiler açısından da son derece yararlı.
Ödül alan yarışmacılar her yıl
mutfak sektörünün en büyük
fuarlarından biri olan Ambiente Fuarı’nda konuk ediliyor.
Fuarlar her kesimden sektör oyuncularının buluştuğu
platformlar. Tasarımcılarımız
bu tarz platformlar vasıtasıyla
bir network oluşturma fırsatı
yakalayarak sektörel ilişkilerini geliştirebiliyorlar.”
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TASARIMCI İŞİNİ GÖSTEREBİLMEK
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PAYLAŞMAK İSTER
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Tasarımcı Özlem Yalım, sürekli düşünmeye, araştırmaya,
öğrenmeye ama en önemlisi de ortaya çıkan fikirleri
hayata geçirmeye, daha çok
tasarlamaya ve daha çok
üretmeye düşkün bir tasarımcı. Endüstriyel tasarımın

özlemyalım
hemen hemen her sektöre
değen bir disiplin olduğunu
düşünen Yalım’a göre, tasarıma verilen değerin daha fazla
anlaşılması ve bu kültürün
daha fazla kişiye ulaşması için
verilen her uğraş değerli ve
sevindirici. İMMİB’in organizasyonunda düzenlenen
tasarım yarışmalarında birçok
kez jüri olarak görev alan
Yalım, deneyimleri ve birikimleri doğrultusunda daha
çok yazmayı ve paylaşmayı
hedefliyor.

“Endüstriyel tasarım hemen
hemen her sektöre değen
bir disiplin. Bu anlamda, son
yıllarda ülkemizde tasarıma
verilen değerin daha fazla
anlaşılması ve tasarım kültürünün yayılması için verilen uğraşlar çok sevindirici.
Yarışmayı ilk oluşturduğumuz

zamanlar, o günkü Türkiye’de
hiçbir fırsat ve bu hedefe
yürüyecek hiçbir ortak yoktu.
Sergiler çok azdı. Tam da bu
yüzden, İMMİB ve Endüstriyel
Tasarım Yarışması, verdiği
katkılar ile bu sürecin önemli
bir parçası.”

Tasarımcılar sektörle
sıcak temas kuruyor
Yalım, bir tasarımcı için mesleğini gerçekleştirebilmesindeki en önemli faktörün sektörlerle buluşabilmek olduğu
inancında. Bu bakımdan,
İMMİB Tasarım Yarışmaları’nın
genç tasarımcılar ve profesyonellerin buluşmasını sağladığı görüşünde olan Yalım’a
göre, tasarımcıların beklentisi
karşılanıyor.

“Bir tasarımcı için mesleğini
gerçekleştirebilmesindeki

Yarışma öğrenciler için
de çok büyük bir fırsat
Yalım, İMMİB Endüstriyel
Ürün Tasarım Yarışmaları’nın
öğrenciler için çok büyük bir
olanak olduğunu düşünüyor.
Yalım, öğrencilerin yarışmalar
aracılığıyla sektörün tüm paydaşlarıyla bir araya gelme ve
kolektif bir çalışmanın parçası
olma şansını yakalamalarını
çok önemli buluyor.

“İMMİB Endüstriyel Tasarım
Yarışmaları’nın öğrenciler için
çok büyük bir olanak olduğunu düşünüyorum. Çünkü
daha profesyonel hayata
atılmadan önce bir ürün tasarımı konusunda görücüye
çıkmış oluyorlar; yaptıklarını

“Düşünün, daha öğrencisiniz ve hiçbir sanayi
temsilcisi ile karşılaşmadınız. Yarışma sayesinde
kolektif bir çalışma içerisinde oluyorsunuz,
insanlar sizi tanıyor ve en heyecanlısı da
ürününüz üretilme şansına sahip oluyor.”
beğendirmek üzerine bir
çalışma içerisine giriyorlar.
Düşünün, daha öğrencisiniz
ve hiçbir sanayi temsilcisi ile
karşılaşmadınız, herhangi bir
sektör için ürün üretmediniz.
Bu yarışma sayesinde kolektif

bir çalışma içerisinde bulunuyorsunuz, dereceye girerseniz
yurt dışında eğitim görme
şansınız oluyor, insanlar sizi
tanıyor ve en heyecanlısı da
ürününüzün üretilme şansına
sahip oluyorsunuz.”

2013
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en önemli faktör, tasarımda
sektörlerle buluşabilmektir.
Sanıyorum İMMİB Tasarım Yarışmaları en çok, öğrencilerin
ve profesyonellerin sektörle
sıcak temas kurabilmesine
yardımcı oldu. 10 yılı geride
bıraktık ancak bundan sonrası
daha önemli. Bundan sonra
en önemli şey bu etkinliğin
sürekliliğinin sağlanması.”
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Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği’nde
Başkan Yardımcısı Mehmet
Kavaklıoğlu, Endüstriyel Tasarım Yarışmaları’nın bu sene
11.’sinin düzenlendiğini ve en
önemli şeyin de sürdürülebilirliği sağlamak olduğunu
belirtiyor. İlk başladıkları günden itibaren bugünü değerlendirdiğimizde çok uzun bir
yol kat ettiklerini vurgulayan
Kavaklıoğlu, 11 yıl önce tasarımın öneminin bu kadar iyi
anlaşılamadığını aktarıyor.

mehmetkavaklıoğlu
“11 yıl önce tasarımın önemi
yine bilinse de bugün geldiğimiz kadar bilinmiyordu.
Bunu her açıdan söylüyorum, sektörlerimiz açısından,
devlet açısından. Türkiye
bir yerlere geldi. 160 milyar
dolar civarında bir ihracatı
yakaladık. Tasarımın, yeniliğin önemini ciddi anlamda
kavramış durumdayız. Bugün geldiğimiz noktada bu
yarışmalarımızı birkaç basamak daha yukarı çıkarmak
zorundayız. Önümüzdeki
süreçlerde yapmamız gereken en önemli unsurlardan bir
tanesi sanayimizi ve sanayicimizi bu yarışmaların içerisine
daha fazla entegre etmek.

Özellikle tasarımcılarımızla
sanayicilerimiz arasında nihai
ürüne gitme sırasında birtakım sıkıntılarımız var. Farkındalığı tüm ülkeye yaymamız
gerekiyor. Burada önemli
olan ki hepimiz bunun bilincindeyiz ihracattaki kilogram
fiyatımız bugün 1.5 dolarlar
mertebesinde. Bu birim fiyat
maliyetini 2, 2.5 ve 3 dolarlara çıkardığımız takdirde,
ihracatımızın artışıyla beraber 500 milyar dolar ihracat
hedefini yakalamaya daha da
yaklaşıyoruz. Dizayn, tasarım
bugün çok önemli şeyler. Bazı
ülkelere baktığımız zaman
bunların çok güzel çalışmaları
var. İtalya örneğini tekstilde

ve tasarımda veriyoruz. Biz
tasarımla birlikte ürün fiyatlarımızı artıracağız.”

Bu seneyi Birleşmiş Milletler’in
‘Dünya Aydınlatma Yılı’ seçmesi, aynı zamanda yürütülen
uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesi projesi kapsamında
Aydınlatma Ur-Ge projesine
de destek vermek amacıyla,
bu yılki konsept, aydınlatma
olarak belirlendi. Bu konseptte 11’inci Endüstriyel Tasarım
Yarışması’na 160 civarında
öğrenci ve profesyonel başvurdu.

“Dört beş tane daha öğrenci
ve profesyonel kategoriye

2015
dahil ürünler var. Öğrencilerimizden çok güzel fikirler
çıkmış. Önümüzdeki süreçte
öğrencilerimizin de bu tür
projelere katılmasını çok
önemsiyoruz. Öğrencilik

2014

yıllarında böyle yarışmalara
katılmak onlara bir vizyon
katacaktır. Ondan sonraki süreçlerde bu vizyonla beraber,
eğitimleriyle beraber kalıcı
olmalarıyla birlikte, kendilerine çok büyük artı sağlayacaklardır. Biz de buna bir nebze
destek verebiliyorsak ne
mutlu bize.”

Yarışmaya mümkün
olduğu kadar sanayiciyi
çekmemiz gerekiyor

“Önümüzdeki süreçlerde yapmamız
gereken en önemli unsurlardan bir tanesi
sanayimizi ve sanayicimizi bu yarışmaların
içerisine daha fazla entegre etmek.
Özellikle tasarımcılarımızla sanayicilerimiz
arasında nihai ürüne gitme sırasında
birtakım sıkıntılarımız var. Farkındalığı tüm
ülkeye yaymamız gerekiyor.”

Kavaklıoğlu, Birlik olarak
çeşitli dönemlerde bir araya
geldiklerini, çalıştaylar yaptıklarını ve bir sonraki yılda ne
kadar artı katma değer yaratabiliriz, neleri değiştirirsek
katılımla beraber sanayicinin
katılımını, üniversite katılımını
diğer profesyonel kategorilerdeki katılımları nasıl yukarı
çıkarabiliriz diye tartıştıklarını
söylüyor.

“Bu yarışmaya mümkün olduğu kadar sanayicimizi, üreticimizi çekmemiz gerekiyor.
Tasarımcılarla sanayicilerin
tanışması gerekiyor. Yarışma
dışında da işbirliği yapmaları
gerekiyor. Bu çalışmalar geleceğe pozitif olarak yansıyacak.”

ON YILDIR FARK YARATIYORUZ

Öğrencilikte
yarışmalara katılmak
onlara bir vizyon
katacaktır

81

Jüri

ENDÜSTRİYEL TASARIM
GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRİYOR
ON YILDIR FARK YARATIYORUZ

farklı alanlarla ilgilenmeme ve
gelişmeme neden olduğunu
düşünüyorum. Kişiliğimdeki
dik başlılığı ve eleştiri özelliğimi de mesleğimde yapıcı bir
biçimde kullanarak eğitmeye
çalışıyorum.”

82

Tasarım disiplininin
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Dr. Bülben Yazıcı, son yedi yılı
Kurucu Bölüm Başkanı olduğu TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Endüstriyel
Tasarım Bölümü’nde olmak
üzere yaklaşık on üç yıldır
tasarım eğitimcisi ve araştırmacı olarak çalışıyor. Yeniliğe

bülbenyazıcı
açık olmasının meslek seçiminde büyük etkisi olan Yazıcı, kişiliğindeki dik başlılığı ve
eleştirel yanını da mesleğinde
yapıcı bir biçimde kullanarak
eğitmeye çalışıyor.

“Akademik kariyerimden önce
BM ve Dünya Bankası projelerinde ulusal değerlendirici
ve Toplum Kalkınma Uzmanı
olarak görev aldım. Halen
üniversitedeki akademik
ve idari görevlerim dışında
tasarım danışmanlığı, sanat
danışmanlığı, ürün tasarımı,
yarışma jürilerinde üyelikler
ve tam zamanlı annelik yapıyorum. Meraklı olmak, yeniliğe açık olmak meslek seçimimde büyük rol oynamıştır.
Büyüme ve eğitim sürecinde
sorgulayıcı bakış açısı ve
diğer alternatifleri de düşünmeye yönlendiren yetiştirilme
tarzımın benim daha fazla ve

İMMİB ile ortak gerçekleştirdikleri bir çalıştayın ardından
jüri üyesi olarak davet alan
Yazıcı, değerlendirme süreçlerinin, her disiplinden paydaşların katılımıyla gerçekleşmesini doğru buluyor. Yazıcı,
sadece jüri üyesi olarak değil,
tasarımcı olarak da tasarımın
işlevi, kullanımı, üretilebilirliği,
satılabilirliği ve çevre ile ilişkisine öncelik veriyor.

“Yarışmaların en büyük katkısının tasarım disiplininin
tanınırlığının artması olduğunu düşünüyorum. Mesleğe
karşı bir bilgi birikiminin oluşmasında, kullanıcının bilinçlenmesinde, üreticilerin ise
tasarımın getirdiği artı değeri
fark etmesinde rol oynadığı
şüphesiz. Ancak tasarım yarışmalarının sayı olarak hızla
artmasının da olumsuz rol
oynadığını düşünmekteyim.
Bunu engellemenin yarışma
evrenindeki tasarımcı katılımını artırmak, yarışma kurgusunun şartname hazırlanmasından, paydaş seçimine,
duyurulmasından ödüllendirme sistemine, üretilmesinden
tasarım haklarının korunmasına kadar doğru ve idealist
bir biçimde yapılandırılması
ile mümkün olabileceğine
inanıyorum.”

Endüstriyel tasarım,
geleceğin mesleği

2013

“Endüstriyel tasarımın birbirinden farklı birçok disiplin ile
olan birlikteliği, kullanıcı ile
olan ilişkisi ve geleceği şekillendirme potansiyeli bu mesleği hayati bir kalkınma aracı
haline getiriyor. Belirlenen
2023 hedeflerine ulaşılması
KOBİ’lerin tasarımı, tasarımın yarattığı katma değeri,
dış ticaretteki önemini fark
ederek, bu konuda eğitilmesi
ve en önemlisi bunu firma
bünyesinde içselleştirmesi
ile mümkün olabilir. Rekabet
ortamında bilginin önemini
anlatmak ve tasarımcı ile üretici arasındaki dil uyuşmazlığını gidermek bu bağlamda
çok önemlidir. Bu konuda
tasarımcılara da Türkiye’nin
gelecek hedeflerinde gerek
altyapı gerek istihdam gerekse eğitim anlamında yatırım
yapılması gerekiyor.”

Yurtdışı eğitim ile daha
donanımlı tasarımcılar
Yazıcı, yurtdışı eğitim almaya hak kazanan üç öğrenciyi yakından tanıma imkanı
bulmuş. Gözlemlerine göre,
zaten yetenekli bu öğrenciler
daha donanımlı ve tasarım
anlamında daha güçlü şekilde
dönüyorlar.

“İMMİB tarafından düzenlenen Endüstriyel Tasarım
Yarışması’nda derece alarak
yurtdışında eğitim almaya hak
kazanan üç öğrenciyi tanıma
ve yakından takip etme imkanım oldu. İMMİB’in sağla-

“İMMİB’in imkanlarının yetenekli öğrencilerin
daha donanmaları ve tasarım anlamında
güçlenmeleri açısından çok etkili olduğunu
gözlemledim. Bunun daha çok tasarımcıya
ulaşmasını Türkiye açısından isterim.”

ON YILDIR FARK YARATIYORUZ

Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda tasarıma
verilen önemi yerinde bulan
Yazıcı’ya göre, bu noktada tasarımcılara ve karar vericilere
büyük iş düşüyor ve ciddi bir
yatırıma ihtiyaç duyuluyor.

83
dığı imkanın zaten başarılı ve
yetenekli bu öğrencilerin daha
donanmaları ve tasarım anlamında güçlenmeleri açısından
çok etkili olduğunu gözlemledim. Bu imkanın daha çok
tasarımcıya ulaşmasını Türkiye
açısından isterim.”

Yabancı üreticiler de
davet edilmeli
Yazıcı, yarışma öncesinde
düzenlenen workshop’lar ve
seminerleri katılımcıların profesyonellerle bir iletişim ağı
oluşturması açısından olumlu
buluyor. Değerlendirme süreçlerine yabancı jüri katılımını
ise destekliyor.

“Jüride sadece yabancı isimler
olması için Türkiye dışından
herhangi bir ülkeden katılan
tasarım profesyonelleri ve eğitimcileri ile, Türkiye’nin tasarım, üretim, tasarım yönetimi,
ürün geliştirme konularında
örnek aldıkları, öykündükleri ülkelerden gelen yabancı

tasarım profesyonelleri ve
eğitimcileri benim bakış açıma
göre farklı değerlendirilmeli.
Konusunda uzman, profesyonel olarak çalışan tasarımcıların yönettiği yoğun ve odaklı
çalışmaların katılımcılar için
yararlı bir çerçeve çizmesi,
farklı okullardan ve çevrelerden gelen katılımcıların
profesyonellerle bir iletişim
ağı oluşturması açısından
çalıştayları değerli buluyorum.
Tasarım sürecinin gerek pratik
gerekse teorik anlamda içinde
olan yabancı profesyonellerin
katılımının ise jüri için değerli
olduğunu ve farklı bakış açıları
ve farklı yaklaşımlara imkan
sağladığını düşünüyorum.
Yine de, bu yarışmaların nihai
amacı, vurgulandığı gibi Türk
tasarımcılarını üretici ile buluşturmak, ihracatı artırmak ve
tasarımı tanıtmak ise jürilere
yabancı tasarım profesyonelleri gibi yabancı üreticilerin
de davet edilmesi gerektiğini
düşünüyorum.”

Jüri

YARIŞMANIN ASIL AMACI

KATMA DEĞERİ YÜKSELTMEK
ON YILDIR FARK YARATIYORUZ

şey tasarım ürünlerinin azlığı.
Bu yarışmayla birlikte, seri
üretime uygun olabilecek birçok tasarım, üreticiye adeta
tepsi içinde sunuluyor. Bazı
tasarımlar da üreticilerimiz
tarafından seri imalata uygun
hale getirilip üretilmeye başladı. Bu yarışmanın asıl amacı
katma değeri yüksek, kullanıcı tarafından beğenilip, tercih
edilecek ürünleri hayata geçirmektir. Böylece tasarımcı,
üretici ve de kullanıcı açısından bir mutluluğun yaşanması mümkün olacaktır. Katma
değeri yüksek, ilginç, özgün
ve kullanıcı dostu ürünlerin
genelde önce iç pazarda kabul görmesi beklentisi vardır.
Bu tür ürünlerin her zaman
ihracat şansı yüksektir.”
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Hisar Grubu Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü İsmail Erdoğan,
İMMİB Endüstriyel Tasarım
Yarışmaları’nın 11 yıl önce bir

ismailerdoğan
ihtiyaçtan doğduğunu söylüyor. Amaçlarının tasarıma
ihtiyaç duyan sanayici ile
tasarımcıyı bir araya getirmek olduğunu vurgulayan
Erdoğan, her yıl gerek öğrenci, gerekse profesyonel
kategorilerinde, ilginç ve
özgün ürün tasarımları ön
eleme sistemiyle seçilerek,
her birliğin jürisi tarafından
titizlikle değerlendirildikten
sonra, kazanan yarışmacıların
ödüllendirildiğini belirtiyor.

“Faaliyette bulunduğu masa
üstü ve mutfak eşyaları
sektöründe hala eksik olan

Türkiye’den uluslararası
firmalarda çalışabilen,
yetenekli tasarımcıların
çıkması bize gurur verir
İsmail Erdoğan, yarışma kapsamında ödül alan tasarımcıların iki yıla kadar yurtdışı
eğitim bursu ile ödüllendirildiğine dikkat çekiyor. Kazanan tasarımcılara verilen bu
burslar, öncelikle tasarımcının
vizyonunun gelişmesine büyük bir katkı sağlıyor.
“Burs alanların yabancı firmalar tarafından da keşfedilip, iş
teklifleri aldıklarını gözlemliyorum. Sonuçta, ülkemizden
uluslararası firmalarda çalışabilen, yetenekli tasarımcıların çıkması bize gurur verir.
Yarışma tanıtım çalışmaları
kapsamında workshoplar ve
seminerler de düzenleniyor.
Bu çalışmaların amacı ihtiyacı

doğru tespit ederek, gerektiğinde yarışmada ek kategoriler oluşturabilmektir. Bunların
sonucunda önceki yıl örnek
olarak engellilerin yaşamını
kolaylaştırmaya yönelik bir
kategori açıldı ve gerçekten
onların ihtiyaçlarını karşılayabilecek güzel, pratik tasarımlar değerlendirildi.”

“Yarışma tanıtım çalışmaları kapsamında
workshoplar ve seminerler de düzenleniyor.
Bu çalışmaların amacı ihtiyacı doğru
tespit ederek, gerektiğinde yarışmada ek
kategoriler oluşturabilmek.”
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Ambiente Fuarı’na
katılım, tasarımcıların
kendini geliştirmesi
açısından önemli
Yarışmada yabancı jürinin
bulunması ve birinci olan
yarışmacıların her yıl mutfak
sektörünün en büyük fuarlarından biri olan Ambiente
Fuarı’nda konuk edilmesi tasarımcılara katkıda bulunuyor.

“Yabancı jüri üyeleri Türkçe
bilmediklerinden, aramızdaki değerlendirmelerde konuşmaları anlamakta sıkıntı
çekiyorlar. Bu soruna profesyonel bir tercüman tarafından çözüm bulunursa iyi
olacaktır. Onların jüride yer
almasını doğru buluyorum.
Almanya’nın Frankfurt şehrinde her yıl Şubat ayında
düzenlenmekte olan ‘Ambiente Fuarı’ ev ve mutfak eşyaları sektöründe dünyanın en
büyük ve en önemli fuarıdır.
Bu nedenle bu fuarı tasarımcıların ziyaret etmesi, vizyon,

ON YILDIR FARK YARATIYORUZ
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2013
trend, yenilik, kısaca kendilerini geliştirme açısından son
derece yararlıdır. Bu fuarı

herkesin yaşamlarında en az
bir kez bile olsa görmesini
öneririm.”

Jüri

VİZYON SAHİBİ

TASARIMCILAR YETİŞİYOR
ON YILDIR FARK YARATIYORUZ

vardı. Endüstriyel tasarım en
çok okumak istediğim bölümdü. Bölüm birincisi olarak
mezun olmamda da bunun
etkisi büyüktür. Tasarım ofisimizi kurmamız ve ambalaj
tasarımına yönelmemiz ise iş
modeli açısından daha stratejik bir karardı.”

Yarışmalar, sanayiyi
tasarımla buluşturuyor
Irmak, yarışmanın en başta
endüstriyel tasarım etkinlikleri hakkında farkındalık yarattığını düşünüyor. Irmak’a göre
yarışmalar sayesinde sanayiyle tasarımın buluşması sağlanıyor ve bu da uzun vadede
ve dolaylı olarak ihracata
katkı sağlıyor.
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orhanırmak
Tasarımcı Orhan Irmak’ın
tasarıma olan ilgisi ortaokul
ve lise yıllarına dayanıyor. Nihayetinde de en çok okumak
istediği Endüstriyel Tasarım
Bölümü’nü birincilikle bitiriyor. Irmak, 10 yıl önce ortağı
Gökhan Irmak ile kurduğu
kendi tasarım atölyesi Orhan Irmak Tasarım ile sadece
Türkiye’deki yerel ve global
markalara değil, çevre ülkelerdeki pazarlara da tasarım
hizmeti veriyor.

“Ortaokul ve lisedeyken her
türlü tasarım disiplinine ilgim

“Beni bu yarışmada en çok
heyecanlandıran konu, sanayicilerimizle beraber jüride
olmak, aynı projelere tamamen farklı perspektiflerden
bakmak ve birbirimizden bir
şeyler öğrenmek. Değerlendirme süreçlerinde üyesi
olduğum jüri toplantılarında
her zaman farklı ve yenilikçi
yaklaşımların daha fazla öne
çıkması ve bu yönlerinin gözden kaçırılmaması için çaba
sarf ediyorum. Bana göre bu
yarışma öncelikle endüstriyel
tasarım etkinlikleri hakkında
farkındalık yaratıyor. Sanayinin tasarımla buluşmasının
yollarından biri yarışmalar
olabilir. Ancak katma değeri
yüksek ürün geliştirilmesi ve
ihracatta yönelik rekabet gücünün arttırılması, tek başına
bir tasarım yarışmasından
beklenemeyecek kadar büyük

ölçekli hedefler. Ama bunlara
da zemin hazırladığına inanıyorum bu yarışmanın.”

Yarışmaya katılmak
başlı başına bir disiplin
demek
Irmak’a göre, araştırma
yapmak, konsept geliştirmek, gerekli şartlara uygun
sunum hazırlamak ve başvurmak, başlı başına bir disiplin
demek. Irmak, bu sürecin her
halükarda büyük bir kazanım
olduğu görüşünde.

“Bir yarışmaya katılmak, başlı
başına bir disiplin demek.
Araştırma yapmak, konsept
geliştirmek, gerekli şartlara
uygun şekilde sunum hazırlamak ve başvurmak… Tüm
bu süreci tamamlamak bile
bence bir kazanım. Ama bunun yanında kazanılan ödüller
elbette tasarımcıları motive
ediyor. Maddi para ödülleri
de eğitim ve fuar ziyareti
imkânları da iyi değerlendirilmesi gereken fırsatlar.
Özellikle yurtdışı deneyimini, gelişmiş ülkelere yapılan
ziyaretleri çok önemsiyorum.
Ufkunuzu açmak, dünyada
neler olup bittiğini görmek istiyorsanız, bilgisayar başında
yapılan araştırmaların yetersiz
kalacağına emin olabilirsiniz.
Hem eğitiminin bir dönemini
yurtdışında geçirmiş hem de
Ambiente gibi birçok fuarı ziyaret etmiş biri olarak
söyleyebilirim ki tüm bunlar

“Bir yarışmaya katılmak, başlı başına
bir disiplin demek. Araştırma yapmak,
konsept geliştirmek, sunum hazırlamak ve
başvurmak… Tüm bu süreci tamamlamak
bile bence bir kazanım.”
tasarımcılarımızın Türkiye sınırlarını aşıp dünyaya açılması
için olmazsa olmaz.”

Tasarımla daha
makul yatırım
Irmak, Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda tasarımın oynadığı rolü artırmak
gerektiğini ve bunun için de
firmaların üretim kapasitelerine yatırımdan çok, tasarıma
yatırım yapmaları gerektiği
görüşünde.

“Maalesef ihracatın gelişimi, sadece bir önceki seneye göre artan toplam satış
rakamları olarak algılanıyor.
Hâlbuki daha çok mal satmak
kadar asıl hedef daha karlı
mal ve hizmet ihracatı olmalı.
Bu noktada tasarım ve özelinde endüstriyel tasarım kritik
role sahip. Yeni bir ürün üretimi için milyon dolarlık yatırım
yapmanız gerekebilir. Bunu
sanayicilerimiz zaten yapıyorlar. Ama bununla birlikte
tasarıma yapacağınız daha
makul bir yatırım ile ürününüzün değerini ve ihracattaki
rekabet gücünüzü artırabilirsiniz. İşte bu nokta tasarımın

önemini ortaya koyuyor. Bana
göre başarı kriteri olarak
firmaların üretim kapasitelerine yaptıkları yatırımdan çok
tasarıma yaptıkları yatırım
ölçülmeli.”

Yeni perspektiflere
her zaman ihtiyaç var
Tasarımcı Irmak, jüri olarak
katıldığı yarışmaların değerlendirme süreçlerinde verimli
fikir alışverişleri sağlandığını
düşünüyor. Irmak, bu bağlamda, İMMİB Endüstriyel Tasarım
Yarışması’nda yabancı jürilerin
de bulunmasını, zenginleştirici
bir unsur olarak görüyor.

“Jüri üyesi olduğum birçok
yarışmada yabancı misafirlerle
yaptığımız tartışmalar değerlendirme sürecini zenginleştirdi, niteliğini yükseltti. Ben de
yabancı ülkelerdeki tasarım
yarışmaları için davet ediliyorum ve bunun karşılıklı bir alışveriş olduğunu düşünüyorum.
Özellikle IMMIB yarışması gibi
10 yıldır devam eden yarışmalarda, her zaman yeni perspektiflere ihtiyaç vardır ve yabancı
jüri üyelerinin buna katkı sağladığını düşünüyorum.”
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sarımımızı dünyaya tanıtacak,
pazarlayacak güçteyiz.”

Öğrenciler yurtdışında
inovasyonla tanışıyor

çetintecdelioğlu
Endüstriyel Tasarım Yarışması
Komite Üyesi Çetin Tecdelioğlu, Türkiye’deki en eski
endüstriyel tasarımcılar ve
sanayiciler tarafından takip
edilen tasarım yarışmasının
İMMİB’in düzenlediği Endüstriyel Tasarım Yarışması
olduğunu söylüyor.

“11 yılda çok ciddi bir tecrübe
oluştu. Bu yarışmayı uluslararası bir yarışma haline getirmeyi düşünüyoruz. Endüstri-

yel tasarım, Ar-Ge, inovasyon
bunların hepsini ben bir virüs
gibi görüp işletmelerin içine
sanayicilerimize dağılmasını, yayılmasını ve bu şekilde
Ar-Ge mantığının gelişmesine çok faydalı olduğuna
inanıyorum. Tabii ki bu konu
öğrencilerimiz için de geçerlidir. Standart ürünleri üreten
ve kopyalamayla yeni ürün
geliştiren firmalar olmaktan çıkmamız gerekir. Kendi
katma değerli ürünümüzü, ta-

Endüstriyel Tasarım
Yarışması, ödül alan
tasarımcılara birçok imkân
sağlıyor. Öğrenciler yurtdışı
bursları sayesinde hem
yurtdışı eğitimlerini hem de
yurtdışında Ar-Ge, inovasyon
çalışmalarının nasıl yapıldığını
görüyorlar.

“Yurtdışında birçok seminere katılıp bilgileniyor, birçok
fuarı gezip, yeni ürün tasarımı konusunda kendilerini
geliştiriyorlar. Bu burslara
katılan kişi sayısını artırmak
niyetindeyim. Tasarım, Ar-Ge
ve inovasyon sektörlere göre
farklılaşıyor. Katılımcıların ve
jürinin bakış tarzını geliştirmek için workshop ve seminerler düzenlemek zorunda
kalıyoruz. Bu çalışmalar çok

2012

heyecanlı ve ekibimizi güçlendiren eğitici çalışmalardır.
Bu çalışmaları da uluslararası
boyuta taşıyıp daha geniş
kapsamlı yapmayı düşünüyorum. Yabancı bir boyuta
taşımak istediğimiz yarışma
yabancı jürilerin desteğiyle
daha evrensel ve daha etkin
olacağını düşünüyorum. Bu
yabancı jürilerin de bundan
sonra muhakkak yer alması
gerektiği inancındayım.”

ON YILDIR FARK YARATIYORUZ

“Endüstriyel tasarım,
Ar-Ge, inovasyon...
Bunların hepsini ben
bir virüs gibi görüp
işletmelerin içine
sanayicilerimize
dağılmasına,
yayılmasına ve
bu şekilde Ar-Ge
mantığının gelişmesine
çok faydalı olduğuna
inanıyorum.”

89
Tüm sektör birincilerini “Tasarım konusunda sadece
mutfak değil diğer sektörlerimize
fuarlara götürmek
de
hizmet eden yarışma birincileistiyoruz
Çetin Tecdelioğlu, birinci olan
yarışmacıların her yıl mutfak
sektörünün en büyük fuarlarından biri olan Ambiente
Fuarı’nda konuk edilmesinin
önemini vurguluyor.

rimizi, uluslararası sektör fuarlarına götürüp gezdirmek istiyoruz.
Tasarladığı ürünün o sektöre olan
faydasını kendisinin etüt etmesi
ve daha neler yapabilirim düşüncesi içine girmesini istiyoruz.”

Jüri

İMKANLAR DÜŞÜNÜLDÜĞÜNDE
ŞİMDİ ÖĞRENCİ OLMAK VARDI
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kunterşekercioğlu
Tasarımcı Kunter Şekercioğlu,
İMMİB Endüstriyel Tasarım
Yarışması’nın, Birlikler nezdinde düzenlenen yarışmalar
arasında en köklüsü olduğu
görüşünde. Şekercioğlu, 20’yi
aşkın yarışma arasından,
İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışması’nın, oturmuş,
olgunlaşmış ve köklüleşmiş
yapısıyla diğerlerinden ayrıldığını düşünüyor. Şekercioğlu,
yarışmaya katılıp kazandığı
dönemlerin dışında, İMMİB’in
davetlisi olarak yarışmaya
birçok kez jüri olarak katkıda
bulundu.

“İMMİB Yarışmaları günümüz
yarışma enflasyonuna tezat
şekilde, öncü yarışmaların başında geliyor. Şu anda yanlış
bilmiyorsam İhracatçı Birliklerin düzenlediği 20’yi aşkın
tasarım yarışması var, biraz
enflasyon yaşanıyor. Ama bu
anlamda İMMİB’in düzenlediği
yarışmanın 10. senesini devirmiş olmasından dolayı oturmuş, olgunlaşmış, köklüleşmiş bir durumu var. Yarışma
tasarımcılar için çok önemli
fırsatlar sunuyor. Özellikle,
Bakanlık teşvikleriyle ödül
kazanan genç meslektaşlarım

ve öğrencilerin, yurtdışında
eğitim bursu alıp da yüksek
lisans yapmaya gitmeleri ve
orada kendilerine başka bir
kariyer çizebilme şansını değerlendirmiş olmaları, bence
katılımcı genç arkadaşlar için
çok büyük bir artı puan. Onun
dışında benim de katıldığım ve
kazanmışlığım olan dönemler
oldu. Ondan ziyade, katılmışlığımdan daha fazla jüri üyesi
olma fırsatı yakaladım davet
ettikleri için.”

Artıları çok fazla
Şekercioğlu, yarışmalardan
Türk tasarım kültürünün gelişmesine katkı sağlamaları bakımından bir mucize beklemenin yanlış olduğuna inansa da,
yine de tasarımın işveren ya
da müşteri kanadıyla tasarımcı
kanadının daha da yakınlaştırılabileceği görüşünde.

“10 senelik deneyime rağmen,
dernek üyesi olan sanayici
firmalar nezdinde, ki tasarımcıların müşterileri ya da işve-

Şimdi öğrenciler
daha şanslı
Tasarımcı Şekercioğlu, yarışmaya katılan genç tasarımcıların ve öğrencilerin, sahip
oldukları avantajların değerini
bilmeleri ve bu avantajları iyi
kullanabilmeleri gerektiğini
düşünüyor. Şekercioğlu’na
göre şimdi öğrenciler daha
şanslı.

“Ben öğrenciyken
herhangi bir tasarım
yarışması yoktu.
Şimdi öğrenciler
bizim zamanımıza
göre gerçekten
daha şanslı. Tabii ki
okuldaki projeleri ve
dersleri, yeterince
yoğun ve zamanlarını
alıyor ancak bunları
bahane etmemeliler.”

2005

“Ben öğrenciyken herhangi
bir tasarım yarışması yoktu,
böyle fırsatlar yoktu, Erasmus da yoktu. Şimdi öğrenciler bizim zamanımıza göre
gerçekten daha şanslı. Tabii
ki okuldaki projeleri ve diğer
dersleri, stüdyo projeleri yeterince yoğun ve zamanlarını
alıyor ancak bunları kendilerine bahane etmemeliler. Gerçek hayatta hiçbir zaman tek
bir proje biter sonra öbürü
başlar düzeni maalesef yok.
Dolayısıyla doğru planlarlarsa, iş-zaman planlarını doğru
çıkartırlarsa, ki bu mesleki
disiplin sahibi olmakla alakalı
bir şey, her anlamda ve alanda başarılı olabilme şansları
var. Kendilerine, bu fırsatların
peşine daha motive şekilde
düşmelerini tavsiye ederim.
Bunun dışında, gözlemlerime göre bugün tasarımcılar
çok çabuk sonuca ulaşmak
istiyorlar. Hâlbuki çok iyi
araştırma yapmaları, rakip
analizini çok iyi yapmaları
gerekiyor. Sektörde tespit
ettikleri, yönelmek istedikleri
fonksiyonlarla ya da kullanım
senaryolarıyla ilgili çok iyi
analizlerde bulunup, işin yaratıcı süreçleriyle ilgili de şu
anda olduğundan çok daha

fazla mesai harcamaları gerekiyor. Bu ekmek köfte ilişkisi
biraz da ve bunu başarmak
kendilerinin elinde.”

ON YILDIR FARK YARATIYORUZ

renleri olan firmalar bunlar,
tasarım bilinci ve endüstriyel
tasarımın aslında nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili yeterli
yükselmeyi sağlayamadığımızı düşünüyorum. Yarışmanın
elbette ki çok büyük katkıları
var ama pozitif anlamda daha
fazla yol almamız gerek. Bu
anlamda daha fazla bilinci
yükseltmemiz lazım. Meslek
disiplini olarak endüstriyel
tasarım sadece maliyet odaklı
düşünülebilecek bir iş değil.
Türk endüstrisi ve sanayisi
olarak, neye, neden ve ne
kadar yatırım yaptığımızı
stratejik olarak doğru planlıyor olmamız gerekiyor. Buradan aslında tasarımcı değil,
sanayici tarafının karnesinin
zayıf olduğunu söylemeliyim,
bana kızsalar da, skor onu
gösteriyor.”

Yapılabileceklerin
sonu yok
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Şekercioğlu, yarışmanın 10
seneyi aşkın tecrübesiyle
bunda sonra daha faydalı olabileceği görüşünde.
Şekercioğlu’na göre, hem
sektör hem tasarımcılar hem
de tasarım kültürü için yeni
yöntemler ve bakış açılarıyla
daha verimli sonuçlar elde
etmek mümkün.

“Yarışma hem öğrencilere
hem profesyonel katılımcılara açık. Beklenti ve jüri
değerlendirme kriterleri çok
geniş bir spektrumda. Sanki
artık 10 senelik tecrübenin de
getirdiği artılardan faydalanarak belki yarışmayı sadece
profesyonel, belki sadece
öğrenci kategorisine açıp
Birlik üyesi firmalar aracılığıyla ödüllü tasarımcılara staj
imkanı sağlanabilir. Projenin
Ar-Ge departmanında detaylandırılması ve tasarımcının
da aslında o sektörde çalışmasına yönelik bazı tecrübeler biriktirmesi sağlanabilir.”
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Ayşegül Çapan, amaçlarının
öncelikli olarak Türk kültüründe tasarımın oturmasını sağlamak ve üreticileri, sanayicileri tasarım fikrine alıştırmak
olduğunu vurguluyor.

“Üretimin artık tasarımla
ayrılmaz bir parça olduğunu
düşünüyorlar. Bununla beraber yüksek katma değerli
ürünlerde Türkiye ekonomi-

ayşegülçapan
sinin hak ettiği yeri almasını
istiyoruz. Öğrencilerin hayal
gücü bizim için çok önemli.
Onların hiçbir sınırlamaları
yok. Bu yüzden öğrencilerden
ucu çok açık şeyler geliyor.
Öğrencilerin üreticilerle bir
araya gelmeleri, ürünlerini
sergileme imkânı bulmaları onlar için biçilmiş kaftan.
Biz onların fikirlerine değer
veriyoruz. Onlar da değer
verildiğini hissettikleri zaman
daha cesaretle bu işe yaklaşıyorlar. Endüstriyel Tasarım
Yarışmaları’nın iki taraf için
de doğru bir pazar olduğunu
düşünüyorum.”

Aynı dili konuşmayı
öğreniyoruz
Endüstriyel Tasarım
Yarışmaları’nın sanayiye
katkısını da değerlendiren
Çapan, bu kültürün başlaması
ve devam etmesi açısından
gelecekteki yatırımlarını
buna göre kanalize etmeleri
açısından, gelecek kaygılarının azalması açısından çok
önemli olduğunu düşünüyor.

“Tasarım kültürünü alabilecekleri yer bu yarışma.
Tasarım kültürü bizde tam
oluşmuş değil. Biz ürünlere
farklı bakış açılarıyla yaklaşı-

yoruz. Sanayiciler daha farklı
yaklaşıyor. Bizler için hayata
geçmesi, katma değerli olması
çok önemli. Tasarımcıların
yaklaşımı ise daha farklı. İki
farklı bakış açısının da bir
potada eritildiği yer burası. Biz
onların ne dediğini anlamaya
çalışıyoruz, onlar da bizim ne
istediğimizi kavramaya çalışıyorlar. Ortaya da geleceğimizi
şekillendirecek bir şeyler ortaya çıkıyor. Aynı dili konuşmayı
öğreniyoruz.”

Sanayicilerle öğrencileri
bir araya getirmeye
çalışıyoruz
Endüstriyel Tasarım
Yarışmaları’nın öğrenciler için

“Gelecek Ar-Ge, inovasyon ve tasarımla olacağına
göre bu kültürün özellikle sanayi ayağında
başlamış ve gelişmiş olması gerekiyor. ”
çok cesaret verici bir yer olduğunu belirten Ayşegül Çapan,
öğrencilerin kendilerine ve
fikirlerine değer verildiğini gördükleri zaman geleceğe daha
olumlu yaklaştıklarını belirtiyor.

“Daha önce bir projeyle katılan
öğrencimiz daha sonra aklına ne gelirse gönderiyor. Bu
onların medeni cesaretlerini
geliştiriyor. Yaratıcılık bazlı
olan mesleklerde bence bu
çok önemli. Onun ürününe

2014

değer verip hayat bulmasını
sağlayacak kişiyle karşılıklı bir
araya gelmesi çok önemli. Biz
bunları özellikle ödül törenlerinde onlarla bir araya geldiğimizde çok yaşıyoruz. Mümkün
olduğu kadar çok sanayicinin
ödül törenlerinde olmasını
sağlamaya çalışıyoruz. Onlarla bir araya geldiklerinde
gelecekleri için daha olumlu
baktıklarını görüyorum.”

Hayata geçireceğimiz
projeler istiyoruz
Çapan, öğrencilerin liseden
itibaren bu alana ilgi duymasını sağlamak ve geleceğin bunda olduğunu onlara
aşılamak için ödül törenlerini
İMMİB Tasarım Lisesi’nde düzenlediklerine dikkati çekiyor.

“Yarışmada öğrenci ve profesyonelleri ayrı değerlendiriyoruz. Öğrenci kategorisinde
bize gelen projeler biraz daha
ütopik. Biz onları değerlendirirken daha sonra şekil
alabilme ihtimaline göre fikre
bakıyoruz. Hedeflediğimiz
amaca adım adım ilerliyoruz.”

ON YILDIR FARK YARATIYORUZ
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sertaçersayın
Tasarımcı Sertaç Ersayın
mesleki kariyeri boyunca çok
uluslu şirketlerde çok kültürlü projelerde görev yapan
bir tasarımcı. Bu noktada
kendini oldukça şanslı gören
Ersayın, bu dönemde başta
İMMİB olmak üzere ulusal ve
uluslararası birçok tasarım
yarışmasında jüri üyesi olarak
görev yaparken birçok okul,
konferans ve tasarım etkinliğinde de katılımcı ve konuşmacı olarak bulundu. Ersayın,
ETMK Başkanı olarak sorumluluklarını sürdürüyor.

“Çok uluslu projelerde yer almak bir tasarımcı için bulunmaz bir fırsat, en önemli farklardan biri. Yaşamımın tümü
çok uluslu ve çok kültürlü
projeler üzerinde geçti. Koç
Grubu bünyesinde Mühendislik, Teknoloji Geliştirme ve En-

düstriyel Tasarım Gruplarında
uzman ve yönetici olarak yer
aldım. Bu deneyimler beni üst
yönetimin bir parçası olarak
Uzakdoğu’da bir şirketi ve
Uzakdoğu pazarlarını yönetmek üzere yönetici konumuna getirdi. Toplam 17 yıllık
deneyimden sonra Tasarım ve
Stratejik Yönetimi konusunda
kendi danışmanlık şirketim
ile hizmet vermeye başladım.
Deneyimlerimi Ev Eşyası,
Beyaz Eşya-Isıtma-Soğutma-Pişirici Ürünler, Masaüstü
ürünler, Seramik Kaplama
Malzemeleri, Vitrifiye, Aksesuar ve Armatür, Mutfak ve
Banyo Mobilyaları başlıklarıyla tarifleyebilirim. Özetle endüstri deneyimi, STK’lardaki
yönetici sorumlulukları, üniversitelerde verdiğim dersler
ve birçok farklı sektör içinde
olmam uzmanlaşmam yönünde önemli rol oynadı.”

“Projenin bütünsel bir hikayesinin olması,
yenilikçi ve özgün bir çözüm sunması en
önemli kriterlerden biri. Her proje kendi
içinde bir potansiyel barındırır. Tasarımcının
bu potansiyeli ortaya çıkarması gerekir.”

ETMK-İMMİB
işbirliği sürecek
ETMK olarak Ersayın, TİM ve
Birlikler ile 10 yıla varan bir
işbirlikleri olduğunu belirtiyor. Ersayın, bu işbirliklerini
daha da geliştirerek TİM ve
Birliklerin düzenlediği tüm
yarışmalar için mevcut bilgi
birikimlerini değerlendirmek
arzusunda.

“ETMK olarak TİM ile yaklaşık
10 yıla doğru giden bir işbirliğimiz var. Özellikle Design
Turkey ile başlayan STK,
Devlet ve Endüstriyi bir araya
getiren bu işbirliği her organizasyonda gelişerek ilerleyen
bir işbirliği. İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları da
benzer bir tarihi geçmişe
sahip. Özellikle başlangıç
yıllarında yarışma tüzüğünün
oluşturulmasında, seçici kurul
oluşturulmasında en başından beri bir işbirliğimiz var.
Şimdi bu işbirliklerini daha da
geliştirerek TİM ve Birliklerin
düzenlediği tüm yarışmalar
için mevcut bilgi birikimimizi
değerlendirmek arzusundayız. Bu etkinliklerin her biri
okyanustaki dalgaların kıyıya
vurduğu yüz binlerce denizyıldızı içerisinden kurtarabildiğiniz onlarca denizyıldızına
benzer. Sonuçlarını hemen
beklememek lazım. Ama şunu
rahatlıkla söyleyebilirim. Hem
sanayi, hem tasarımcı, hem

de öğrenciler çok şey öğrendi
bu yarışmalardan. Birçok öğrencinin kazandıkları ödüller
ile dünyanın muhtelif ülkelerinde eğitimlerini alıp, çalışıp
ülkemize dönmeleri ve bu
bilgilerini transfer etmeleri de
bir diğer kazanç.”

Projenin bütünsel bir
hikayesi olması önemli
Ersayın’a göre her yarışmanın kendi kuralları ve hedefleri var ve bu doğrultuda
değerlendirilen projelerden
bütünsel bir hikayesi olanlar,
tasarımcının çekinmeden
problemin üzerine giderek
yenilikçi ve özgün bir çözüm sunduğu tasarımlar öne
çıkıyor.

“Her yarışmanın kendi kuralları ve hedefleri vardır. Jüri
üyeleri kendi deneyimlerini
ve görüşlerini seçici kurul
toplantılarına getirirken bir
yandan da yarışmanın anons
edilen tüzüğü ve duyurusuna
göre de değerlendirme yapmak durumundadır. Projenin
bütünsel bir hikayesinin olması, tasarımcının çekinmeden
problemlerin üzerine giderek
yenilikçi ve özgün bir çözüm
sunması en önemli kritik
taraflardan birisidir. Her proje
kendi içinde bir potansiyel
barındırır. Tasarımcının bu potansiyeli ortaya çıkarıp, ilham
vermesi gerekir. Ben şahsen

bu ilham’ı aradım. Tasarım
tek başına mucize yaratmaz.
Ama mucizeyi tetikler. İyi
tasarlanmış bir ürünü, iyi bir
pazarlama, ihracat, satış, marka, strateji, lojistik, kalite ve
CRM ile destekleyemezseniz
sistem çalışmaz. Tasarım salt
şık ve gösterişli ürün demek
değildir. Tasarım, strateji ve
kurumsal hedeflerin hem parçası hem de kendisidir.”

Küresel bir bakış
İMMİB’in verdiği ödüllerle
tasarımcıları uluslararası platforma taşıdığını düşünen Ersayın, yabancı jüri üyelerinin
katılımını da küresel bir bakış
açısından değerli buluyor.

“Bu ödüller tasarımcılar
uluslararası platforma taşıyor. Ulaşamayacakları yerlere
ulaştırıyor. Ama en önemlisi
oralara giden tasarımcıların,
öğrencilerin girişken, bol soru
soran, çevre ile temas kuran
ve network oluşturan profiller
de olmaları gerekiyor. Yabancı jürilerin katılımı, küresel
bir bakış ile değerlendirme
yapmak açısından önemli. Bu
artık kaçınılmaz bir yaklaşım.
Yabancı üyelerin bu anlamda
katkıları da çok kıymetli.”

2006
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Endüstriyel Tasarım Yarışması Komite Üyesi Haşim Çetin,
ETY’nin Türkiye’nin kalkınmasında önemli yer tutan katma değerli ürün geliştirme stratejisini
desteklemek adına sektöre yeni
tasarımcılar kazandırılmasına
yönelik çok önemli bir yarışma
olduğunu belirtiyor.

“Her yarışma sanayici ile tasarımcıyı birbirlerine yakınlaştıran
bir ortam yaratıyor. 11 yıllık süre

haşimçetin
zarfında birçok tasarımcımızı
sanayicilerimizle buluşturan ve
eşleştiren bir platform oluşturuldu. Bu sayede her iki taraf
da birbirlerinin beklentilerini ve
ihtiyaçlarını daha iyi anladı ve
birbirlerini tamamlama imkânı
buldu.”

İnovasyonun firmalar ve
sektörlere kattığı ivme
oldukça önemlidir
Yarışmanın pratikte olan faydasından bahseden Çetin, bu
sayede sıra dışı ve farklı tasarımların reel sektörle birleşerek
üretilebilir ve satılabilir ürünlere
dönüştüğünü söylüyor. Yarışmalar ayrıca ihracata da büyük
katkı sağlıyor. .

“Katıldığımız her fuarda müşterilerimiz önce yeni ürünlerimizi
görmek isterler, dünya küresel
anlamda küçüldükçe taklit veya
benzer ürün sayısı arttığı için
yeni ve farklı ürün sunma şansımız azalıyor. Bu zorluğu aşmak
anlamında yeni tasarımların ve
tasarımcıların sektörümüze,
özellikle de ihracatımıza katkısı
büyük. Giderek rekabetin zorlaştığı bir dünyada inovasyonun
firmalar ve sektörlere kattığı
ivme oldukça önemli.”

Dünya çapında tanınmış
tasarımcılarla çalışacağız
Tasarımcılar yarışmanın sağladığı burslu eğitimler sayesinde
bilgi ve görgülerini artırmakta

“Tasarımcılarımızın aldığı eğitimle birikimlerini kendi ülkelerine ve sektördeki firmalara
aktarmaları ülkemiz ihracatı
açısından oldukça önemlidir.
Yarışma tanıtım çalışmaları
kapsamında workshoplar ve
seminerler de düzenleniyor.
Sektör temsilcileri ve tasarımcıların birlikte çalışarak yarışmanın nihai hedefine ulaşması
ve beklentilerin daha iyi anlatılabilmesi açısından bunları
faydalı buluyorum. Yarışmanın jürisinde her yıl mutlaka
yabancı jüri üyelerinin de yer
almasını önemsiyorum. Değerlendirmenin farklı bakış açıları
ile yapılabilmesi çok önemli,
buna yabancı jüri üyelerinin
kendi kültür ve tecrübelerini
katmaları yarışmaya bir anlamda evrensel perspektif kazandırıyor.”

Ambiente bir prestij fuarı
Birinci olan yarışmacıların
her yıl mutfak sektörünün en
büyük fuarlarından biri olan
Ambiente Fuarı’nda konuk
edildiğini de vurgulayan Çetin,
Ambiente Fuarı’nın eskiye
oranla daha az satışın olduğu,

“Yeni tasarımların ve tasarımcıların
sektörümüze, özellikle de ihracatımıza
katkısı büyük. Rekabetin giderek zorlaştığı
bir dünyada inovasyonun firmalar ve
sektörlere kattığı ivme oldukça önemli.”
buna mukabil firmaların kendilerini, ürünlerini ve özellikle
de yeni tasarımlarını görücüye
çıkardıkları bir prestij fuarına
dönüştüğünü söylüyor.

“Burada tasarımcılar, çok farklı
malzemelerin, üretim tekniklerinin, estetiğin ve kültürlerin
harmanlanarak ortaya çıkarıldığı yeni tasarımları bizzat

yerinde görerek hem bilgi dağarcıklarını artırmakta hem de
bu tasarımların dünya pazarlarına girmelerine katkı sağlamaktalar Tasarımcılar ülkemize
döndüklerinde gördüklerini ve
birikimlerini yeni tasarımlarına
yansıtarak ortaya çıkaracakları
yeni ürünler ile sektörümüze,
ihracatımıza katkı sağlayacaklardır.”

2013
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İMMİB Endüstriyel Tasarım
Yarışmaları’nda jüri olarak görev yapan Tasarımcı
Gamze Güven, tecrübesiyle
tasarım kültürüne yön veren
önemli isimlerden. Meslek
seçimini lise yıllarında ya-

gamzegüven
pan Güven, en yakın disiplin
olarak iç mimarlığı aklından
geçirirken endüstriyel tasarım
bölümünü öğrenir öğrenmez
fikrini değiştirmiş. Güven,
okumakta zevk aldığı endüstriyel tasarım bölümünün
ardından, halen mesleğini
şevkle ve başarıyla sürdürüyor.

değişik objeleri incelediğimi
fark etmiştim. Erken bir yaşta
16-17 yaşlarında mesleğimi
seçtim diyebilirim ve çok
şükür üniversite sınavında da
ilk tercihimi kazandım. Keyifle
okudum, hâlâ da keyifle mesleğimi gerçekleştirme şansına
sahibim.”

“Tasarımcı olarak meslek
seçimimi aslında Lise 2’de
yaptım. Endüstriyel tasarımı
tam bilmiyordum ama iç mimarlık en yakın disiplin olarak
aklımdan geçiyordu. Endüstriyel tasarım mesleğini kuzenimin nişanlısından öğrendikten sonra ‘Tamam aradığım
meslek bu! demiştim. Çünkü
yaratıcılıkla ilgili konularla
ilgileniyordum. İlkokul, ortaokul, lise yılları boyunca
aslında kendimi gözlemlediğimde hep alternatif mekanları, değişik dekorasyonları,

Güven, ETMK Yönetim
Kurulu’nda iken yarışmaya jüri
olarak davet ediliyor. Davetten çok memnun olan Güven

Yenilikçilik ve iyi fikir

“Her bir kategoride çok fazla
başvuru vardı ve vakit ayırmak gerekiyordu. Kriterler
hem fonksiyon ve işlevsellik
hem de yenilikçilik alanlarındaydı, üretilebilirlik de aynı
zamanda sanayiciler tarafından değerlendiriliyordu. Ben
çoğu zaman öğle yemeklerine bile çıkamadan tasarımcıların açıklama raporlarını okumak istiyordum. Genel olarak
İMMİB tasarım mesleği açısından çok önemli bir yarışma
yapıyor. Benim için yenilikçilik
kriteri ve iyi bir fikir içermesi
tasarım projesinin en önemli
iki kriteri. Çünkü asıl olan pazarda sattıran iyi fikir, yani iyi
bir sunum yarışmada tabii ki
önemli ama içinde iyi bir fikir
olmazsa iyi bir sunumun da
çok bir değeri yoktur.”

Tasarım, dört ayaklı
bir yapı
Güven, yarışmaların katma
değeri yüksek ürünler gelişti-

rilmesine ve tasarıma özenin
artmasına çok fayda sağladığını düşünüyor. Güven’e
göre, ihracat hedefleri bağlamında da yarışmalar oldukça
önemli fakat bu noktada
görev sadece tasarımcılara
düşmüyor. Güven, sanayici
ayağında da Ür-Ge çalışmalarına ağırlık verilmesi gerektiği görüşünde.

“Katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi için tabii
ki endüstriyel tasarım yarışmaları değer yaratıyor çünkü
yarışmalara katma değerli
çok güzel potansiyel ürünler katılıyor. Tasarım, 2023
ihracat hedefleri açısında
olmazsa olmaz unsur çünkü
hemen hemen her sektörde endüstriyel tasarım bir
katma değer sağlayabilecek
güce sahip. Ama bu sadece
tasarımcılarla olmuyor. Bu,
vizyoner yöneticiler, pazarlamacılar, reklamcılar ve
tasarımcılardan oluşan dört
ayaklı bir yapı.”

İMMİB, bir tasarım
yarışma kültürü
oluşturdu
Tasarımcı Güven, İMMİB’in
sunduğu yurtdışı eğitim
bursu, fuarlara konuk olma

“Tasarım 2023
ihracat hedefleri
açısında olmazsa
olmaz unsur çünkü
hemen hemen her
sektörde endüstriyel
tasarım bir katma
değer sağlayabilecek
güce sahip.”

gibi artıları tasarımcıların iyi
kullanması gerektiği görüşünde. Güven, bu destekler
sayesinde tasarımcıların
ufuklarını genişletebileceğini
düşünüyor.

“İMMİB yarışmaları pratikte
tasarımcılara çok büyük artılar sağlıyor. Yurtdışı eğitim
bursu çok önemli, çoğu
zaman devletin sağladığı
burslar yeterli olmuyor, bunu
takviye etmiş olması bence
önemli. Ambiente fuarına
konuk olma, orada ürünlerini sergileme fırsatı da çok
önemli. Çünkü dünyada bu
sektörde tasarım ne anlamda katma değer sağlıyor,
rakipler neler yapıyor bu
konuda genç tasarımcıların vizyon sahibi olması ve
dünya pazarlarında rekabet
edebilir ürünler tasarlamaları için bu fuarları ziyaret
etmeleri çok kıymetli. Bunun
haricinde İMMİB bir tasarım
yarışma kültürü oluşturdu,
mimarlık camiasında bu
yarışma kültürü vardı, fakat
biz endüstriyel tasarımcıların
böyle bir kültürü henüz oluşmamıştı. Ben o açıdan İMMİB
yarışmalarının ciddi anlamda
tasarım yarışması kültürü
oluşturduğuna inanıyorum.”

ON YILDIR FARK YARATIYORUZ

değerlendirme süreçlerinde yoğun mesai harcamış.
Güven’in gönlü tüm güzel
fikirlerin hayata geçmesinden
ve üretilmiş objeler olarak
pazarda yer almasından yana.
Güven için en önemli kriterler
ise yenilikçilik ve iyi fikir.
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BU YARIŞMAYLA
TOHUM TOPRAĞA ATILDI
Hep birlikte çalışırsak
sektör kazanacak
ON YILDIR FARK YARATIYORUZ

Burak Önder, gelecek üç
- beş yılın, bu yarışmanın geleceği açısından çok
önemli olduğunu ve üç - beş
yıl sonra bu ağacın meyvelerini vermeye başlayacağına
inandığını belirtiyor. Sektörün
geleceğinin açık olduğuna
değinen Önder, bu öngörüsünü ortak çalışmaya bağlıyor.
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Son on yılda yapılan tüm yarışmalar ve çalışmalar aslında
tohumun toprağa atılmasıydı.
Bu yarışmalar için İMMİB İhracatçılar Birliği tüm özverisi
ile ciddi emek sarf etti. Burak
Önder, İMMİB’in tasarım
konusunu her yerde işlemeye
çalıştığını vurguluyor.

“İMMİB, tasarım konusunu
her yerde işlemeye çalıştı. Ve

burakönder
sonuç olarak bu tohum yeşermeye başladı. Artık firmalarımız tasarım, katma değerli
ürünlerin üretilmesi konularında eskiye oranla daha fazla
istekliler ve birçok firmamız
tasarımcı ile çalışmaya başladı. Yeter mi? Yetmez. Bakın
son on yılda sadece bir tasarımı ürünleştirebilmişiz. Artık
bu seneden sonra çok daha
fazla tasarımın bu yarışmalardan, market raflarına gitmesi
gerekir. İşte bu seneden sonra ortaya konulacak başarı
hikâyeleri hem bu yarışmaya
katılan tasarımcılarımızı, hem
de sanayicilerimizi tabiri caiz
ise iştahlandıracak.”

“Eğer bunu hep beraber; İhracatçı Birlikleri, sanayiciler ve
tasarımcılar başarabilirsek bu
sektörün önü çok açık. Türk
ev ve mutfak sektörü olarak
dünyadaki pazar payımızı
yüzde 2.92’lerden alıp; yüzde
5-10‘lara bu şekilde getirebiliriz. Ben bu vesile ile İKMİB,
İDDMİB ve Elektrik, Elektronik
ve Hizmet İhracatçıları Birlikleri Yönetim Kurullarını, Birlik
çalışanlarımızı ve özellikle
bu yarışmadan sorumlu olan
Merve Çakır’a sektörümüze
verdikleri katkılardan dolayı
teşekkür etmek isterim.”

Sektörün vizyonu
ihracat
Yarışma, tasarımın öneminin sektöre iyi anlatıldığı ve
etkili bir kamuoyu yaratıldığı,
sanayicilerin tasarımcılara, tasarımcıların sanayicilere çok
daha kolay ulaşabilmelerini,
tanıyabilmelerini ve birlikte
farklı projelerde çalışabildikleri bir platform özelliği taşıyor.

“Bu sektörün vizyonu yani
yolu ihracat… Ülkemiz coğrafi
konum itibariyle navlun ve
nakliye avantajı, yine kalite

ve fiyat dengesi açısından
ve son olarak firmalarımızın
daha flexible olmasından
dolayı Türk ev ve mutfak sektörümüz dünyada önemli bir
üs olma yolunda. Bu avantajlarımızın yanına tasarımı
da ekleyebilirsek; yani katma
değeri yüksek ürünler üretebilirsek dünya pazarında
çok daha etkili olacağımıza
inanıyorum.”

Yurtdışı pazar
alışkanlılarını
öğreniyoruz
Burak Önder, hedefi ihracat
olan Türkiye’nin ve sektörün,

“Gerçekleştirilen workshoplar ve seminerler
sayesinde öğrenci ve profesyonel tasarımcılar
yarışma kategorilerini ve beklentileri daha
iyi anlayabilecek ve yarışmaya daha hazırlıklı
olarak katılabilecekler.”
yurtdışı pazar alışkanlıklarını, onların yaşam tarzlarını,
alışveriş kültürünü, trendleri
ve buna benzer konuları da
iyi bilmesi gerektiğini söylüyor. Önder, yarışmanın
imkânlarının çok yönlü olduğunu da vurguluyor.

“Yarışmacılar bu burs sayesinde farklı tasarımcılarla ve
eğitmenlerle bir araya gelecek, görüş ve bilgi alışverişinde bulunacak; firmalarımıza
tasarlayacakları ürünleri de
bu açılardan değerlendirecekler.”

2013
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TASARIM ASLINDA BİR
YAŞAM TARZIDIR

102

?

Kimdir

Tayan Cemil
ri’de doğ
75
e
s
9
y
1
a
ı.
K
ld
a
tı
ınd
yatına a
a
h
1948 yıl
iş
rm
o
ta
en yaş
CETA F
man, erk cu ortak olarak
n iki
ru
n Tayma
u
k
ra
a
u
d
k
i
.’y
yılın
.Ş
A
an
i
y
m
a
ri San
ilen Tay
El Aletle
gilizce b
İn
.
lu
ır
ru
ıd
u
s
K
a
b
çocuk ba Form’da Yönetim Kurulu
TA
tim
halen CE e İDDMİB Dene
r.
ğı v
lı
o
y
n
a
tü
k
ş
rü
a
B
i yü
örevlerin
Üyeliği g

cemiltayman
tasarımın sonucudur. Tasarımlar ancak kullanıcıların
tüm beklentilerini karşılayıp
ayırt edici farklılıklar ve üstün
özellikler taşıdıkları takdirde
anlam ve değer kazanır.”

Nüve tuttu
Ülkemizde ve dünyada başarılı olabilmenin markalaşmadan geçtiğini düşünen Cemil
Tayman, nitelikli ve dolu bir
marka yaratmak için tasarımın şart olduğu görüşünde.
Tayman’a göre tasarım bir
yaşam tarzı.

“Etrafımıza dikkatlice baktığımız zaman hayatımızı kolaylaştıran birçok ürün görürüz
ve bu ürünlerin hepsi bir

Tayman’a göre, İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları’nın
asıl amacı ülkemiz sanayisine
yüksek katma değerli ürünleri
kazandıracak yetenekli tasarımcıları keşfetmek. Yarışmaların, bu misyonu başarıyla
yerine getirdiğini düşünen
Tayman, nüvenin tuttuğu görüşünde.

“İMMİB’in geleneksel hale
getirdiği ve bu yıl 11’incisi düzenlenen Endüstriyel

Tasarım Yarışmaları ülkemiz
sanayisine yüksek katma değerli ürünler kazandırmak için
yetenekli tasarımcıları keşfetmeyi amaçlıyor. Geride bıraktığımız 10 yılda çok değerli
yetenekler ülkemize kazandırıldı, ödül alan tasarımcılarımızın tasarımları birçok dalda
üretime geçti ve başarılı bir
şekilde satılarak ihraç edildi.
Kısacası nüve tuttu.”

Genç tasarımcıların
üzerindeki ürkeklik
atılmalı
Tayman’a göre şu ana kadarki
yarışmalar her ne kadar amacına ulaşsa da, yarışmadan
daha verimli sonuçlar elde
etmek için hala yapılacak
şeyler var. Yeni yarışmacıların

meslek sahibi olan tasarımcılar ve sanayicilerle tanıştırılması bunların başında geliyor.
Tayman, bu sayede, genç
tasarımcıların üzerlerindeki
ürkekliği atabileceği görüşünde.

Yabancı jüriler
uluslararası arenada
bilinirliği artırıyor
Tayman, hedef kitlesi olan
üniversite öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen yarışma
tanıtım çalışmalarının oldukça
başarılı olduğu görüşünde.
Ayrıca, Tayman’a göre, yarış-

“Geride bıraktığımız 11 senede çok değerli
yetenekler ülkemize kazandırıldı. Ödül alan
tasarımcılarımızın tasarımları birçok dalda
üretime geçti ve başarılı bir şekilde satılarak
ihraç edildi. Kısacası, nüve tuttu.”
ma jürisinde yabancı jürilerin
yer alması da, yarışmanın
uluslararası arenada bilinirliğini artırması bakımından
son derece olumlu. Tayman,
ülkece hedeflediğimiz markalaşmanın da tasarımdan
geçtiğine inanıyor.

“Yarışma tanıtım çalışmalarının hedef kitlesi üniversitelerimizdir. Buradaki organizasyonlar kanımca başarılı bir
şekilde uygulanıyor. Yarışma
jürisinde yabancı jüri üyele-

rinin yer almasının da uluslararası arenada yarışmamızın
bilinirliğini olumlu etkileyeceği görüşündeyim ancak bu
üyelerin uluslararası kariyerinin iyi olması gerekiyor. Son
olarak, ülkemizde ve dünya
pazarlarında başarılı olabilmemiz için markalaşmanın
çok önemli olduğuna inanıyorum. Ancak markalaşabilmek
için iyi bir ürün tasarımı ana
unsurdur. Aksi halde içi boş
bir marka hiçbir mana ifade
etmemektedir.”

2013
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“Yarışmalar bilindiği gibi
profesyonel ve öğrenci kategorisi olmak üzere iki kategoride düzenleniyor. Burada
özellikle öğrencilerimize
doğru hedefler gösterip iyi
bir tasarım geliştirdiğinde
getireceği iyi sonuçların
kendilerine iyi anlatılması,
önceki yarışmalarda başarılı olup meslek sahibi olan
yarışmacılarla tanıştırılması,
sanayicilerimizle tanıştırılıp
fabrika ziyaretleri yaptırılarak üzerlerindeki ürkekliğin
giderilmesi başarı grafiğini
yukarılara taşıyacaktır. Yarışmalarımızda başarılı olan
yarışmacılarımıza yurtdışı
eğitim bursu verilmesi isabetli bir yaklaşımdır. Bu ödül,
yarışmacımızın ufkunun açılması, iyi yetişmesi ve motive
olması bakımından çok iyi
sonuçlar veriyor ve vermeye devam edecek. Bunun
dışında yarışma kategorileri
genişletilmeli diye düşünüyorum. Şimdiye kadar belirli
kategorilerde yarışmalar düzenlendi ve güzel başarılar
elde edildi; tabii ki bu devam etmeli ancak el aletleri,
kilitler, cıvatalar gibi başka
kategorilere de yer verilmesi
ilgiyi ve başarıyı artıracaktır.”

2013
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BULUŞLAR DEVRİ KAPANDI
İNOVASYON DEVRİ SÜRÜYOR
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bernadalaman
Tasarımcı Berna Dalaman,
21 yıllık kariyerine Ortadoğu
Teknik Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü’nden
mezun olarak başladı. Son 5
senesinde Tasarım Yönetimi
Danışmanlığı yapan Dalaman,
mesleki birikimlerini aktarmak
amacıyla akademisyenlik kariyerini sürdürüyor. Dalaman’ın
tasarımcılık mesleğine ve
tasarım kültürüne katkısı,
endüstriyel tasarımcının ürün
tasarlamasının yanında bu eylemin yönetilmesi ve projele-

rin geliştirilmesi gerekliliği ve
ihtiyacı yönünde gelişti.

“Ortadoğu Teknik Üniversitesi Endüstriyel Tasarım
Bölümü’nden 1993 senesinde
mezun oldum. 21 yıllık meslek
hayatımın son beş senesinde
Tasarım Yönetimi danışmanlığı yapmaktayım. Akademisyenlik kariyerimi, mesleki
birikimlerimi aktarmak amacıyla sürdürmekteyim. On yıl
öncesine kadar ürün tasarımı
ile ilgili çalışma imkanlarının

oldukça kısıtlı olması nedeni
ile tasarım eyleminin yönetilmesi ile ilgili uzmanlaşma
kararı aldım ve bu yönde çalışmalarımı sürdürmekteyim.
Birçok devlet destekli tasarım
projesinde proje lideri konumunda yer aldım ve mesleki
sivil toplum örgütü bünyesinde meslek için projeler
geliştirdim.”

Tasarım, yaratıcı
fikir taşımalı
İMMİB Endüstriyel Tasarım
Yarışması’na konsept projeler kategorisinde seçici kurul
üyesi olarak katılan Dalaman,
değerlendirme süreçlerinde
projeler hakkında fikir alışverişinde bulunulmasının oldukça verimli olduğu görüşünde.
İMMİB ödüllerinin de tasarımcılara önemli katkılar sağladığını düşünen Dalaman’a göre,

“İMMİB Endüstriyel Tasarım
Yarışması’na konsept projeler kategorisinde seçici kurul
üyesi olarak katıldım. Değerlendirme sürecinin en verimli
aşamasını projeler hakkında
tüm jüri üyelerinin görüşlerini
söylemesi ve objektif tartışma ortamının oluşması olarak
görmekteyim. Tasarımın
yaratıcı fikir taşıyor olması
benim için en önemli kriterdir.
İMMİB’in ödüllü tasarımcılara
sağladığı katkıyı ise tartışmasız son derece olumlu buluyorum. Yurtdışı eğitim bursunun, gönderilen öğrencilerin
eğitimlerini alıp daha donanımlı şekilde ülkemize geri
dönmeleri ve ürün tasarımı ile
ilgili mesleki icraatlarını ülkemiz için yapmaları noktasında
amacına ulaşacağı düşüncesindeyim.”

Turkey, Discover
the Potential
İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışması’nın bu seneki
konsept teması olan ‘Turkey, Discover the Potential’
fikrinin ülke tanıtımına katkı
sağlayacağı görüşünde olan
Dalaman, özgün fikirlerin ortaya çıkması açısından da bu
seneki temanın birçok bakımdan oldukça artısı olacağını
düşünüyor.

“Ülkemizin kültürel mirasları
ve her alandaki potansiyeli
göz önünde bulundurulduğunda, özgün ve çok çeşitli
fikrin yaratılması, ürün olarak
vücut bulması oldukça olumlu bir yaklaşım olarak değerlendirilebilir. Ülke tanıtımına
katkının hem özgün ürünler

“İMMİB’in ödüllü tasarımcılara sağladığı
eğitim katkısını son derece olumlu buluyorum.
Yurtdışı eğitim bursuna hak kazanan
öğrencilerin eğitimlerini alıp daha donanımlı
şekilde ülkemize geri dönmesi çok önemli.”
ile zenginleşmesine hem de
yeni ve tasarlanmış hediyelik
ürünler serisinin oluşmasına
ön ayak olacaktır.”

İhracatta ancak
üretilebilir ürünlerle
rekabet edilebilir
Dalaman, yarışmaların ihracata yönelik rekabet gücünün
artırılması bakımından artıları
olduğu, bu nedenle de daha
çok üretilebilir ürün tasarlanması gerektiği görüşünde.
Dalaman’a göre, bu eksikliğin
giderilmesi için yarışmaların
katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesine yönelik
olarak kurgulanması daha
isabetli olacaktır.

“Ancak üretilebilir ürünlerin
tasarlanması, ihracata yönelik
rekabet gücünün artmasına
yardımcı olur düşüncesindeyim. Tasarım yarışmalarının
yeni fikirlerin ortaya çıkması
için uygun ortamlar olduğu
kesin olmakla beraber, bazı
yarışmaların sadece fikir ve

tasarıma kısa yoldan ulaşma
tavrı ne yazık ki gözleniyor.
Tasarımcının da yarışmaları
sadece ödül anlamında bir
kazanç girdisi olarak görmesi
de yarışmanın amacının sapmasına neden olabiliyor. Tüm
bu nedenlerle tasarım yarışmalarının en doğru şekilde
kurgulanması katma değeri
yüksek ürünlerin geliştirilmesi, endüstriyel tasarım etkinliklerinin yaygınlaştırılması
ve özendirilmesi ve ihracata
yönelik rekabet gücünün
arttırılması amaçlara ulaşmanın yoludur. ‘Tasarımı satıyor’ sözü her gün daha çok
duyduğumuz, duymaktan öte
ülkelerin bile global rekabet
için ilk sıraya koyduğu amaç
olmuştur. Ürünün tasarımı üreticisinin markalaşma
yönündeki en önemli adımı
olarak görülmektedir. Buluşlar devri kapanmış inovasyon
tasarım devri sürmektedir.
İhracatın artması ürünün
yeniliğindeki ve tasarımındaki
rekabetçiliği ile mümkündür.”

ON YILDIR FARK YARATIYORUZ

tasarımcıların yurtdışında
aldıkları eğitimle daha donanımlı şekilde dönmelerinin
ülkemiz için olumlu sonuçları
olacaktır.
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Jüri

PRATİK ÇÖZÜM
YA DA DUYGUSAL BAĞ
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ince eleyip sık dokuyan jüri
üyeleri gibi Deniz de, projeleri
tekrar tekrar incelemiş. Deniz,
yabancı üyelerin jüride yer
almasını da olumlu buluyor.
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Tasarımcı Nil Deniz, mesleğe olan tutkusunu üretme
ve türetme merakına borçlu.
Küçüklüğünden beri severek
yeni bir şeyler yapan Deniz,
önce mimarlık okudu. Deniz,
okurken asıl yapmak istediği
şeyin mimarlık olmadığına karar verince rotasını değiştirdi.

nildeniz
“Küçüklüğümden beri bir
şeyler yapmayı, üretmeyi, türetmeyi çok severdim. Önce
mimarlık okudum. Okurken
esas yapmak istediğim şeyin
mimarlık olmadığına karar verince yüksek lisansta endüstriyel tasarım bölümünü tercih
ettim. Yüksek lisans sonrası
ise 2004 yılında Demirden
Design ailesine dahil oldum.”

Tasarım, bir kavramdan
yola çıkmalı
İMMİB Endüstriyel Tasarım
Yarışması’na birçok kez jüri
olarak katkı veren Deniz
için, değerlendirme aşaması
her zaman çok zor geçmiş.
Yüksek katılım nedeniyle
doğru sonuca ulaşmak için

“Jüri günü her seferinde çok
yoğun geçti. Bir anda önünüze o kadar çok proje geliyor
ki, doğru sonuca ulaşmak için
ara vermek, uzaklaşıp projelere tekrar bakmak, tekrar
değerlendirmek gerekiyor. Bir
kavramdan yola çıkan çözümcü projelerin öne çıkması
gerektiğini düşünüyorum.
Projenin kendisini doğru ifade
edebilmesi, jüriye derdini ve
amacını anlatabilmesi, ayrışabilmesi de çok önemli.
Bunun yanında, farklı vizyonlara sahip kişilerin jüride yer
alması fikirleri çeşitlendiriyor.
Kozmopolit bir jüri grubu
projelerin daha doğru değerlendirilmesini sağlıyor.”

Yarışmalar ile sektörler
yakınlaşıyor
Deniz’e göre bir tasarım
iki şekilde başarılı olabilir:
Birincisi, fiziksel bir ihtiyaca
çözüm bularak, ikincisi ise deneyimleyicisiyle duygusal bir
bağ kurarak. Deniz, bu ikisinden biri olmadığı takdirde bir
tasarımın başarılı, üretilebilir
ya da uzun ömürlü olmasının
mümkün olmadığı görüşünde.

“Tasarım 2 şekilde başarılı
olabilir: Fiziksel bir ihtiyaca
çözüm bularak, ya da deneyimleyicisiyle duygusal bağ
kurarak… Türkiye’de üretilen ürünlerde her ikisine de
ihtiyaç var. Birliklerin yanı

sıra firma ve markaların da
ETMK ile işbirliği içinde kendi
kimliklerine ve özel ihtiyaçlarına yönelik düzenledikleri
yarışma sayısının artmasının
tasarımcı ile üreticiler arasındaki ilişkinin ve firmalardaki
tasarım kültürünün gelişmesine faydası olacaktır.”

Sabır ve emek isteyen
bir süreç
Deniz’e göre İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışması özellikle
genç tasarımcılar için büyük bir motivasyon kaynağı.
Deniz, bu tarz yarışmaların,
tasarımcılara mesleklerinde
gelişme ve ilerleme fırsatı
verdiğine inanıyor. Ayrıca,
sanayi ile tasarımcıların arasındaki bağı güçlendirmesi de
yarışmaların bir diğer artısı.

“İMMİB Endüstriyel Tasarım
Yarışması özellikle genç tasarımcılar için çok büyük bir
motivasyon kaynağı oluşturuyor. Tasarıma değer verildiğini, doğru tasarımla başarıya
ulaşabileceklerini görmüş oluyorlar. Tasarımcılara mesleklerinde gelişme, ilerleme fırsatı
vermek ise çok değerli bir
katkı. Ambiente Fuarı’nın yanı
sıra Milano Tasarım Haftası
gibi tamamen tasarım odaklı
etkinliklere ziyaretler de çok

“İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışması
özellikle genç tasarımcılar için çok büyük bir
motivasyon kaynağı oluşturuyor. Tasarıma
değer verildiğini, doğru tasarımla başarıya
ulaşabileceklerini görmüş oluyorlar.”

ON YILDIR FARK YARATIYORUZ
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ufuk açıcı olacaktır. Sanayi ile
tasarımcıların birbirileriyle bir
kez daha karşılaşmış, daha
yakından tanışmış olmaları
aralarındaki bağı güçlendiriyor. Bu bağın ve işbirliğinin
gücü arttıkça ortaya çıkan
tasarımlar da daha büyük
başarılar elde edilmesini

sağlayacak. Bu sabır ve emek
isteyen uzun bir süreç.”

Workshop ve seminerler yol gösterici nitelikte
Deniz, yarışma öncesi gerçekleştirilen workshop ve
seminerlerin tasarımın önemi
ve neleri başarılabileceği noktasında çok olumlu olduğu
görüşünde. Deniz’e göre, bu
deneyimlerin özellikle genç
tasarımcılar için yol gösterici
olması gerekiyor.

“Workshop ve seminerler ile
tasarımın önemi ve neler başarılabileceği daha geniş kitleler tarafından fark edilmeye
başlıyor. Öğrencilere yönelik
workshop’lar ise öğrencilerin
okulda aldıkları eğitim dışında farklı tasarım yaklaşım ve
yöntemlerini görmelerini ve
denemelerini sağlıyor. Umarım daha sonra geliştirdikleri
projelerde bu deneyimleri
onlar için yol gösterici oluyordur.”

Jüri

YARIŞMA, TASARIM ÖĞRENCİLERİNE

YENİ UFUKLAR AÇIYOR
ON YILDIR FARK YARATIYORUZ

“Yarışmanın ödülleri de oldukça teşvik edici ve yurtdışı
eğitim imkânıyla özellikle tasarım öğrencilerine yeni ufuklar açıyor. Tasarımın önemini
bilen başarılı bir yönetimin
(ekibin) bugünlere getirdiği
yarışmanın en önemli misyonu tasarımcıyla sanayicinin
buluşmasına katkıda bulunmasıdır.”

Birçok inovasyon
örneğini Türk
insanına ulaştırdık
Yıldırım Kaymal, Kelebek
Markası’nın mobilya ve mutfak olarak özellikle inovasyonun ve Ar-Ge’nin önemini ilk
kavrayan ve uygulayan kuruluşlardan biri olduğunu ve bu
kavramları gelişmiş teknolojik
boyutlara taşımış olmaktan
gururlu olduklarını aktarıyor.
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yıldırımkaymal
Kelebek Mobilya Pazarlama
ve Tasarım Müdürü Kaymal,
Türkiye’de İMMİB’in gelenekselleştirdiği ve bu yıl 11’incisini düzenlediği Endüstriyel
Tasarım Yarışmaları ile tasarım fikrinin oluşmasına ve
gelişmesine katkıda bulunan
en önemli kuruluşun İMMİB
olduğunu söylüyor.

“Mobilyanın bir
kültür olduğunu
ve bu kültürün
insanımıza fonksiyon,
ergonomi, konfor
ve estetik olarak
ulaşmasını sağlamaya
çalıştık. Bu konuda
çok başarılı olduk.
Tüm mobilya
üretim teknolojileri
ile mobilyada
yapılabilecek birçok
inovasyon örneğini
Türk insanına
ulaştırdık.”

“Mobilyanın bir kültür olduğunu ve bu kültürü insanımıza
fonksiyon, ergonomi, konfor
ve estetik olarak ulaşmasını
sağlamaya çalıştık. Bu konuda çok başarılı olduk. Tüm
mobilya üretim teknolojileri
ile mobilyada yapılabilecek
birçok inovasyon örneklerini Türk insanına ulaştırdık.
İnovasyon konusunda yaptıklarımıza bazı örnekler verecek
olursak; Tasarımcı çalıştıran
ilk markalardan olmak, ilk
modüler mobilya, ilk Finish
Foil kullanan Türk markası,
seri üretimde Laminasyon
teknolojisi ve bu teknikle
mobilyalar üretmek, panel
mobilyada ilk desen basma
ve lak hattı, ilk Soft forming

teknolojisi (panel mobilyada
sert kenarlar yerine çeşitli
yumuşak hatlı kenar kapama
işlemi), sınai bazda ilk hazır
mutfak üretimi ve mağazalaşma süreci, ürün ölçüleri
optimizasyonu, laminasyonda
bağlantı elemanlarını gizlemek, panel mobilyada gizli
bağlantı elemanları (Minifix)
kullanmak gibi ürünsel bazda
olmakla birlikte markamız ile
ilgili birçok başka ilkleri de
başardık. Ayrıca tasarımcı
çalıştıran ilk mobilya markası,
ilk çevre ödülü (Arıtma tesisi), ilk TSE belgeli mobilya,
ilk kurumsal TV reklamı, ilk
renkli reklam, halka açılan ilk
mobilya markası, gazetelerde orta sayfada (monoblok)

ilan inovasyon örneklerimiz
arasında.”

Genç tasarımcıları
çok önemsiyoruz
Kelebek Mobilya’da genç
tasarımcılar konusu en önemli
konulardan biri. Firma,
tasarımı geliştirmek için ilk
mobilya tasarım yarışmasını
düzenledi.

“Mobilya kültürü adına araştırma ödülleri verdik. Tasarım
eğitimi alan öğrencilere karşılıksız burslar verdik. Şirkette
altı genç tasarımcımız başarılı
işler çıkarıyor. Üniversitelerle
tasarım çalışmaları, son sınıflarla diploma projeleri üzerine
çalışıyoruz.”

ON YILDIR FARK YARATIYORUZ
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YURTDIŞI EĞİTİM FIRSATI
TASARIMCILAR İÇİN DEĞERLİ
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özlemer
karar verdiği görüşünde.
“Benim üniversite sınavına girdiğim yıllarda meslek
seçimi çok daha tesadüfi
yapılıyordu. Ben aslında hem
okuyacağım üniversiteyi hem
de bölümü seçmiştim. Hem
teknik hem de teorik bilgiyi kullanabileceğim bir alan
olduğunu düşünmüştüm bu
bölümün ki o görüşümde
haklı çıktım.”

Uygulanabilme olasılığı
yüksek tasarımlar
Prof. Dr. Özlem Er, 1988
yılında ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nden
mezun oldu. Er, kendisinin
üniversite sınavına girdiği
yıllarda meslek seçiminin çok
daha tesadüfi yapılsa da, hem
teknik hem teoriyi birleştiren
bir disiplini seçerek doğru bir

Er, İMMİB Endüstriyel Tasarım
Yarışması’na ilk olarak 2008
yılında jüri olarak katıldı. Mermer ev eşyaları kategorisinde
jüri üyesi olarak yarışmaya
katkı veren Er’in değerlendirme kriterlerinde özgünlük ve
kullanıcıya sağladığı fayda en
önce geliyor.

“Bu yarışma 2005 yılında
İMMİB’in ETMK İstanbul Şubesi ile işbirliği yapması sonucu başlamış oldu. O dönemin
Şube YK’sı şartnamenin oluşumunu sağladılar ve yarışma
o temel üzerine oturtuldu.
Ben de sanırım 2008 yılında
jüri üyesi oldum. Mermer ev
eşyaları kategorisinde jüri
üyesiydim. Değerlendirme
kriterleri konusunda benim
genel ilkelerim özgünlük,
kullanıcıya sağlanacak fayda, tasarımın temel ilkelerine
uygunluk ve uygulanabilme
olasılığının yüksek olmasıdır
diyebilirim. Tabi her yarışmanın kendi içinde özel kuralları
olabiliyor. Onlara da dikkat
etmek gerekir. İMMİB yarışmalarının başlangıç aşamasında sanayicilerden temsilci
olarak yer alan jüri üyeleri en

2012

fazla uygulanabilirlik üzerine
vurgu yaparlardı. Zamanla
ortak bir anlayışa varıldı diye
düşünüyorum.”

Konsept tema
umarım başarıya ulaşır

“Bu sloganın oluşturulma sürecini kısmen gözlemleyebildim. Birçok öneriler yapıldı ve
sonunda bunda karar kılındı.
Ben o potansiyelin keşfedilmeyi beklemeden kendi gücüyle açığa çıkmasını isterdim
ya da zaten görünür olmasını.
Dolayısıyla slogan da bunu
yansıtsın isterdim. Bu görüşlerimi de ilettim ilgili toplantılarda. Umarım başarılı sonuçlara ulaşılır. Söylem eylemle
desteklenirse güçlü olur.”

Ar-Ge ve markalaşma
desteği gerekli
Er, tasarım yarışmalarının
insan kaynaklarına ulaşmak ve
tanınmak için bir araç olabileceğinin ancak yarışmaların
stratejik bir tasarım politikasının da yerine geçmeyeceğinin
bilinmesi gerektiği görüşünde.
Er’e göre bunun için tutarlı
bir şekilde uygulanan tasarım,
Ar-Ge ve markalaşma desteği
gerekiyor.

“Katma değeri yüksek ürünler geliştirilmesi için stratejik
olarak planlanan ve tutarlı bir
şekilde uygulanan tasarım,

ON YILDIR FARK YARATIYORUZ

Birçok öneri arasından seçilen ve bu seneki yarışmanın
konsepti olan ‘Turkey: Discover the Potential’ temasının
başarılı sonuçlara ulaşmasını
dileyen Er, söylemin eylemle
desteklenmesini istiyor. Er,
Türkiye’nin dış pazarlarda
bütüncül bir kurumsal kimlik
anlayışı ile tanıtılmasına yönelik bir çabanın desteklenmesi
için atılan bir adım olarak bu
konsepti doğru buluyor.

“Yurtdışında eğitim imkanı kazanan
arkadaşlar, bu imkanın kendileri için ne kadar
önemli olduğunu belirtiyorlar. Tasarımcıların
yurtdışında nitelikli okullara kabul almaları
elbette önemli bir nokta.”
Ar-Ge ve markalaşma destekleri gereklidir. Bu konuda
Güney Kore ya da Tayvan deneyimlerine bakmak yeterlidir.
Tasarım yarışmalarında ödül
alan ürünlerin ticarileştirilme
oranları çok düşüktür. Bu
yarışmalar aracılığı ile ancak
yetenekli gençleri tanımak,
onlara bazı olanaklar, fırsatlar
yaratmak söz konusu olabilir.
İnsan kaynaklarına ulaşmak,
tanımak için tasarım yarışmaları bir araç olabilir ancak tasarım yarışmaları stratejik bir
tasarım politikasının yerine
geçemez, başka bir deyişle
ikame edemez.”

Yurtdışı eğitimi
iyi bir fırsat
Er, yarışmadan ödülle ayrılan
tasarımcıların yurtdışı eğitimi-

nin kendileri için çok önemli
olduğunu bizzat kendilerinden
dinlemiş. Er’e göre, dereceye
giren tasarımcıların yurtdışında nitelikli okullara kabul
almaları yarışmanın önemi açısından da önemli ve belirleyici
bir nokta.

“İMMİB’in davetiyle yapılan
yarışmanın değerlendirilme
toplantısında yarışmada derece alarak yurtdışında eğitim
imkanı kazanan arkadaşlar, bu
imkanın kendileri için ne kadar
önemli olduğunu belirttiler. Bu
tabi olumlu bir durum. Yarışmada dereceye giren arkadaşların yurtdışında nitelikli
okullara kabul almaları önemli
bir nokta. Sonuç olarak bu
okullara Türkiye’den bir kaynak transfer edilmiş oluyor.”
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oyaakman
Tasarımcı Oya Akman, hafızasında 40 yıl geriye, Türkiye’de
hiç bilinmeyen endüstriyel
tasarım disiplinini seçtiği
günlere dönüyor. O gün, hiç
bilinmeyen bir alanda yapacak çok şey olduğunu düşünen Akman, bugüne kadar
gerçekten çok şey yaptı.

“Endüstri Tasarımcısı olarak
1977 yılından beri profesyonel
olarak bu mesleği yapıyorum. Okurken de çalıştığımı
eklersek tam 40 yıldır global
pazar için tasarlıyorum, ürettiriyorum, danışmanlık yapı-

yorum. Bizim dönemimizde
yeni ve bilinmeyen bir meslek
olması seçimimde rol oynadı.
“Yapacak çok şey var” dedim.
Bu bana çok heyecan verdi.
Teknoloji merakım ve yenilikçi
bakış açım beni tartışmasız
bu yöne itti.”

Pazarda fark
yaratabilme kapasitesi
ETMK ve İMMİB’in davetiyle
jüri olarak yarışmaya katkı
veren Akman, İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışması için,
zamana meydan okuyan ve
fark yaratan ürünlerin peşin-

de koştu. Yarışmanın farkındalık yaratmasını çok olumlu
bulan Akman, ihracata katkı
noktasında ise daha alınacak
yol olduğu görüşünde.

“Ben yenilikçilik ve üretilebilme kriterlerini göz önünde bulundururum. Projenin
pazarda fark yaratabilme
kapasitesi olması çok önemli.
Bu fark da uzun süreçlerde
çok satabilecek bir öngörüye
sahip olmaktan geçiyor. Yarışma bence farkındalık yarattı
ve iyi oldu. Ancak katılımcıların önce global pazarı güncel
olarak çok iyi bilmesi ve geleceği öngörebilmesi gerekiyor.
Bu noktada üretim tekniklerine hakimiyet de oldukça
önemli. Öte yanda, firmaların
yenilikçiliğe açık olmaları
halinde, yarışmanın ihracata

Tasarımcılar farklı
düşünmeye başladı
Yarışmaya katılmanın tasarımcıların hedefi olmaya
başladığını düşünen Akman,
bunu oldukça olumlu buluyor.
Akman, yarışmanın sunduğu
fırsatların da tasarımcıların
bakış açılarını değiştirmeye
imkan tanıdığı görüşünde.

“Tasarımcılarda bu yarışmaya
katılmak hedef haline geldi,
bu iyi bir şey. Farklı düşünmeye başladılar. Ambiente
Fuarı’na katılım ve yurtdışı
eğitim bursu ise çok katkı
sağlıyor. Tasarımcıların global
tasarıma, girişimciliğe, inovasyona, hayata bakış açılarını değiştiriyor ve yön veriyor.
Öte yandan, workshoplar
üretim ve global pazar odaklı
olup da satışa dönüşecek inovatif tasarım hedefi koyarsa
ve bu konuda uzman kişiler
tarafından verilirse, tasarımcılara ve tasarım kültürüne
de artı katkı sağlayacaktır.
Yarışmanın bir diğer artısı da

bahsettiğim bu global bakış
açısına uygun yabancı jüri
üyelerinin değerlendirme aşamasında yer almaları. Elbette,
tasarımcıların kalitesi ve kapasitesi önemli ancak global
bakış açılarının daha oturmuş
olduğu da kesin.”

İnovatif tasarım
fark yaratır
Akman’a göre tasarımın en
büyük artısı katma değer
sağlaması. Ancak Akman,
bunun yeterli olmadığı görüşünde. Akman, oluşan katma
değere teknolojik inovasyonun da eklenmesi gerektiğini
düşünüyor.

“Tasarım katma değer yaratır.
Bu katma değere teknolojik
inovasyonu da eklemek gere-

“Tasarım katma değer yaratır. Bu
katma değere teknolojik inovasyonu da
eklemek gerekiyor. Teknolojik inovasyona
dayalı bir inovatif tasarım gerçek farkı
yaratacaktır. Bu, tasarımcı ile firmaların
ortak hedefi olmalı.”

kiyor. Teknolojik inovasyona
dayalı bir inovatif tasarım
gerçek farkı yaratacaktır. Bu
tasarımcı ile firmaların ortak
hedefi olmalı. Dolayısıyla,
firmaların da yenilikçiliğe açık
olmaları şart. İhracata katkı
inovatif tasarım ve teknolojik
fark yaratmakla oluyor.”
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yönelik rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacağına
da inanıyorum.”
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kezinde yarışma programlarına ilişkin yapılan toplantılarda
yer almış olmak gibi unsurların jüri üyesi olarak davet
edilmemde etken olduğunu
düşünüyorum. Jürisinde bulunduğum ürün grubunda genelde taklit ürün olmamasına
(yenilik), üretilebilir olmasına,
kendi alanında önceki çözümlerden daha faydalı olmasına
(işlevsel), insan kullanıcı ilişkilerine (biçim-form), üretimkullanım ve eskime hallerinde
çevreye getirdiği yüke dair
(geri dönüşüm) bakış açılarını
değerlendirmeye çalışırım.”
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Prof. Dr. İlhan Erhan,
Türkiye’de endüstriyel tasarımcı diploması alan ilk kişi.
Endüstriyel tasarımcı olma
serüveni 1965 yılında başla-

ilhanerhan
yan Erhan, kariyerine ise 1973
yılında İ.D.G.S Akademisi’nde
başladı. İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışması’na birçok kez
jüri olarak katkı veren Erhan
için genç tasarımcı adaylarıyla yeniliklerin peşinde koşmak
bir yaşam biçimi.

“İMMİB’e, endüstriyel tasarım eğitimine Bölüm Başkanı
olarak verdiğimiz katkılar,
ETMK’da görev yapan değerli meslektaşlarımızın ürün
tasarımının endüstriye sağlayacağı katma değerin ortaya
çıkmasına yönelik çalışmaları,
İMMİB yetkilileri ile birlik mer-

Erhan, endüstriyel tasarım yarışmalarının genelde endüstri
ve üretici kesiminde tasarımın pozitif algılanmasına ve
tanınmasına katkı verdiği görüşünde. Erhan’a göre, katma
değeri yüksek ürün geliştirilmesi ve ihracata yönelik
rekabet gücünün artırılması
için yarışma formatlarında
farklı uygulamalar ele almak
gerekiyor.
“Markalaşmayı öne çıkarmak için
belki amaç baştan belirlenmeli,
sektör ve sorun iyi tanımlanmalıdır. Yoksa İMMİB mensuplarının
değerli çalışma ve planlamalarıyla
her yıl düzenlenen 20 civarında
tasarım yarışması ülke genelinde
ise yaklaşık 50 civarında çeşitli
sektörlere ait açılan endüstriyel
tasarım yarışmalarında elde edilen birçok ürün önerisi kataloglarda kalmaya mahkum olacaktır.
Bu şekilde, endüstriyel tasarım
etkinliklerinin çoğu endüstri –

“Endüstriyel Tasarım, sadece işlev ve
biçim arasındaki ilişkinin insan ihtiyaçları
doğrultusunda kurgulanışına odaklanan bir
meslek olmayıp, yerel ve küresel rekabette
yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlarla değer
üreten bir akademik disiplindir.”
üretici firmalar tarafından sadece
bir sosyal sorumluluk faaliyeti
olarak algılandığı izlenimiyle karşı
karşıya kalma riski taşıyacaktır.”

Yabancı jürilerin
katılımı fayda sağlıyor
Erhan’a göre, İMMİB tarafından düzenlenen tasarım
yarışmaları Türkiye’de bir
yarışma disiplininin oluşmasına, öğrencilerin yeteneklerini
ulusal düzeyde test etmelerine, kısmen de olsa genç
tasarımcıların endüstri ile
tanışarak istihdam edilmelerine olanak sağlıyor. Erhan,
tasarım yarışmalarında yabancı jürilerin yer almasını ise
oldukça faydalı buluyor.

“İMMİB endüstriyel tasarım
yarışmaları, ayrıca üniversite sanayi işbirliği çalışmaları için olanakların ortaya

çıkması gibi artılar sağlıyor.
Ödül olarak sağlanan söz
konusu fırsatlar ve desteklerin ise yaygınlaşması ve
çoğaltılması görüşündeyim.
Yarışma tanıtım etkinliklerinin
ise hedefli, kararlı ve konuya
ilişkin bilgilerin donanımlı
şekilde sunulduğu, ülkemizde

Endüstriyel tasarım
bir yaşam biçimi
Alanında en yetkili isimlerin başında gelen Erhan için
endüstriyel tasarım ve genç
tasarımcı adaylarıyla iç içe olmak bir yaşam biçimi. Erhan’a
göre endüstriyel tasarım
sayesinde bugünün eleştirisini yaparak geleceği daha
yaşanılır kılmak mümkün.
“Endüstriyel tasarım aslında bu
günün eleştirisini yaparak, yer
yer sosyal, ekonomik, teknolojik,
çevre sorunlarına ilişkin analizlerin ışığında geleceği kurgulamaya
ve yaşanır kılmaya dair sorumluluk taşıyan bir meslek alanı olarak
görülebilir.”

ON YILDIR FARK YARATIYORUZ

tasarımcı kimliği ile tanınan
tasarımcıların ve öğrencilerin
katılımı ile daha da etkili olacağını düşünüyorum. Yarışma
jürisinde yabancı jüri üyelerinin de yer alması bence sorun teşkil etmemektedir. Tam
tersine, bunda büyük yarar
var. Biz iyi tasarımlarla uluslararası bir rekabet ortamında
yer almalıyız. Tasarım meselelerini, değerlendirmelerimizi
tasarımın evrensel boyutu ve
güncel eğilimlerini tartışarak
sonuca ulaşmaya çalışıyoruz
ancak yine de sayısal denge
göz ardı edilmemelidir.”
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HAYATA ANLAMLI ÖNERİLER
GETİREN TASARIMLAR
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Tasarımcı Obuz, aileden sanatçı. Sanat geleneği olan bir
aileden gelmesi ve kardeşlerinin tasarımcı olması Obuz’un

hasandemirobuz
üniversite öncesi tasarımla
tanışmasını sağlamış. Görsel
sanatların tümüne kendini
yakın hisseden Obuz, bu yolla
kendini ifade etmeyi seviyor.

“Demirden Design ile başlayan meslek hayatımın 21.
yılındayım. Farklı disiplinlerden gelen tasarım ekibimizle
birlikte sektöründe lider kuruluşlara, mekan, ürün, grafik
tasarım başlıkları altında,
geniş bir çerçevede bütünsel
çözümlerle, marka değeri
odaklı tasarım hizmeti veriyoruz. Geçen süre içerisinde, Demirden Design ve ilio

markalarımızla, iF Gold, Red
Dot, Design Plus gibi yirmiyi
aşkın tasarım ödülüne sahip
olduk. Sanat geleneği olan
bir aileden gelmem ve kardeşlerimin tasarımcı olması
nedeniyle üniversite öncesi
tasarım ile tanışmış oldum.
Görsel sanatların tümüne
kendimi yakın hissediyor ve
bu yolla kendimi ifade etmeyi
seviyorum.”

Hayata anlamlı bir
öneri getirmeli
Obuz’a göre her yarışmanın
özel bir hedef doğrultusunda
belli bir değerlendirme yapısı

“Her yarışmanın kendine
özel bir hedefte değerlendirme yapısı oluşuyor. İMMİB
yarışmaları jürisinde tasarımın, hayata anlamlı bir öneri
getirmesi, doğaya duyarlı
olması ve yenilikçi yönü
öncelikli kriterlerim oldu.
Akılcı çözümler içeren ve iyi
bir estetik ile kendisini ifade
eden tasarımları desteklemeyi hedefledim.”

Tasarımlar firmaların
hedefleri ile örtüşmeli
Obuz için İMMİB tasarım
yarışmaları, tasarımcı ve sanayici arasındaki iletişimin ve
farkındalığın artmasına katkıda bulunması açısından son
derece önemli. Obuz, bunun
yanında, şu ana kadar tasarım
kültürüne sağlanan katkıların
yanında hala yapılacak şeyler
olduğu görüşünde.

“Rekabet gücü yüksek, katma
değerli bir ürün geliştirebilmek için pazar-rekabet, lojistik, hedef kitle-kitleler, üretim
teknolojisi gibi analizlerin verileri ile yola başlamak gerekiyor. Bu veriler ise firmalar için
farklılaşarak özelleşmekte.
Bu kaynaktan yoksun olarak
geliştirilen tasarımlar doğal
olarak firmaların kabiliyetleri
ve hedefleri ile örtüşmekte
sorunlar yaşıyor. Yarışmaya
katılan tasarımlar arasından
az sayıda ürünün hayata
geçmesinin sebebi yaşanan
bu kopukluk. Bununla birlikte
İMMİB tasarım yarışmalarının,
tasarımcı-sanayici arasında
iletişimin ve farkındalığın

“Katma değerli ihracatın oluşmasında toplam
kalite anlayışı ile şekillenen çok sayıda
parametre söz konusu. Hedefleri ile örtüşen,
üstün tasarım niteliği taşıyan, rekabette
ayrışan ürün, bu parametrelere lokomotif
olabilmekte.”
artmasında öncülük yaptığını,
geliştirilecek yeni formasyonlar ile daha verimli etkiler
yaratacağını düşünüyorum.”

Tasarıma yatırımda
cömert olunmalı
Katma değerli ihracatın
oluşması için tasarıma yatırım
yapılması ve tasarım ofislerinin desteklenmesi görüşünde
olan Obuz, kalite yakalanamadığı zaman markalaşma

çabalarının da havada kaldığını düşünüyor.

“Katma değerli ihracatın
oluşmasında toplam kalite
anlayışı ile şekillenen çok
sayıda parametre söz konusu.
Hedefleri ile örtüşen, üstün
tasarım niteliği taşıyan, rekabette ayrışan ürün, bu parametrelere lokomotif olabilmekte. Birçok yönden üründe
kaliteyi yakalayamadığınızda,
markalaşma çabaları da havada kalmakta ve güçsüz bir
iletişim süreci yaşanmakta.
Hedeflere ulaşmak için tasarıma yatırım ve tasarım ofislerinin desteklenmesinde cömert
bir istikrar gerekiyor.”

ON YILDIR FARK YARATIYORUZ

bulunuyor. Bunun gayet doğal olduğu görüşünde olan
Obuz, jüri olarak katkı verdiği
İMMİB Endüstriyel Tasarım
Yarışmaları’nda öncelikli olarak, tasarımın hayata anlamlı
bir öneri getirmesine bakıyor.
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Şu an kendi firmam olan
DesignUM’da tasarım çalışmalarımı sürdürmekteyim.”

Yarışma kriterleri,
özgün tasarımları teşvik
ediyor

ümitaltun
Kendini bildi bileli hep bir
şeyler çizen, tasarlayan ve
modeller yapan Tasarımcı
Ümit Altun’un çocukluğu
otomobil maketleri ve modelleri yaparak geçmiş. Lise
döneminde yakın çevresi ve
öğretmenlerinin yardımıyla
endüstriyel ürün tasarımı
ile tanışan Altun, otomotiv
tasarımcısı olarak başladığı
mesleğinde fikir aşamasından
üretim aşamasına kadar tüm
süreçlere hakim, başarılı bir
tasarımcı.

“Kendimi bildim bileli hep bir
şeyler çizer, tasarlar, model-

ler yapardım. Çocukluğum
otomobil maketleri, modelleri
yaparak geçti. Lise döneminde çevremin ve öğretmenlerimin yardımıyla endüstriyel
ürün tasarımını tanıdım ve
tasarımcı olmaya karar verdim. Otomotiv tasarımcısı
olmak istiyordum, bu yüzden
Koç Ar-Ge’de staj yaptım
ve mezun olduktan sonra
Otokar’da 2 sene otomotiv
tasarımı konusunda çalıştım.
Bir ürünü fikir aşamasından
başlayarak üretim aşamasına
kadar taşıyacak bilgi birikimini edindiğime inanarak birçok
firma için tasarımlar yaptım.

Endüstriyel Tasarım
Yarışması’na jüri olarak
katkı veren Altun’a davet
İMMİB’den gelmiş. Altun,
özgünlük, kullanıcıya sağlayacağı fayda, satın alma isteği
uyandırması ve üretilebilirliği
gibi kriterlerin yarışmada belirleyici olduğu görüşünde.

“Bu tip etkinliklerin, tasarımcılar ile sanayicilerin bir
araya gelmesi açısından son
derece önemi olduğunu
düşünüyorum. Aynı zamanda
yapılan etkinliklerin basında
yer almasının da endüstriyel
tasarımın bilinilirliğinin artmasına, işlevinin ve dolayısıyla
öneminin algılanmasına katkı
sağladığını düşünüyorum.
Özgün tasarım süreçleri ile
hedef kriterler gözetilerek

Rekabet için fiyat ve
kalite yeterli değil
Altun, bir ürünün çok farklı
amaçlarla satın alma isteği uyandırdığı görüşünde.
Altun’a göre, üretici firmaların
ürünlerde ilk baktıkları noktalar ise rakiplerinden farklılaşmak, rekabet gücünü artırabilmek ve markalarını sağlam
temellere oturtabilmek.

“Günümüzde global pazarlardaki rakiplerle rekabet
edebilmek için sadece fiyat
ve kalite yeterli olmamaktadır.
Üretilen ürünün kimi zaman
hedeflediğiniz kullanıcı kitlesi için gerçek bir ihtiyaca

cevap vermesi, kimi zaman
bir statü göstergesi olması
gibi çok farklı amaçlarla satın
alma isteği uyandırması ve
rakiplerinden farklılaşması
gerekmektedir. Bu noktada ülkemizde üretim yapan
firmaların endüstriyel ürün
tasarımını ne derece etkin
kullanıldıkları sorusuna verilecek cevap, rakiplerinden farklılaşmaları, rekabet gücünü
artırabilmeleri ve markalarını
sağlam temellere oturtabilmeleri için çok önemlidir.”

Yarışmanın kalitesi
her sene artıyor
Altun’a göre, İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışması’nın
Türkiye’de düzenlenen en
kapsamlı, köklü, ciddi ve
özendirici ödüllere sahip
yarışma olduğu kesin. Bu
sebepten ötürü de katılım
oranı daima artan yarışmanın
kalitesi de her geçen sene
artmakta.

“İMMİB Endüstriyel Tasarım
Yarışması, Türkiye’de düzenlenen en kapsamlı, köklü,
ciddi ve ödülleri de özendirici
tasarım yarışmasıdır. Tüm bu
özelliklerinden dolayı katılım oranı da çok yüksektir.
Katılımcılar önceki yıllarda ne
tür tasarımların ödül alabildiklerini görmekte ve değerlendirme kriterleri ile beklentileri iyi analiz edebilmektedir.

“Özgün tasarım
süreçleri ile yapılan
katma değeri
yüksek tasarımların
rekabette büyük
avantaj sağladığının
görülmesini
ve sanayici ve
kullanıcıların bunun
avantajlarının farkına
varmasını önemli
noktalar olarak
değerlendiriyorum.”
Tüm bu özelliklerinden dolayı
yarışmaya katılan tasarımların
birçoğu ortalamanın üzerinde
niteliklere sahip olabilmektedir. Bu sebepten dolayı
yarışmanın kalitesi her geçen
sene daha da artmakta ve
Türkiye’de tasarım bilincinin
yerleşmesine ve niteliğine
önemli katkılar sağlamaktadır. Bunun yanında yurtdışı
eğitim bursu ve Ambiente
fuar katılımı, ödül almış tasarımcıların kendilerini daha
iyi geliştirmelerine olanak
sağlamaktadır.”

ON YILDIR FARK YARATIYORUZ

yapılan katma değeri yüksek
tasarımların rekabette büyük
avantaj sağladığının görülmesini, sanayici ve kullanıcıların
bunun avantajlarının farkına
varmasını önemli noktalar
olarak değerlendiriyorum.
Tasarımcılar tarafından bakıldığında ise İMMİB gibi bir
kuruluşun düzenlediği bu
yarışmaya yapılan başvuruların hem üretilebilir hem de
inovatif özelliklerde olması
gerektiğinin anlaşılmasını
önemli buluyorum.”
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“Yetenekli tasarımcıların
gerçek pazar ve sanayi tecrübesi kazanmaları amacıyla
üye firmalar içerisinde belirli
sürelerle Birliğin de desteği
sağlanarak çalışmalarının
sağlanabileceği önerisinde
bulunan Kolbaşı, “Ortaya
çıkan ürünlerin iç ve dış
pazarlarda hayata geçirilmesine yönelik sanayi destekleri
gündeme getirilebilir düşüncesindeyiz.”

Arzum “Fırrın”
projesini hayata
geçirdi
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Arzum, Endüstriyel Tasarım
Yarışmaları’na hem jüri üyesi
olarak hem de dereceye giren ürünlerin hayata geçirilmesi şeklinde destek veriyor.
Arzum, daha önceki yıllarda
dereceye giren bir ürünü
Arzum Fırrın adıyla sahiplenerek üretime soktu. Bu
ürün şu anda Türkiye’nin yanı
sıra Avrupa’dan Uzakdoğuya kadar onu aşkın ülkede
satılıyor.

muratkolbaşı
Arzum Elektrikli Ev Aletleri
Genel Müdürü ve Yönetim
Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı,
yarışmalar hakkında olumlu
düşünmekle birlikte, yarışmaya katılan ve ödül alan tasarımcı arkadaşlarla sanayimizin
tam olarak birbirlerine entegre olamadıklarını gözlemlediklerini söylüyor.

“Hem bünyemizdeki Ar-Ge
departmanı, hem de dışarıdan hizmet aldığımız tasarımcılarla birlikte Küçük Ev
Aletleri sektöründe farklı
ürünler geliştirmeyi hedefliyoruz. Yukarıdaki örnekte
verdiğimiz Arzum Fırrın
haricinde, üç yıllık bir Ar-Ge
çalışmasının ardından Arzum
Okka isimli otomatik Türk
Kahvesi makinesini Eylül
2014’te lanse ettik. Türk kültürü ile bütünleşmiş modern
ürünlerin tasarlanarak dünya
pazarlarına sunulmasıyla hem

ülke ve marka imajına katkıda
bulunduğumuzu hem de o
ürünün hitap ettiği destek sektörlerin de önünü açtığımızı
düşünüyoruz.”

Atıl Kızılbayır / Ekmek kızartma makinesi

Endüstriyel Tasarım
Yarışmaları’nda ödül alan
projelerden Arzum tarafından
hayata geçirilen tasarım 2007
yılında, o yılki yarışmada
dereceye giren Atıl Kızılbayır
imzalı ekmek kızartma makinesi. Arzum Fırrın “Design
Turkey 2012 Endüstriyel Tasarım Ödülleri’nde” Elektrikli
Ev cihazları kategorisinde “
Üstün Tasarım Ödülü”ne layık
görüldü.

“Kağıt üzerinde ve prototip
olarak çok başarılı görünen
tasarımların gerçek hayata

dönüştürülmeleri de ciddi
kaynak ve sabır gerektiriyor.
Sanayinin önemi ve rolü de
bu aşamada ortaya çıkıyor.
Söz konusu ürün de tasarımsal açıdan çok başarılı olmak-

“Yeni ürün tasarımlarımızda önceliği genç ve
yetenekli Türk tasarımcılara veriyoruz. Şirket
içinde staj gibi olanaklarla onların pazar
ve sanayi bilgilerini artırmayı hedefliyoruz.
Yurtdışındaki eğitimi için burs desteği
verdiğimiz tasarımcımız da mevcut.”

la birlikte üretim açısından
aşılması gereken ciddi sorunlar içermekteydi. Söz gelimi,
“ısıtma” fonksiyonu içeren
küçük ev aletlerinde uyum
sağlanması gereken ciddi
teknik standartlar bulunmaktaydı. Ürünün bu standartlara
ulaşması için yaklaşık iki yıl
süren Ar-Ge çalışması yaptık.
Sonunda ürün ulusal ve uluslararası gerekli bütün sertifikasyonlara uyumlu hale geldi.
Kalıp yatırımı, üretim anlaşmaları da tamamlandıktan
sonra bu ürünü önce 2010
yılında Türkiye’de ardından da
farklı ihracat pazarlarımızda
piyasaya sürdük. Arzum Fırrın
şu anda İngiltere, Almanya,
Avusturya, Balkan ülkeleri,
Suudi Arabistan, Hong Kong
ve Kore gibi ülkelerde satılmakta. Bu ürünümüz Mutfak/
Ev eşyası kategorisinde ‘iF
Product Design Award 2013’
ödülünü kazananlar arasında
yer aldı.”

ON YILDIR FARK YARATIYORUZ

Arzum Fırrın şu anda
İngiltere, Almanya ve
pek çok ülkede satılıyor
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semihşeftali
Esse Yönetim Kurulu Başkanı Semih Şeftali, Türkiye’de
tasarımın yerleşmesi için
değişik kurumlar olduğunu
ve İMMİB’in de bunlardan
biri olduğunu söylüyor.
Mutfak ve ev ürünlerinde
tasarımın gelişmesinde

İMMİB’in organize ettiği
yarışmalar, tasarımcıları
desteklemek, onları motive
etmek ve onları dünyaya
tanıtmak konusunda yaptıkları mücadelenin sonuçlarını 10’uncu yıldan itibaren
almaya başladı.

“Kendi şirketim adına konuşmak gerekirse şu anda
şirketimde altı tane tasarımcı
çalışıyor ve iki tanesi RedDot
Uluslararası Design Ödülü
aldı. Bunların hepsi daha
önce İMMİB yarışmalarına
katılıp sektöre aşina olmuş,
sektörü sevmiş ve şimdi bizim şirketimizde tam zamanlı
çalışan tasarımcılar. Dolayısıyla bundan sonra da devlet
tasarımcılara destek vererek
İMMİB’in başlattığı süreci devam ettirmiş oluyor. Bundan
dolayı tasarıma ihtiyacı olan
tüm firmaların İMMİB’i desteklemesi gerekiyor.”

Ne kadar çok ihracat
yaparsak o kadar
İMMİB’e katkıda
bulunacağız
Semih Şeftali, İMMİB’in orga-

“Biz en doğru şeyin tasarımcıların özgün
tasarımlar ortaya çıkarması olduğunu
düşünüyoruz. Bu sebeple tasarım ekibimiz
olarak bir grup olarak oluşturduk, ismine de
‘House of Esse’ dedik.”

Ayrıca Türkiye’de tava ve
tencerede seramik kaplamayı ilk satan ve tanıtan firma
Esse’dir. Şu anda Türkiye’de
pek çok tesis seramik kaplamayı hem üretiyor hem de
ihracatını yapıyor.”

nize ettiği yarışmaları düzenli
olarak takip ettiklerini ve
bu yarışmalara Esse olarak
katıldıklarını aktardı. Esse,
yarışmalara katılan tasarımcıları ya işe alıyor veya onların
ürünleri ile ilgileniyor. Yurtdışı
fuarlarına katılarak da ürünlerini ve tasarımcılarını dünyaya
tanıtıyor.

“Tasarladığımız ürünler son
olarak katıldığımız Chicago Fuarı’nda da büyük ilgi
gördü. Ne kadar çok ihracat
yaparsak o kadar İMMİB’e
katkıda bulunacağımızı düşünüyoruz. Esse kurulduğundan bu yana yenilikçiliğe, ino-

Semih Şeftali, gerek tasarımcı, gerek ürün geliştirme ve
hayata geçirme konusunda
avantajlı olduklarını söylüyor.
Esse’nin farkı tasarladığı ürünü satmak için tasarlaması.

vasyona ve ilk olmaya özen
gösteriyor. Bu sayede kısa
sürede tüketicinin sevdiği ev
ürünleri mağazaları zinciriyiz.
Ardından bu ilgiden dolayı Essenso markası ortaya
çıktı. Kendi tasarımlarımızla
yenilikçilikten hiçbir zaman
ödün vermedik. Örneğin Esse
olarak Türkiye’deki tüketiciye
döküm demir ürünlerini ilk
tanıtan firmayız. O yıllarda
Türkiye’de döküm demir tava
ve tencere imal eden firma
yokken, şimdi benim bildiğim
üç tane tam kapasite çalışan
fabrika var ve bunların hepsi
ihracat yapıyor. Dolayısıyla
bununla gurur duyuyoruz.

“Tüketicinin ilgi göstermeyeceğine inandığımız bir ürünü
zaten tasarım aşamasında
iptal ediyoruz. 150’ye yakın
mağazamızda, zincir mağazalarda ihracat yaparak
inandığımız ürünleri müşteri
ile buluşturuyoruz. Dolayısıyla tasarımına inandığımız
bir ürünün satışını yapmamız bizim için çok kolay. Bu
sebeple tasarım, yenilik ve
Ar-Ge bizim var olma sebebimiz. Gerek yerli, gerekse yurtdışı rekabete karşı Esse’nin
sağlam ve dik durabilmesini
sağlayan sebep Ar-Ge.”

Tasarımları
hayata geçiriyoruz
Semih Şeftali, Tasarım
Yarışmaları’nda ödül alan
tasarımları hayata geçirdiklerini belirtiyor. Esse, son olarak
Red Dot tasarım ödülünü
alan Bombe döküm demir tavayı hayata geçirdi. Ürün, şu
anda Türkiye’de yaklaşık 300
noktada tüketiciye sunuluyor.

“Katıldığımız yurtdışı fuarlarında da bu ürünümüzü tanıttık ve özellikle Amerika’da
ve İngiltere’de katıldığımız
fuarlarda büyük ilgi gördü. Şu
anda numuneleri gönderdik
ve sipariş bekliyoruz. ”

ON YILDIR FARK YARATIYORUZ

Yenilik ve Ar-Ge bizim
var olma sebebimiz
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fatihkaraca
Karaca Yönetim Kurulu Üyesi
Fatih Karaca, tasarımın öneminden günümüzde tasarımın
nasıl algılandığını ve gerek
iş hayatı, gerekse gündelik
hayatta farklı ve eşsiz olma
isteğinin her geçen gün arttığını ve tasarımın öneminin

güç geçtikçe fark edildiğini
söylüyor.

“İnsanların modaya, stil programlarına, tarz yarışmalarına
ve hatta farklı tatlar arayan
yemek programlarına karşı
ilgilerini bu bağlamda örnek

olarak verebiliriz. Hepimiz
farklı şeyleri, eşsiz olarak
yapmanın peşindeyiz. Bu
eşsiz olma düşüncesi kullandığımız ürünlerde de kendini
gösteriyor. Sahip olduğumuz
eşyaların, en basit bir iğneden
tutun, kullandığımız arabaya
kadar, benzersiz olmasının
peşindeyiz. Bunu sağlayan
en önemli faktör ise tasarım.
Fiyat odaklı rekabetin dipsiz
bir kuyu olduğu günümüzde
bir gerçek, artık bizim ülke
olarak ara mamul üreticisi
değil, tasarım ile katma değerli ürünler yapmamız lazım.
Tasarım sadece hazır olarak
satın alınabilecek bir şey değil. Evet, belki bugün belli bir
ücret karşılığında uluslararası
ün yapmış bir tasarım ofisi
ile çalışabilirsiniz. Geri dönüş
de alabilirsiniz, fakat tasarımı bir kültür olarak ülkenize
yerleştirmedikçe hep bağımlı kalırsınız. İMMİB tasarım
yarışmaları, kendi bünyemizden tasarımcılar çıkarma ve
bu tasarım kültürünü yayma
adına çok önemli bir misyon
taşıyor.”

Hedef kitlemizin beğeni,
istek hareketlerini
takip ediyoruz
Fatih Karaca, firma olarak

bir tasarım markası olmanın
vizyon ve stratejilerinin kilit
taşı olduğunu ve planlarını yaparken, uzun vadeli ve marka
önceliğinde planlar yaptıklarını belirtiyor.

“Markamızın trendleri belirleyen bir pozisyonda olması
ve Ar-Ge ve inovasyon için
gerek yurtiçinde gerek yurtdışında farklı partnerlerle çalışıyoruz. Bünyemizde geniş
bir tasarım kadromuz var, bu
arkadaşlarımız sürekli yurtiçi
yurtdışı akımları inceliyorlar
ki bir trend ortaya çıkmadan
önce onu yönlendirebilelim.
Ayrıca sürekli fokus grupları olsun, saha araştırmaları
olsun değişik enstrümanlarla
hedef kitlemizin beğeni, istek
hareketlerini takip ediyoruz.
Bu da bize belirleyicilik ve
hızlı eyleme geçme kapasitesi sağlıyor. Yaptığımız
yenilikleri de sürekli müşteri

araştırmalarıyla takip ediyoruz, ‘Geri dönüşüm nasıl?
‘Çok başarılı bulduğumuz bir
tasarım acaba müşterilerimizin hayatlarında kendisine bir
yer bulabiliyor mu?’ Bunlar
sayesinde sürekli kendimizi geliştirip ‘daha iyiyi nasıl
yapabiliriz’in enerjisini kaybetmiyoruz.”
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Çalışanlarımızı
dar çerçeveye
hapsetmiyoruz
Fatih Karaca, firmamızın
tasarım ekibine yeni arkadaşlar alırken, kalıplara sıkışmış
insanlar almaktansa, genç ve
yeniliğe açık çalışma arkadaşları tercih ettiklerini vurguladı.
Firma, çalışanlarından iş beklerken de onları çok dar çerçevelere hapsetmeden geniş bir
özgürlük alanı sağlıyor.

ON YILDIR FARK YARATIYORUZ

“Karaca olarak, sahip
olduğumuz eşyaların,
en basit bir iğneden
tutun, kullandığımız
arabaya kadar,
benzersiz olmasının
peşindeyiz. Bunu
sağlayan en önemli
faktör ise tasarım.”

“Ufuklarının gelişmesi adına
onlara farklı imkânlar sağlıyoruz, bu yurtdışı gezileri olabiliyor, fuar ziyaretleri olabiliyor.
Yurtdışı tasarım ofisleriyle
yaptığımız görüşmelere özellikle bu genç arkadaşlarımızı
da dâhil ediyoruz ki farklı
perspektiften bakma yetileri
gelişebilsin.”
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öğrenciler bu yarışmalar sayesinde sektördeki insanlarla
tanışmış oluyorlar. Tasarım
olgusu sektörler tarafından
daha anlaşılır hale geliyor. İlerisi için de daha kolay çalışma
ortamı sağlanmış oluyor.”

kerimkorkmaz
Endüstriyel Tasarım Yarışmaları öğrenciler için çok
önemli bir yarışma. Korkmaz
Mutfak Eşyaları Yönetim
Kurulu Üyesi Kerim Korkmaz,
öğrencilerin okuldan teorik
bilgilerle mezun olurken bu
yarışmalarda sektörlerden
tecrübeli insanların bakış
açısıyla, onların oluşturduğu
jürilerle değerlendirilmiş olduğunu söylüyor. Ayrıca öğrenciler bu tip yarışmalarda
kendi yetkinliklerini de test
edebilmiş oluyorlar. Kerim
Korkmaz, yarışmanın öğrencilerin ileriye dönük hedefleri

için teşvik edici bir etkinlik
olduğunu belirtiyor.

“Türkiye’deki endüstriyel tasarım şu an birçok sektörde
yeni yatırım yapılan bir olgu.
Bu açıdan bu tip yarışmalarla
öğrencilerin tasarım dünyasına hazır olması, buralarda
jüri olarak bulunan firmaların
öğrencilerin tasarıma bakışını
anlıyor olması ilerde birlikte
çalışacak akademisyenlerle
pratik sahibi insanların daha
başarılı işler çıkarması açısından çok önemli. Okuldan
teorik bilgilerle mezun olacak

Tasarım ticari
üstünlük getiriyor
Kerim Korkmaz, tasarım
yarışmalarının ilk yapıldığı
andan beri Korkmaz Mutfak
Eşyaları’nın bilgisi dâhilinde
olduğunu ve bu yarışma sonrasında hazırlanan kitapçıktan orada yarışmaya katılan
öğrencilerin, projelerin bütün
bilgilerini incelediklerini vurguluyor. Firma, yarışmalarda
başarı kazanmış bazı projeleri
uyguladı.

“Şu anda ticari olarak sattığımız bu yarışmalardan
çıkmış ürünlerimiz mevcut.
Kişisel olarak baktığımızda
kendi sektörümüz içerisinde
dünyayı dolaştığımız zaman

sarım Yarışmaları’na katılması
gerekiyor.”

Tasarım Türkiye’de
büyük ölçüde
içselleşmiş olmalı
Kerim Korkmaz, sektörde
önümüzdeki yıllarda olması
gerekenin tasarımın ileriki
boyutuna geçmesi, doğru
felsefelerle kültür endüstrisine
doğru giden tasarımlar yapılması gerektiğini dile getiriyor.

“Hedefe ulaşmak için endüstriyel tasarımda
yatırımlar yapmamız, üretim teknolojilerinde
ve markalar anlamında rekabetçi olmamız,
perakendede çok gelişmiş bir ülke haline
gelmemiz gerekiyor.”

“Tasarım olgusunun henüz başındayız. Bunu daha
doğru felsefelerle yapmamız
ve sürdürmemiz gerekiyor.
Endüstriyel tasarım aslında
dünya ticaretinde rekabetçilik
anlamında sadece kalite, dağıtım gibi maliyetleri dışında
rekabetçilikte önemli bir olgu
haline gelmiş durumda. O
yüzden endüstriyel tasarımda
sektörler, firmalar rekabette
üstünlük sağlamak için sürdürülebilir başarılar yakalamak
için kullanmak zorundalar.
Biz 2023 projeleri duyuyoruz.
Burada 500 milyar dolarlık
ihracattan bahsediliyor. Bu
rakama ulaşmak için mutlaka endüstriyel tasarımda
yatırımlar yapılması, üretim
teknolojilerinde ve markalar
anlamında rekabetçi olunması
gerekiyor. Perakendede çok
gelişmiş bir ülke haline gelmemiz gerekiyor. Tasarımda
gelişmiş bir ülke durumuna
gelemezsek bunların biraz
zor olacağını düşünüyorum.
Bu yüzden 2020’li, 2030’lu
yıllarda tasarım Türkiye’de
büyük ölçüde içselleşmiş bir
olgu olmak zorunda.”

ON YILDIR FARK YARATIYORUZ

tasarıma çok değer verildiğini
ve bu tasarımın ticari olarak da üstünlük getirdiğini,
bir pazarlama enstrümanı
olarak kullanıldığını görüyoruz. Türkiye’de de bu tip
yarışmaların yapılması tasarım olgusunun anlaşılması,
tasarıma yatırım yapılması ve
sektörlerde bu iş için çalışacak insanların teşvik edilmesi
açısından önem arz ediyor.
Bu yarışmaya gençler niye
katılsın dediğimiz zaman; tasarımcı olmak mutlaka önemli
ama tutku sahibi bir tasarımcı olmak çok daha önemli.
Tutku sahibi tasarımcının da
bazen kendini ölçüp biçebilmesi gerekiyor. Yeteneklerini
sınaması gerekiyor. Bunu
sınaması için Endüstriyel Ta-
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YARIŞMANIN GİZLİ ÖZNESİ

GENEL SEKRETERLİĞİN EMEĞİ
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coşkunkırlıoğlu
İMMİB Genel Sekreterliği’nden
Genel Sekreter Coşkun Kırlıoğlu, Endüstriyel Tasarım
Yarışmaları Organizasyon
Sorumlusu Merve Çakır ve
Muharrem Kayılı tasarım
alanında marka olan yarışma
için büyük emekler harcıyorlar. Her sene farklı konseptte
yapılan yarışmanın arka planında yer alsalar da isimleri
duyulmayı hak ediyor.

Katma değerli, inovatif
ürünlere odaklanıyoruz
İMMİB Genel Sekreteri Coş-

kun Kırlıoğlu, artık tüm dünyanın yükte hafif pahada ağır
ürünler üretmenin yolunun
tasarımdan geçtiğini kabul
ettiğini söylüyor.

“Yenilikçi ve farklı ürünler yaratarak ev ve mutfak eşyaları
sektöründe değişen trendi
yakalamak ve uyum sağlamak
zorundayız. Bunu da mutfak
ve ev eşyaları sektöründe bir
ölçüde başardığımıza inanıyoruz. İstatistiklere bakacak
olursak 2004 yılında mutfak
ve ev eşyaları sektöründe bi-

rim ihraç fiyatımız 2,34 dolar/
kilogram iken, 2014 yılında
bu rakamın 4,04 dolar/kilograma çıktığını görüyoruz. Bu
rakamlar bize gösteriyor ki
ev ve mutfak eşyaları sektörü
geçtiğimiz on bir yılda 2009
krizinin gölgesine rağmen
yükselen bir trendi takip ediyor. Bu başarının bir tesadüf
değil, ilgili sektördeki firmaların katma değerli ve inovatif
ürün üretimine, tasarıma ve

“İlgili sektördeki
firmaların katma
değerli ve inovatif
ürün üretimine,
tasarıma ve
Ar-Ge’ye daha
fazla yatırım
yapmasının, tasarımcı
istihdamının artışı ile
mümkün olduğunu
düşünüyoruz.”

ON YILDIR FARK YARATIYORUZ

Soldan sağa: Muharrem Kayılı, Ümit Koşkan,
Fatih Özer, Coşkun Kırlıoğlu, Merve Çakır

Ar-Ge’ye daha fazla yatırım
yapması ve tasarımcı istihdamının artışı ile mümkün
olduğunu düşünüyoruz.”

ETKİ projesi ile
yenilikçi projelerimizi
hayata geçiriyoruz
Çoşkun Kırlıoğlu, İhracatçı
Birlikleri olarak kendilerinin
bu noktada farklı sektörlere
yönelik düzenledikleri tasarım
yarışmaları ve Ar-Ge proje
pazarları ile tasarımcıları,
mühendisleri ve sanayicilerimizi bir araya getirdiklerini,
yenilikçi fikirlerin yatırımcı bulmasında ve üretime
dönüşümünde önemli bir rol
üstlendiklerini belirtiyor.

“Tasarım Yarışmalarımızın
yanı sıra sektöre hizmet

etmek üzere açtığımız hızlı
prototipleme merkezi ve 20
sanayici ve 20 tasarımcıyı
eşleştirerek yürüttüğümüz
mutfakta ETKİ projesi ile
yenilikçi projelerimizi hayata
geçirmeye devam ediyoruz.
Bu almanak çalışmamız ile de
geçtiğimiz on bir yılda yaşadığımız serüveni, tasarımcı
arkadaşlarımızın ve birlikte
çalıştıkları ihracatçılarımızın
başarı hikayelerini sizlerle
paylaşmak ve örnek bir gurur
tablosu çizmek istedik. Önümüzdeki yıllarda da benzeri
organizasyon ve girişimlerimiz ile ihracatımıza önemli
katkılar sağlayacağımıza
inanıyor ve yarışmada emeği
geçen tüm kurum, kuruluş ve
kişilere teşekkürlerimi sunuyorum.”

merveçakır
KİMDİR?

İMMİB Tasarım Projeleri Sorumlusu,
2008 İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı
Bölümü Mezunu. 2009 Nisan
ayından günümüze İMMİB Genel
Sekreterliği’nde “Tasarım Projeleri”
üzerine çalışıyor. İMMİB Endüstriyel
Tasarım Yarışmaları’nın yanı sıra,
2014 yılından itibaren Plastik ve Metal
Ambalaj Tasarım Yarışmaları’nda da
görev alıyor.

“İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları kâr amacı gütmeksizin 11 yıldır pek
çok tasarımcının hayalini gerçeğe dönüştüren, dünyada eşine az rastlanır
fırsatlarla dolu bir yarışma. Tasarım
Komitesi Üyeleri ile beraber yarışmaların arka planını organize ederken,
her yıl için ayrı bir heyecan ve heves
duyarak işe başlıyoruz. Yarışma
kategori ve formatımız her sene
güncelleniyor. Farklı üniversitelerde
çeşitli konferans ve workshop gibi
etkinliklerle zenginleştirmeye, yarışmayı tasarım öğrencisi ve profesyonellerine hayatlarının her döneminde
faydalı olabilecek bir kaynak haline
dönüştürmeye gayret ediyoruz.
Sektör temsilcileri ve öğrenci çevrelerinden aldığımız geri bildirimler de
yaptığımız çalışmaların ciddi bir yankı
bulduğunu gösteriyor.”
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ayçagüvenkoçer
Tasarımcı Ayça Koçer’in bu
mesleği seçmesinde yaratma
tutkusu en önemli unsur oldu.
Tüm hikaye ise annesinin dikiş
dikme ve resim yeteneğinden
ilham alarak bebeklerine elbise dikmesiyle başladı. Koçer,
partneri Muzaffer Koçer ile
birlikte ‘Studio Mu•Ca’da
birçok firmaya tasarım danışmanlığı hizmeti veriyor.

“Çocukluğumdan beri elimdekilerle bir şeyler yaratma
tutkum beni bu mesleğe itti
diyebilirim. Annemin dikiş
dikme ve resim yeteneği
bana ilham verdi, bebeklerime elbise dikerek başladı

her şey. Çamurdan bardaklar
yapmak, küçük sorunlara
kendi çözümlerimi üretmeye
başlamam, yaratıcı bir çocukluk ve gençlik geçirmem,
beni hayatta mutlu eden
şeyin yeni şeyler yaratmak
olduğunu keşfetmemi sağladı. Sonra endüstriyel tasarım
beni hayata bağladı. İnsanlara
faydalı olma duygusu ve geride eserler bırakma dürtüsü
bu mesleği seçmemde önemli
bir rol oynadı.”

En itibarlı
tasarım yarışması
Tasarımcı Ayça Koçer’e göre
İMMİB, organizasyon başa-

rısı, jüri seçimindeki titizliği
ve üreticiyle tasarımcıyı bir
arada jüriye dahil etmesiyle
diğer yarışmalardan ayrılıyor.

“İMMİB bana göre Türkiye’de
endüstriyel tasarım alanında
yapılan en itibarlı tasarım
yarışmalarından biri. Organizasyon başarısı, jüri seçiminde titiz olunması, üreticinin

“Her zaman
yenilikçi fikirlerinizi
değerlendirecek
bir platform
bulamıyorsunuz,
ama yarışmalar
bu fikirleri hayata
geçirmek için iyi bir
fırsat sunuyor.”
ve tasarımcının bir arada
jüriye dahil edilmesi İMMİB’ i
diğer yarışmalardan ayırıyor.
Sanayici ile buluşma şansı
bulmayı, sanayicinin tasarımcıyı tanıma şansı yakalaması
açısından önemli buluyorum.
Ancak, sanayicinin elini taşın
altına koyup daha cesaretli
olması hemde yeni tasarımlara sahip çıkıp üretmesi
gerekiyor. Aksi takdirde kâğıt
üzerinde kalan fikirler ülke-

mizi ileriye götürmüyor. Hem
vizyon sahibi sanayiciye hem
de kalifiye tasarımcıya aynı
ölçüde ihtiyacımız var.”

Genç tasarımcılarımız
umut vadediyor
İMMİB Tasarım
Yarışmaları’nda dereceye
girmek isteyenlere başarılı
olmaları için ipuçları veren
Koçer, tasarımın bir soruna

çözüm olacak güzel bir fikre
dayanıyor olması gerektiği
görüşünde; Koçer’e göre, temiz ve anlaşılır bir sunum da
oldukça önem taşıyor.

“Daha çok yenilikçi ve bir
esprisi olan, bir soruna çözüm
olacak fikirler aranıyor bana
göre. Tabi bunun yanında
üretilebilir olması, ergonomisi,
malzeme seçimi de önemli.
Son olarak da anlaşılır ve temiz bir sunum olmalı. Biz bütün ürünlerimizde bu kriterleri
gözetiyoruz. Türkiye’nin genç
tasarımcı gücü iyi bir potansiyel ancak tüm sektörlerde
Ar-Ge ve Ür-Ge’ye yatırım
yapılması da gerekiyor.”

?

Proje Ne

Köpük Cezve

İMMİB Endüstriyel Tasarım
Yarışmaları’ndan 3’ü 2015
yılında olmak üzere toplamda
9 ayrı ödülün sahibi olan
Koçer, ilginç hikayesiyle 2010
yılında ‘Köpük Cezve’ tasarımıyla birincilik ödülünü elde
etti. ‘Keşke ocakta pişen ama
taşmayan bir cezve olsa’ fikrinden yola çıkan Koçer, partneri
Muzaffer Koçer ile birlikte hiç
denenmemiş bir yöntemle
hedefine ulaştı. Ürün, KORKMAZ firması tarafından satın
alınarak hayata geçirildi.
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muzafferkoçer
Tasarımcı Muzaffer Koçer
İMMİB Endüstriyel Tasarım
Yarışmaları’ndan tam 11 ödül
kazandı. Böylesi kırılması zor
bir rekorun sahibi ve başarılı
bir tasarımcı olmasında, kendi
deyimiyle üç ana etmen var:
Annesi, babası, ahşap atölyesi ve meraklı kişiliği. Kendisinden dinleyelim:

“Bu mesleği seçmemde rol
oynayan üç ana etmen var.
Bunlardan ilki elbette yaratıcılığı, yoktan var etmesi ve
olaylara farklı bakış açısıyla
her seferinde beni şaşırtan ve
bu özel genlerini bana veren
annem. İkincisi, babamın bir

ahşap atölyesinin olması ve
çocukluğumu talaş kokusuyla birlikte her yaz üretimin
içerisinde geçirmiş olmam.
Son olarak, henüz lise birinci
sınıf öğrencisi iken 3 boyutlu
çizime merak salıp, gördüğüm her şeyi modellemeye
çalışmamdı.”

KOBİ’ler de
tasarımı öğreniyor
Koçer, tasarım gibi yeni bir
kavramın tanıtılması ve yaygınlaştırılması için yarışmaları
gerekli ve yararlı buluyor.
Koçer’e göre, İMMİB’in yeni
mezun tasarımcılara sağladığı
avantajların yanında küçük ve

orta ölçekli işletmelere tasarımı öğretmesi de gelecek için
umut verici bir gelişme.

“Tasarım” kelimesi ülkemizde
maalesef, çok yakın tarihlerde
telaffuz edilmeye başlandı. Bu
kadar yeni olan bir konunun
yaygınlaştırılmasında
ve özellikle sanayinin,
tasarımcıyı ve ne iş yaptığını
öğrenmesinde tasarım
yarışmalarının önemli rol
oynadığı bir gerçek. Tasarımcı
ile sanayiciyi aynı platformda
buluşturan, her iki taraf
için de yeni iş fikirlerinin
yaratılmasını sağlayan bu
yarışmalar, özellikle yeni

mezun tasarımcılara deneyim
ve iş imkanı sağladığı
gibi, küçük ve orta ölçekli
işletmelere de ‘tasarım’ve
‘tasarımcının’ önemini ve
görevinin ne olduğunu
özetleyen bir etkinlik haline
geldi.”

Ürün esprili
ve yenilikçi olmalı

Koçer’in iyi bir tasarım için
çok fazla şartı var; bunların
başında da yenilikçi olması geliyor. Koçer’e göre, bir
tasarımın olmazsa olmazı ise
ergonomisi.

Water Scale

Ayça Koçer
“Bana göre ürün yenilikçi
olmalı. Bunları destekleyen
güzel bir senaryo ve sunum
ile projenin başarılı olma
şansı çok yüksek. Bir tasarımın ilk olmazsa olmazı ise
ergonomisidir. Anatomik
olarak kullanıcı ile uyumsuz
bir tasarımı başarılı saymak
mümkün değil. Ayrıca, çevreci ve evrene faydası olan,
var olan için değil, yoklukla
mücadele eden için tasarımın
daha anlamlı olduğunu ve her
bir tasarımcıya burada özel
bir görev düştüğünü düşünüyorum.”

ON YILDIR FARK YARATIYORUZ

“Ülkemizin, tasarım
alanında daha iyi
noktalara geleceğine
inanıyorum. Sadece
yapmamız gereken,
hasta iken doktora
gittiğimiz gibi,
yenilikçi ve katma
değeri yüksek ürünler
için de tasarımcıya
gitmemiz gerektiğini
öğrenmek.”

Muzaffer Koçer
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Muzaffer Koçer, ekip arkadaşı
Ayça Koçer’in birlikte 2009
yılında tasarladığı “Water
Scale” adlı terazi projesi,
kantinde karton bardakta
çay içerlerken, gayrı ihtiyari
bardakları iç içe koymaları
ve bardağın dibindeki çayın
yanlardan taşmasıyla ortaya
çıkmış. Evraka! Arşimet
prensibini kullanarak hazırladıkları proje, Koçer ekibinin 2009 İMMİB Tasarım
Yarışması’nda 1.lik ödülünü
kazanmalarını sağladı.

Yarışmacı

YARIŞMAYLA KENDİME OLAN

İNANCIM ARTTI
ON YILDIR FARK YARATIYORUZ

Hocalarının tavsiyesiyle yarışmaya katılan Başak Oğuzalp,
okul projesi olarak metal
mutfak el aleti tasarladığını
ve bu projeyle yarışmaya katıldığını söylüyor. Ödül aldığı
tasarımın hikâyesi de bir hayli
dikkat çekici.

“Aslında proje sürecinin
büyük bir kısmında, aklımda
bu ürün yoktu. Çok farklı bir
amaca yönelik, çok farklı bir
tasarım üzerine çalışıyordum.
Ama bir türlü içime sinmiyordu ve başka fikirler bulma ihtiyacı hissettim. Proje
teslimine son beş gün kala
birden bire aklıma böyle bir
fikir geldi. Daha sonra üzerinde çalışmalar yaparak fikrimi
ürünleştirdim.Yaptığım çalışmaları hocalarımla paylaştım,
onların da fikirlerini alarak
son haline getirdim.”

136

Yarışma birçok imkân
sunuyor
İMMİB Endüstriyel Tasarım
Yarışmaları’nın çok iyi ürünler ve tasarımcıları yarıştıran,
prestiji yüksek bir yarışma
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“Prestiji yüksek bir yarışma, bu yıl da anladım ki çok
iyi ürünler ve tasarımcılar
yarışıyor. Bu kadar iyi tasarım içerisinde birinci olmak
ise benim için çok büyük bir
başarı, keşke daha önceden
de katılsaymışım dediğim çok
güzel bir tecrübeydi. Bana
kattığı en kıymetli şey ise
kendime olan inancımın artması oldu. Ayrıca yarışmanın
sunduğu birçok imkân var. O
imkânların tasarım yaşantıma büyük katkıları olacağına
ve yeni kulvarlar açacağına
inanıyorum.”

2015

Tasarıma dair
öğrenmem gereken çok
şey var

“Henüz kariyerimin çok başındayım.
Tasarıma dair daha öğrenmem gereken çok
şey var. Lisans eğitimimi bitirdikten sonra
da öğrenmeye devam etmek ve yurtdışında
yüksek lisans eğimi almak istiyorum.”

Kariyerinin henüz çok başında olduğunu ve önünde tasarıma dair öğrenmesi gereken
çok şey olduğunu ifade eden
Başak Oğuzalp, hedefinin
yurtdışında eğitimine devam
etmek olduğunu vurguluyor.

“Henüz kariyerimin çok başındayım. Tasarıma dair daha
öğrenmem gereken çok şey
var. Lisans eğitimimi bitirdikten sonra da öğrenmeye
devam etmek ve yurtdışında

yüksek lisans eğimi almak
istiyorum. Hangi alana yöneleceğim konusunda kararsızım, bu kararı verene kadar
değişik alanlarda çalışmayı
ve kendimi nerede mutlu
hissediyorsam orada devam

?

Proje Ne

Enjeksiyon başlığıyla yiyeceklerinizde lezzetin eşit
olarak dağılmasını sağlar. Aynı
zamanda başlığının arasındaki
delikler sayesinde iç haznedeki
sosların, yüzeylere yayılmasını
sağlar. Yoğun soslar için piston
başlığını da kullanabilirsiniz.

Condiment

etmeyi düşünüyorum. Her ne
kadar ürün tasarımı eğitimi
alsam da küçüklüğümden
beri grafik tasarıma hep bir
ilgim oldu ve ileride bu alana
yönelik de çalışmalar yapmayı planlıyorum.”

ON YILDIR FARK YARATIYORUZ

olduğunu ifade eden Oğuzalp, yarışmaya önceden
katılmadığı için hayıflandığını
da belirtiyor.
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Yarışmacı

ÇEVİR SIKIŞTIR MANTIĞIYLA

ON YILDIR FARK YARATIYORUZ

SAKLAMA KABI
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Ülgen Ayrancı, mezun olduktan sonra Arçelik, Fakir,
Arzum gibi yerli firmalar;
Philips, Kenwood, Black &
Decker gibi yabancı markalar için ürün ve aksesuarlar
tasarlayan bir tasarımcı.
İMMİB Endüstriyel Tasa-

ülgenayrancı
rım Yarışmaları’na ilk olarak
2010 yılında, arkadaşı Cansu
Altıntaş ile beraber öğrenci
kategorisinden katılan Ayrancı, nemli havalarda tuzluk deliklerinin nemlenerek
tıkanması problemine çözüm
olarak “Tuzukuru” adındaki
tuzluk tasarımıyla ikincilik
derecesini almıştı.

“2015 yılında ise plastik
saklama kapları kategorisinde
‘bi’kaşık’ adlı küf önleyici
saklama kabı tasarımı ile
birincilik ödülünü kazandım.
Hazır alınan salçaların

bulundukları kap içerisinde
çok hızlı küflenmeleri
problemini tespit ederek
başladığım tasarım sürecim
sonunda, hem ölçek olarak
kullanılan hem de pratik
bir ürün çıktı. ‘bi’kaşık’,
salça ve benzer kıvamdaki
yiyeceklerin hava ile
temaslarını tamamen keserek
küflenmelerini önleyen bir
saklama kabı. Çevir-sıkıştır
mantığı ile çalışıyor ve her
çevirişte bir yemek kaşığı
salça çıkartıyor. Böylece
küflenme problemine
ölçekli bir çözüm getiriyor.
Mutfak ürünleri sorunlara
ne kadar basit çözümler
getirirse kullanıcı tarafından
benimsenmesi o kadar
kolay ve kullanılma sıklığı o
kadar çok oluyor. O yüzden
ürünün kullanım açısından
olabildiğince kolay olmasına
dikkat ettim.”

Burs olanakları
oldukça önemli
İMMİB Endüstriyel Tasarım
Yarışmaları’nın hem öğrenci hem de tasarımcılar için
yaratıcı fikirler bulma ve bu
fikirleri sektörlerle paylaşma
açısından çok iyi bir araç
olduğunu vurgulayan Ülgen
Ayrancı, yarışmanın, tasarımcıların çalıştıkları alan dışındaki sorunlar üzerine çözümler
üretebileceği bir platform
olması açısından da güzel bir
olanak olduğunu belirtiyor.

“Bunun farklı iş alanlarında
ürün geliştirme fırsatı
sağlama olasılığının yanında
tasarımcının yaratıcılığını da

Yüksek lisans
programına İMMİB
desteği ile katılacağım
Ülgen Ayrancı, elektrikli küçük ev aletleri tasarımı alanında çalışırken plastik ürünler,
üretim yöntemleri ve mekanik
konstrüksiyon konularında
her gün yeni şeyler öğreniyor
ve öğrendiklerimi uygulamaya devam ediyor.

?

Proje Ne

“bi’kaşık” saklama kabı bir adet
hazne, bir adet döndürmeli itici
sistem, kapak ve tıpadan oluşan
sistemi ile vakumlu saklama
kaplarıyla bile sağlanamayan
sıfır hava ortamını sağlamaktadır. Kullanım senaryosu,
salçanın iticisi en alt konumda
bulunan bi’kaşık saklama
kabına aktarılması ile başlıyor.
Ürünün kapağı kapatılıp gerekli
miktarda çevrilmesi ile içindeki
havanın tamamen bittiğinden
emin olunur. Salça dökülmek
istendiğinde kabın tapası açılarak bir tur çevrilir ve bir kaşık
salça dökülmüş olur. Kaptaki
salça tamamen bittiğinde ise
bütün parçalar birbirinden
kolayca ayrılarak yıkanıp tekrar
birleştirilir ve yeniden kullanıma hazır hale gelir.

2015
“Mutfak ürünleri sorunlara ne kadar basit
çözümler getirirse kullanıcı tarafından
benimsenmesi o kadar kolay ve kullanılma
sıklığı o kadar çok oluyor.”
“Bu bilgi birikimi üzerine,
ürün tasarımı alanında daha
olgunlaşmış bir estetik
algısı ve stratejik ürün
geliştirme konuları üzerine
yoğunlaşan bir yüksek lisans
programına, İMMİB’in desteği
ile katılarak mesleğimde daha
emin adımlarla ilerlemeyi
hedefliyorum.”

bi’kaşık

ON YILDIR FARK YARATIYORUZ

geliştirdiğini düşünüyorum.
Sanayiciler açısından ise
farklı fikirler üretebilecek
ve firmaların dünya
pazarında göze çarpmasını
sağlayabilecek tasarımcılar ile
tanışmasına olanak veriyor.
Yarışmada ödül alan ürünlerin
yurtdışı fuarlarında tanıtılması
ve ödül kazananlara sağlanan
burs olanaklarının da
tasarımcılara mesleki açıdan
çok büyük katkısı olduğunu
düşünüyorum.”
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Yarışmacı

“LOG-IN” KONUMLANDIRILABİLİR

ON YILDIR FARK YARATIYORUZ

AYDINLATMA SİSTEMİ
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yücelgünal
Burak Koçak ve Yücel Günal,
11. İMMİB Endüstriyel Tasarım
Yarışmaları’nda “Aydınlatma- Öğrenci” kategorisinde birincilik ödülüne, birlikte tasarladıkları “Log-in”
isimli projeleriyle sahip oldu.

“İMMİB’in düzenlediği yarışmalarda, dereceye girenlere
yurtdışı eğitim hakkı sağlıyor
olması bu yarışmaya başvurmuzda en büyük motivasyonu-
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Modüllerle farklı
senaryolar oluşturduk
Ödül alan proje “Log-in”, konumlandırma adına farklı opsiyonlar sunan bir aydınlatma
ürünü. Tasarım, masa aydınlatması, tavan aydınlatması,
köşe aydınlatması gibi işlevleri bünyesinde barındırıyor.

“Günlük hayatta aydınlatmaya çok önem veriyoruz. Aydınlatmanın mekânın kurgusu
ile örtüşmesi ve rahat hissettirmesi bezim için oldukça önemli. Bu yüzden farklı
şekillerde kurgulanabilir ve
konumlandırılabilir bir aydınlatma sistemi yaratmak temel
amacımız oldu. Düşündüğümüz temel şey, modüllerle
farklı senaryolar oluşturma
deneyimini kullanıcıya sunmaktı.”

?

Proje Ne

“Log-in” konumlandırma
adına farklı opsiyonlar sunan
bir aydınlatma ürünüdür.
Ana modül üzerinde şarj
olan diğer modüller, ihtiyaca
göre evin farklı alanlarında
konumlandırılabilir, farklı
kombinasyonlar oluşturulabilir. Her modülün içinde bir
şarj edilme noktası vardır.
Böylelikle kablosuz olarak
evin her alanında kullanılabilir. Taşınabilir modüllerin
şarjı bittiğinde ana modülün
üstüne takarak şarj edilebilir.

“İMMİB’in, düzenlediği yarışmalarda dereceye
girenlere yurtdışı eğitim hakkı sağlıyor
olması en büyük motivasyonumuzdu.”
Yarışma kişisel eğitime
katkı sağlıyor
İMMİB Endüstriyel Tasarım
Yarışmaları’nın sektör ve
üniversite arasında bir köprü
görevinde olduğunu vurgulayan Yücel Günal, bu yarışmaların tasarım dünyasındaki
yerini çok doğru bulduğunu
ifade ediyor.

ON YILDIR FARK YARATIYORUZ

2015

muzdu. Erasmus programına
katıldığımızda, yurtdışında
bir okulda tasarım eğitimi
almanın algımızı geliştirdiğini
gördüğümüz için, yeniden
yurtdışında bir okula gitme
şansı yakalamak oldukça
önemliydi.”

141
“Öğrenciler ile üreticileri
buluşturması ve öğrencilere
teşvik sağlıyor olması beni
oldukça heyecanlandırıyor.
Yarışmada elde ettiğimiz başarı kişisel bakışıma ciddi bir
şevk sağladı. Ayrıca kazandığım yurtdışı eğitim hakkı ile
önemli bir şans yakaladığımı
düşünüyorum.”

Yarışmacı

TURKEY LOGOSUNU

ON YILDIR FARK YARATIYORUZ

DÜNYAYA TANITMAYI AMAÇLADIK
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Okuduğu Endüstri Ürünleri
Tasarımı ve Geleneksel El Sanatları alanlarını birleştirerek
tasarım yapan Esra Yıldırım’ın
tasarladığı birçok ürün hayata
geçmiş ve dünyaca ünlü
fuarlarda sergilenme imkânı
yakalamış.

“Desen, ürün ve mekân tasarımı konusunda yaklaşık
on yıldır tasarım yapıyorum.
Özellikle ev, mutfak ve sofra
grubunda pek çok tasarımım
hayata geçti. Yurtdışında
Paris Masion&objet ve Ambiante, yurtiçinde Zuchex
fuarlarına tasarladığım ürünler satışa sunuldu. Design by

Turkey Chess Set
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Esra Yıldırım markası ve 2014
yılında kurduğum Pia Studio
ile tasarım ve danışmanlık
hizmeti vermeye devam ediyorum.”

Turkey logosunu
satranca uyarladık
Esra Yıldırım ve Ünzüle Açar,
‘Turkey: Discover the Potential’ temalı “Konsept-Profesyonel” kategorisinde “Turkey
Chess Set” isimli tasarımlarıyla birincilik ödülünü almaya
hak kazandı .

“Binlerce yıllık kültüre sahip
bu toprakların, kendi logosuyla tanıtım yapabiliyor olması ve bunu yaparken kendi
kültüründen izler taşıyarak
yapması çok gurur verici.

Bir ülkeyi ve logosunu dünyaya tanıtmak,
tüm dünyaya ait olan
bir oyunla mümkün
olabilirdi. Malzeme kristaldir. Desenler üzerine
kumlama yöntemi ile
uygulanmıştır ve lüster
boya kullanılmıştır. Kutusu ahşaptır ve üzerinde
kumaş Osmanlı saraylarında kullanılan ipekli
bir kumaş olan çatmadır.
Kumaş üzerine, yine
Osmanlı saraylarında
kullanılan nakış örneklerindeki gibi altın tel iplik
ile Türkiye logosundaki
desenler işlenmiştir.

Her halı ve kilim bir hikâyeyi
motif diliyle anlatıyordu ve
çıkış noktamız bu oldu. Biz
de ürün tasarımını yapmadan
önce özellikle bu desenlerin
ve anlamlarının bilinirliğini
artırmak amacıyla herkesin
bildiği ve herkesin kullandığı
bir ürüne uyarlamaya karar
verdik. Uluslararası arenada
dikkat çekebilmesi ve herkesin bu desenleri öğrenebilmesi için bu gerekliydi. Ve bir
satranç takımı tasarladık.”

Yarışma, sektör ve
tasarımcı buluşmasını
sağlıyor
Türkiye’de tasarım ve tasarımcıya verilen önemin
giderek arttığını belirten
Esra Yıldırım ve Ünzüle Açar,
İMMİB Endüstriyel Tasarım
Yarışmaları’nın da bu konuda
üstlendiği görevin çok önemli
olduğunu vurguluyor.
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“Sektör fark etmeksizin
çalıştığımız pek çok firma
yetkililerinin bu yarışmalardan
haberi oluyor. Bu, İMMİB’in
sektör ve tasarımcı buluşmasını sağladığı yarışmaların
amacına ulaştığını gösteriyor.
Birkaç firma ödül aldığımız
bu proje ile ilgileniyor. Bu
tasarım satışa sunulduğu
zaman yarışma tam anlamıyla amacına ulaşmış olacaktır
diye düşünüyoruz. Endüstriyel Tasarım Yarışmaları
Türkiye’de endüstriyel tasarım
yapabilen tasarımcıların olduğunu, endüstriyel tasarımın
ne olduğunun anlaşılmasını
sağlayan bir yarışma olması
anlamında çok önemli. 11 yıldır yarışmaları devam ettiren
İMMİB’e teşekkür ederiz.”

ON YILDIR FARK YARATIYORUZ

Proje Ne
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ÜRETİLMEYEN 10 PROJE DEĞİL,
ÜRETİLEN BİR PROJE
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kriterlerine uygunluğu fark
edince bir arkadaşıyla beraber İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışması’nda buluyor
kendini. Ödül kazanamıyor
ancak çok şey öğreniyor; en
başta da fikirlerin nasıl sunulması gerektiğini.
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ahmetbekteş
Tasarımcı Ahmet Bekteş, eğitimi için Ankara’ya gitmeden
önce Manisa’nın Alaşehir ilçesinde kırmızı kitapları severek
büyümüş. Oldukça başarılı bir
öğrencilik hayatının ardından
Bekteş, birçok seçenek arasından tasarımı seçerken çok
zorlanmış.

“Küçükken kırmızı kitapları
çok severdim. Meslek
seçimini yapmak benim için
biraz zor olmuştu, çoğu

okula girebilecek puanım
vardı ama tasarımı seçtim.
Milyonlarca adet üretilecek
bir ürünün geliştirme
sürecinde bulunmak bir
çocuk için güzel bir hayaldi
ama sorumluluğu ilk başlarda
gözüme çarpmamıştı.”

Fikrinizi nasıl
sunduğunuz çok önemli
Bekteş’in ilk yarışma deneyimi üniversite yıllarına
dayanıyor. Yarışmanın katılım

“İMMİB Endüstriyel Tasarım
Yarışması’na ilkkez ikinci
sınıfta üzerinde çalıştığımız
projenin yarışma kriterlerine
benzerlik göstermesinden
dolayı bir arkadaşımla
girmiştim. İlk girişimde
ödül kazanamamıştım ama
diğer insanların problemi
nasıl anladığını görebilme
fırsatım olmuştu. Fikirlerini
nasıl sunduklarının ne kadar
önemli olduğunu anlamıştım.
‘Ben de kazanmalıyım’ dedim
kendime. Sonraki yıllarda
arkadaşımla sohbetimiz
esnasında fikirlerimiz
filizlendi. Birlikte çalıştık ve
rafine sürecini hızlandırdık.
Ekip olmasaydık belki de
kazanamayacaktık.”

Tasarımcılık, kararlılık
ve hassasiyet ister
İyi bir tasarım için yeri geldiğinde tüm kurallara uyu-

“Tasarımda en son
değerlendirmeyi zamanın
kendisi yapacaktır.
Kazanmadı diye fikrini
bırakan tasarımcılardan
olmayın. Ürünü sürekli
geliştirmek ve pazara
koyabilmek için çabalayın.
Tasarımcılık kararlılık ve
hassasiyet ister. 10 tane
üretilmeyen projeniz olmasın,
bir tane üretilmiş, kar
marjınızı ve haklarınızı
koruyan bir ürününüz olsun.”

“Bugün akıllı
telefonlardaki
uygulamalar bir
endüstriyel tasarım
mıdır? Ortada ürün
yoksa endüstriyel
tasarımdan
bahsedilebilir mi?
Bence önemli olan,
bunları yapabilecek
teknolojik kapasiteye
gelmektir.”

ON YILDIR FARK YARATIYORUZ

Öz

lacağını, yeri geldiğinde ise
yeniden yazılıp çizilmesi
gerektiğini düşünen Bekteş,
kriterlere göre tasarımcı olunmayacağı görüşünde. Bekteş,
üretilmeyen çok sayıda proje
yerine üretilen tek bir projenin daha makbul olduğuna
inanıyor.
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Profesyonel olarak bir mansiyon bir birincilik
ödülünün sahibi olan Bekteş, öğrenci olarak
da bir kez birincilik ödülünün sahibi oldu.
Oldukça kolay bir kullanıma sahip olan
ÖZ Karabiber Öğütücü (Pepper Grinder),
Bekteş’in pratik bakış açısının bir ürünü.

Yarışmacı

ÜÇ AYRI TASARIM

ÖZ, TAGG, ALTÜST
ağırlığı ‘Öz’ün çıkış noktası
aslında.

ON YILDIR FARK YARATIYORUZ

“Projenin adı ‘Öz’. Mermerin
temel özelliği olan ağırlığı
‘Öz’ün çıkış noktası. Bu doğal
özellik, mutfakta öğütme ihtiyacını gidermeye yönelik kullanıldı. Taze baharat öğütme
alışkanlığı için alternatif bir
yol önerildi. Kullanım dışında
da heykelimsi biçimiyle mutfağı tamamlaması amaçlandı.”

Bu tecrübeden çok şey
öğrendim
2009 yılında Ahmet Bekteş
ve İrem Çelik Akpınar ile yaptıkları projelerle iki ödül alan
Gelmez, farklı yıllarda üç ayrı
projeyle İMMİB Endüstriyel
Tasarım Yarışmalarına katıldı.
Diğer iki projesinin ismi ise
“AltÜst” ve “Tagg”. “AltÜst”
adlı ürünü evde dürüm yapmayı kolaylaştıran bir tasarım,
“Tagg” ise, mutfak dolaplarında ne olduğunu göstermeye yaran bir proje. Koray Gel-
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koraygelmez
İMMİB Endüstriyel Tasarım
Yarışmaları’nda toplam üç
ödül aldıklarını söyleyen
Koray Gelmez, 2008 yılında
Ahmet Bekteş ile yaptıkları
projeyle Mermer ve Diğer
Doğal Taşlardan Ev ve Mutfak
Eşyaları kategorisinde birincilik ödülü aldıklarını söylüyor.
Mermerin temel özelliği olan

“Yarışmanın bana en büyük getirisi yurtdışı
fuar gezileri ve eğitim bursu ile vizyonumu
artırmış olması.”
önemli bir noktaydı. Sanıyorum bunun sayesinde kendi
bakış açımın farkına daha
net vardım. Ayrıca yaptığımız projelerle portfolyomun
da zenginleştiğini düşünüyorum. Tasarım yarışmalarına
olan ilgim akademik olarak
da devam etti. 2011 yılında
Mimar
Sinan Güzel Sanat“Okul projeleri belirlenen kurgu
içinde hocaların yürütücülülar Üniversitesi Endüstride,
ğündeki bir tecrübe iken, yarış- Tasarımda, Eğitimde 40 Yıl
ma projeleri daha çok inisiyatif Sempozyumu’nda sundualınan ve kendi başına proje
ğum ‘İMMİB Endüstriyel
yürütülen farklı bir tecrübe.
Tasarım Yarışmaları üzerine
Ben bu tecrübeden çok şey
bir inceleme: 2005-2009’
öğrendim. Aynı zamanda, proje başlıklı bildiride yarışmacılasürecinde arkadaşlarımla ortak rın ve seçici kurul üyelerinin
bir çalışma yapabilmenin faryarışma algısı karşılıklı olarak
inceledim.”
kını görebilmek de benim için
mez, yarışmanın getirileri para
ödülü, yurtdışı fuar gezileri ve
yurtdışı eğitim bursu olarak
görüldüğünü ancak öncelikle
okul projeleri dışında başka bir
formatta proje hazırlayabildiğini görmenin cesaret verici
olduğunu söylüyor.

Tagg

Öz

?

Proje Ne

Öz: Dört parçadan oluşan “Öz”,
metalle mermeri birleştirmektedir. “Öz”ün kullanımı şu şekildedir: Mermer kürenin üstündeki
boşluğa öğütülmek istenen
karabiber taneleri koyulur. Ardından, ürünün metal kulbu yerine
yerleştirilip, biraz bastırarak çevrilmeye başlanır. Mermerin öğütücü kısımlarının pürüzlü olması
ve ağırlığı sayesinde öğütülen
taneler ürünün altına koyulan
metal plaka üzerinde birikir.
AltÜst: “AltÜst” isimli projede
birbirini tamamlayan iki lezzetin aynı anda tek bir üründe
pişirilmesi önerildi. Kullanıcı üst
kısmında yufka pişirirken, alt
taraftaki iç haznede istediği iç
karışımı hazırlayabiliyor. Böylece
kullanıcı evde, dışarıdaki kadar
lezzetli dürümleri pratik, temiz
ve ucuz bir şekilde yapabiliyor.
Tagg: “Tagg” isimli proje ise
mutfakta bir kategorizasyon
önermekte. Mutfaktaki dolap
kapaklarına ve çekmecelere takılabilen “Tagg” üzerindeki ikonlar
sayesinde dolap ve çekmece
içinde neler olduğuna dair ipucu
veriyor. Aynı zamanda çekmece
ve dolap kapaklarının kenarlarının çarparak zedelenmesini
önlüyor.

ON YILDIR FARK YARATIYORUZ
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ESİN KAYNAĞINI

GÜNLÜK HAYATTAN ALIYOR
ON YILDIR FARK YARATIYORUZ

aydınöztoprak

ve endüstriyel tasarım mesleği
ilgimi çekiyordu. Profesyonel
tasarımcılarla yoğun fikir alışverişlerim sonrası bu mesleği
seçmeye karar verdim. Lisans
eğitimim sırasında yaptığım
projelerden başlayarak akademik ve profesyonel hayatım
boyunca yaptığım projeleri
hatırladığımda doğru bir karar
verdiğimi düşünüyorum. Endüstri ürünleri tasarımı alanında lisans, yüksek lisans ve
doktora eğitimlerimi tamamlamam ve çeşitli tasarım yarışmalarında ödül kazanmam da
meslekteki deneyimimi artırdı.”
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Tasarımcılar yarışmalarla
bilgileniyor
Aydın Öztoprak etrafındaki nesneleri sorgulayan bir
tasarımcı; mesleğe başlama
nedeni de bu. Meslek seçimi
öncesinde, profesyonel tasarımcılardan da fikir alan Öztoprak, mesleğinden oldukça
memnun. Aynı zamanda akademik kariyerini de sürdüren
Öztoprak, meslekte deneyimli
bir tasarımcı.

“Etrafımdaki nesneleri sorgulayan bir birey olarak tasarım

Öztoprak, yarışmaların özellikle genç tasarımcılar için
bilgilendirici rolüne dikkat çekiyor. Öztoprak’a göre, yarışmalar, tasarımcıların kendilerini
göstermeleri ve kariyerlerine
başlamaları için önemli fırsatlar sunuyor.

“Tasarım yarışmaları şüphesiz
tasarım konusunda bilgilendirme amacıyla önemli rol
oynuyor. Bunun yanında genç
tasarımcılara kendilerini göstermeleri ve kariyerlerine baş-

lamaları için fırsatlar sunuyor.
Ancak geçtiğimiz 10 yılda on
binlerce ürünün gönderildiği
yarışmalarda bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar az
sayıda ürünün hayata geçirilmesi düşündürücü. İMMİB
elbette bu yarışmalar içinde
ayrı bir yere sahip.”

Tasarımın iki
ara yüzü var
Öztoprak’a göre her bir endüstriyel tasarımın temelde iki
ara yüzü var: Üretici ve kullanıcı. Öztoprak, bu iki ara yüzün

2009
ikisinde de başarılı olunan bir
tasarımı başarılı saymalı düşüncesinde.

“Bana göre her bir endüstriyel
tasarımın temelde iki ara yüzü
vardır; üretici ve kullanıcı. Bu iki
ara yüzün ikisinde de başarılı
bir tasarım başarılı sayılmalıdır. Ancak yarışmalarda üretici
ara yüzüne önem verilmesinin
doğru olduğunu düşünmüyorum. Bana göre yarışmalar
çığır açıcı, yeni düşünce yolları
geliştiren, tasarım literatürüne
yenilikler katan etkinlikler olmalıdır. Türkiye’de tasarım son
yıllarda öne çıktı ancak gelişmiş ülkelerdeki yerini alması
için henüz zamana ihtiyaç var.

Drymaid

ON YILDIR FARK YARATIYORUZ

“Lisans, yüksek
lisans, doktora
eğitimlerini
tamamlamış, çeşitli
yarışmalar kazanmış,
bir araştırma merkezi
ve tasarım ofisi
kurup yürüten biri
olarak kariyerimden
memnunum.
Gelecekte yeni nesil
akıllı ürünler alanında
yeni projeler hayata
geçirmek istiyorum.”
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İMMİB’den birçok ödül sahibi
olan Tasarımcı Aydın Öztoprak, fikirlerini hep günlük
hayatta yaptığı gözlemlerden yola çıkarak oluşturuyor.
Öztoprak’ın tasarladığı ve
kendisine 2008 yılında ödül
kazandıran “Drymaid” bulaşık
kurutucu tezgah’ ürünü,
mutfak tezgahı üzerinde yer
açarak bulaşıkların kurutulmasını sağlıyor.

Yarışmacı

ÜRÜNÜN TERCİH EDİLMESİ
HİKAYESİNE BAĞLI
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oluşturduğunu söyleyebilirim.
Bu nedenle ürün tasarımcılığı, eğitimimden iş hayatıma,
yaşantımla tamamıyla örtüşmektedir.”
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Farklı bakmayı
öğreniyoruz

Tasarımcı Mustafa Emre Olur,
tasarımı pratik akıl ve hayal
gücünün birleşimi olarak görüyor. Emre Olur için tasarım,
aynı zamanda meslekten öte
bir yaşam şekli. Olur, partneri Sevin Coşkun ile birlikte
Altera Tasarım Stüdyosu
bünyesinde çalışmalarını sürdürüyor.

m.emreolur

Olur, mezuniyetiyle birlikte,
İMMİB Endüstriyel Tasarım
Yarışması’nın ilkine katılma
fırsatını değerlendirip meslek
tanımının çok bilinmediği bir
dönemde ödüllendirilerek iş
hayatına farklı bir yön verdiğini düşünüyor. Olur, yarışmaların düzenli şekilde sürmesinin ise tasarım kültürünün
geleceği için kritik önemde
olduğu görüşünde.

“Pratik aklın ve hayal gücünün bir arada kullanılabildiği
özel bir alan olarak gördüğüm tasarım mesleği, üniversite yılları öncesi de ilgimi
çekmekteydi. Çevremde
tespit ettiğim problemlere
hem teorik hem pratik çözümler üretmenin bende bir
meslekten öte bir yaşam şekli

“Bu yarışmaların düzenli hale
getirilmesi, hem sanayici
hem de tasarımcı için tasarım
kültürünün yaşatılması ve
yaygınlaştırılması bağlamında kritik önem arz etmektedir. Tasarım yarışmalarının,
ele aldığımız projelere farklı
açılardan bakma kabiliyetimizi ve yaratıcı çözüm üretme

yeteneklerimizi geliştirdiğini
söyleyebilirim. Sektör içinde
yapılan tasarımlardaki bağlamsal kısıtlamaların dışında
düşünme ve hayal kurma
özgürlüğü tanıyan bu yarışmalar, pek çok yenilikçi fikrin
doğmasına ve bu fikirlerin
yarışma bünyesinde olmasa
bile sonraki zamanlarda uygulamaya geçebilmesine de
olanak sağlamaktadır.”

Minima

Ürün, kullanıcıya
bir deneyim sunmalı
Fikirleri ürüne çevirirken
bir ürünün kullanıcının nasıl
bir parçası olacağını ve ona
nasıl bir deneyim sunacağını
önemseyen Olur, bu bağlamda, kullanıcı merkezli, ezber
bozan, yaratıcı ve rekabetçi
düşünce odaklı tasarımların
daima bir adım önde olduğu
görüşünde.

“Fikirleri ürüne çevirirken ilk
önce bir ürünün, kullanıcının
nasıl bir parçası olacağını ve

ona nasıl bir deneyim sunacağını kurguluyorum. Bir ürünün
tercih edilmesini kullanıcıyla
arasındaki deneyim ilişkisiyle
ve ürünün güçlü hikayesiyle
ilişkilendirip kullanıcı merkezli, ezber bozan, yaratıcı,
rekabetçi, düşünce odaklı
ürünler tasarlamayı tercih
ediyorum. Teknoloji ve bilgiyi
insan odaklı yaklaşım doğrultusunda yorumlayarak,
nitelikli estetik öğelerin fonksiyonellikle birleştiği, pazarda
rakipleri ile rekabet edebilen
yaratıcı ürünler tasarlamayı
hedefliyorum. Aynı zamanda
ortaya çıkacak ürünlerin ergonomisini, üretim kolaylığını
ve malzemesi ile olan ilişkisini
de yönlendiriyorum.”

?

Proje Ne

“Minima” çatal-kaşık-bıçak seti ürünü,
fonksiyonlarını en iyi şekilde karşılayabilecek, pazardaki ürün kalabalığından sadece
dingin formu ile ayrışacak bir set. Altışar
parça çatal-kaşık ve bıçak ile bir adet
raf ünitesinden oluşan ürünün kompakt
tasarımı, mutfakta mekan avantajı sağlıyor.
Yine bir mutfak ürünü olan SPRING projesi
ise yoğun ilgiyle karşılandı. Kısa zamanda
üretime geçen proje ile Anadolu kültürlerinin geleneksel simgelerinden olan çay, çay
bardağı ve tepsisi gibi kavramları günümüz
parametrelerinden hız, kullanıcı dostu ve
sürdürülebilirlik gibi kavramlarla yeniden
ele alınıp yorumlanıyor.

ON YILDIR FARK YARATIYORUZ

“Tasarımcılar ve
sanayici arasındaki
köprünün kurulması
bu gibi yarışmalar
sayesinde artış
gösterecek, ülkemizi
uluslararası pazarda
temsil eden özgün
ve üstün nitelikli
ürünlerin üretimi
artarak devam
edecektir.”

Delight
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kriterlerle objektif bir değerlendirme yapıldığı görüşünde.
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sevincoşkun
Tasarımcı Sevin Coşkun, bilgi
ve hayal gücünün birleştiği bir alan olarak gördüğü
tasarımın, kendini bildi bileli
içinde olmak istiyormuş. Mesleğinden oldukça memnun
olan Coşkun, tasarım esnasında duyduğu heyecanı başka
hiçbir meslekte bulamayacağından emin.

“Tasarım, bilgiyi hayal gücü
ile birleştirip bir hikayesi olan
ve geleceğe dair bir bakış

açısı sunabilen projeler yaratabileceğiniz bir meslek. Bu
bağlamda, bana her zaman
içinde olmak istediğim çok
ilginç ve heyecanlı bir meslek
olarak gelmiştir.”

Yarışma, objektif
ve nitelikli
İMMİB Endüstriyel Tasarım
Yarışması’nın değerlendirme
kriterlerini şartnamelerde yer
aldığı şekliyle oldukça kapsamlı bulan Coşkun, nitelikli

“Jüri üyelerinin her yarışmada
farklı kişilerden oluşması objektiflik duygusunu artırıyor.
Türkiye’de endüstriyel tasarım son yıllarda ciddi bir ivme
kazanarak, ülkenin sanayi
ve ekonomik kalkınmasında
önemli bir rol üstleniyor. Tasarımcılar ve sanayici arasındaki
köprünün kurulmasının da
bu gibi yarışmalar sayesinde
artış göstereceği ve ülkemizi
uluslararası pazarda temsil
eden özgün ve üstün nitelikli
ürünlerin üretiminin artarak
devam edeceği görüşündeyim.”

Estetik ve
üretilebilir projeler
Coşkun, partneri Mustafa
Emre Olur ile birlikte Altera
Tasarım Stüdyosu bünyesine çalışmalarını sürdürüyor.
Projelerinde özgünlük, hayal
gücü gibi kavramları teknoloji ve üretilebilirlik gibi
teknik kavramlarla buluşturan

?

Proje Ne

“Gang of Kitchen” ile konvansiyonel tencere formlarının
dışında, estetik çizgilerin fonksiyonellikle birleştiği bir set
yaratılıyor. Pişen yemeğin kapağını kaldırmadan izlenmesine olanak sağlayan bu formlar
kullanıcısına yeni bir senaryo
ve ilişki sunuyor. Coşkun, 2008
yılında düzenlenen yarışmanın
metal kategorisinde, “Kiddy”
Çocuklar için Çatal-Kaşık-Bıçak
Seti” projesiyle de mansiyon
ödülüne layık görüldü.

ürünler yaratmak, Coşkun’un
ve Altera Tasarım’ın ortak
vizyonunu oluşturuyor.

“Farklı sektörlerdeki iş ortakları için yürüttüğümüz projelerde özgünlük, duygu, hayal
gücü ve estetik gibi artistik
kavramları ergonomi, teknoloji, üretilebilirlik ve pazarlanabilirlik gibi teknik kavramlarla buluşturan üstün ürünler
yaratma vizyonuyla ürün
tasarımı yapmaktayız. Tasarladığımız ürünler müşterilerimizin Ar-Ge ekibi ile ortak
çalışmalarımız doğrultusunda
en optimize şekilde üreti-

me geçiriliyor ve hem ulusal
hem de uluslararası piyasada üstün tasarım ve üretim
niteliğiyle kendine yer ediniyor. Bu nitelikler A’Design
Award, DesignTurkey gibi
ulusal ve uluslararası tasarım
değerlendirme sistemleriyle
ödüllendiriliyor. Tasarımcı
olarak gelecekte bu nitelikli
çizgimizi yükselterek devam
ettirmeyi ve farklı sektörlerde
pek çok ödüllü tasarımımızın kullanıcıyla buluşmasını
hedefliyoruz.”

Gang of Kitchen

ON YILDIR FARK YARATIYORUZ

“Düşünme ve
hayal kurma
özgürlüğü tanıyan
bu yarışmalar,
pek çok yenilikçi
fikrin doğmasına
ve bu fikirlerin
yarışma bünyesinde
olmasa bile sonraki
zamanlarda
uygulanmasına
olanak sağlıyor.”
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TASARIM BENİM İÇİN
BİR TUTKU VE HEYECAN
ON YILDIR FARK YARATIYORUZ

Tasarımcı Ahmet Toplu,
mesleki macerasına 6 yaşında
başladı. Henüz okul çağında değilken resim yapmaya
başlayan Toplu’ya ailesi bir
pastel boya takımı hediye
etti. Toplu ise bu boyaları, bir
tırnak makası yardımıyla birer
heykele dönüştürünce, uzun
ve başarılı yolculuğuna da ilk
adımı atmış oldu.

“İlerleyen yaşlarımda sanatın
hemen hemen her dalına karşı ilgi duydum. Müzik, resim,
oyunculuk gibi farklı alanlarda
kendimi geliştirdim. Vakıflar
Genel Müdürlüğü’nün Türkiye
çapında liseler arası düzenlediği resim yarışmasının
afişiyle hayatım değişti diyebilirim. Yarışmayı kazanıp Türkiye birincisi olmuştum. En
büyük hayallerimden biri olan
Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi’nde Endüstri
Ürünleri Tasarımı Bölümü’nü,
tam bana göre bir iş, tutku
ve heyecan olarak görerek,
2009 yılında dördüncülük ile
kazandım.”
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İMMİB, kariyerimin
dönüm noktası oldu

ahmettoplu

Toplu, İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışması’nı kariyeri için
çok önemli bir fırsat olarak
gördü. Uzun uğraşlar sonucu

“Kendimi bildim bileli sanatın
hemen hemen her dalına karşı ilgi
duydum ve farklı alanlarda kendimi
geliştirdim. Tasarımcılığı da bir işten
daha çok hep bir tutku ve heyecan
olarak gördüm.”

en önemli taşı İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışması’dır.
Yarışmanın sağladığı imkanlar
sayesinde Türkiye’nin en önde
gelen firmalarından iş teklifleri aldım. Bir çoğu ile görüşme
şansı yakaladım.”

“Endüstriyel Tasarım
Yarışması’na ilk kez katıldığımda üniversite son sınıftaydım. Benim için çok önemli
bir fırsat olduğunu düşündüm
ve günlerce araştırma yaptım.
Tasarımımın modellenmesi ve
sunum haline getirilmesi derken, kariyerim bir günde değişti ve güçlendi. Kariyerimin

Tasarımın en önemli
kriteri estetiktir
Toplu, kolay üretilebilir ve
sadece işleve yönelik ürün
tasarımlarının heyecan yaratmadığı görüşünde. Tasarımda
basitliğe önem veren Toplu,
komplike tasarımların piyasanın ihtiyaçlarıyla örtüşmediğini düşünüyor.

“Bence bir tasarımın en
önemli kriteri estetiktir. Kolay
üretilebilir ve fazlasıyla işleve
yönelik ürün tasarımlarını
estetik ve piyasada heyecan
yaratabilecek ürünler olarak
görmüyorum. Örneğin, illa
ki kendini temizleyebilen bir
tabak tasarımına ihtiyacımız yok. Estetik duruşu ve
yenilikçi formu ile piyasadaki
tabaklardan ayrılabilecek bir
tabak tasarımı ihtiyacı fazlasıyla karşılayacaktır.”

?

Proje Ne
Surprise Dish, uzun
uğraşlar sonucu üretilen
iştah açıcı bir proje.
İştahı olmayan bebekleri
eğlendirip şaşırtarak dikkatlerini yemeğe çeken
mama tabağı, bebeklerin
sürprizleri sevmesinden esinlenilmiş. Toplu,
Surprise Dish dışında,
‘Tranquil Baby’ ve ‘SebzeMeyve Kurutma Makinesi’ gibi üretime geçen
tasarımları da mevcut.

Surprise Dish

ON YILDIR FARK YARATIYORUZ

hayat verdiği Surprise Dish
isimli tasarımıyla üniversitenin
son sınıfında birincilik ödülüne layık görülen Toplu, yarışmanın sağladığı olanaklar
sayesinde birçok önemli firma
ile görüşme şansı yakaladı.
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İYİ BİR TASARIM
RUHU OKŞAMALI
ON YILDIR FARK YARATIYORUZ

“2011’deki birincilik
ödülümüzün ardından,
ertesi sene yarışmanın
seçici kuruluna davet
edildik. Yarışmanın
perde arkasını
gözlemlemek bizim
için iyi bir fırsat oldu.
Ön elemeyi geçen
her bir proje üzerinde
özenle tartışıldığına,
bu tartışmalarda
herkesin görüşüne
değer verildiğine şahit
olduk.”
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Tasarımcı Alize Çetintaş,
meslek seçimini tamamen
bilerek ve isteyerek yaptı.
Henüz liseye başladığı sene
bu kararı veren Çetintaş için
çizim yapmak, yeni fikirleri

alizeçetintaş
kovalamak ve yaratıcı düşünce her zaman hayatının bir
parçası oldu. Zaman içinde
mobilya tasarımına gönlünü kaptıran Çetintaş, 2006
yılından beri birlikte çalıştığı
Tasarımcı Burak Küre ile kurdukları ‘Joinerie’ isimli tasarım
atölyesinde el yapımı mobilyalar üretiyor.

“Meslek seçimimi tamamen
bilerek, isteyerek, henüz
liseye başladığım sene
yaptım. Çizim yapmak,
yeni fikirleri kovalamak,
yaratıcı düşünmeye çalışmak

her zaman hayatımın
bir parçasıydı. Ufkumu
genişletebileceğim, değişen
şartlar ile birlikte farklı

sektörlere kayabileceğim,
tüm dünyada geçerliliği olan
yaratıcı bir mesleğin hayalini
kuruyordum. Ailemin o
yıllarda beni doğru tanıyarak
yönlendirmesi de doğru
seçimi yapmamda etkili oldu.”

Çetintaş, tasarımcıların isimlerini üretici firmalara duyurması bakımından yarışmayı

2009

çok önemli buluyor. Networking açısından paha biçilmez
bir fırsat olarak nitelediği
yarışmadan hem bilgilenme
hem kariyer anlamında çok
faydalanan Çetintaş’ın aldığı
ödüller, kendisi için en doğru
mesleği seçtiğine dair inancını pekiştirmiş.

“Yarışmayı her zaman
Türkiye’deki en güvenilir
yarışmalardan biri olarak
görüyordum, değerlendirme
sürecinde bizzat yer aldıktan

sonra bu görüşümüz
pekişti. 2011’deki birincilik
ödülümüzün ardından,
ertesi sene yarışmanın seçici
kuruluna davet edildik.
Yarışmanın perde arkasını
gözlemlemek ve katkıda
bulunabilmek bizim için çok
değerli bir fırsat oldu. Ön
elemeyi geçen her bir proje
üzerinde ne kadar titizlikle
tartışıldığına, bu tartışmalarda
biz dahil herkesin görüşüne
aynı değerin verildiğine şahit
olduk.”

Hooked

?

Proje Ne

İMMİB’in düzenlediği yarışmalardan üç ödül kazanan Tasarımcı
Alize Çetintaş’ın, 2011 yılında
‘Hooked’ ismini verdiği ürünü
yarışmadan birincilikle ayrıldı.
Minimum yer işgal ederek erzak
saklamaya olanak veren Hooked,
aynı zamanda erzak küreği işlevi
de görüyor.

ON YILDIR FARK YARATIYORUZ

En doğru mesleği
seçtim
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HACIYATMAZ TEKNİĞİYLE
FIRÇA-FARAŞ İKİLİSİ
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Salih Berk İlhan, oyuncaklardan ilham alan bir tasarımcı.
Hacıyatmaz oyuncağının denge prensibinden esinlenerek
tasarlanan “Ropo” adlı ürünü,
devrilmeme özelliğine sahip
bir fırça faraş ikilisi aslında.

“ODTÜ’de ikinci sınıf tasarım stüdyosu dersinde yeni
bir fırça faraş fikri ile gelmemiz istendiğinde farklı
mekânlardaki temizlik ürünlerini ve süpürgeleri inceledim.
Fark ettim ki bu ürünler ge-

berkilhan
nellikle kuytu köşelerde saklanmış, kapı arkalarına yaslanmış ve çoğu zaman da yere
devrilmiş durumdalar. Ben de
bu modası geçmeyen ve hala
ihtiyaç duyulan temizlik aracına değer katmak amacıyla bir
sürü fikir ürettim. Bunlar arasından devrilmeme özelliğine
sahip ve formuyla göze hitap
eden Ropo öne çıktı. Proje
bitiminde bu fikri daha da geliştirmeye ve İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları’na

katılmaya karar verdim.”

Yurtdışı eğitimle
bakış açım zenginleşti
Salih Berk İlhan, İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışması’na
proje hazırlamak, katılmak
ve ödül kazanmanın kendisi
için heyecan dolu bir süreç
olduğunu söylüyor. İlk ödülünü kazandığı bu yarışma,
kendisine sonraki yıllar için de
büyük bir motivasyon kaynağı olmuş. Yarışma sonra-

“İMMİB’den kazandığım ödül eğitim
hayatımda çok önemli bir motivasyon
kaynağı oldu. Ropo aynı zamanda dünyanın
en prestijli tasarım ödüllerinden biri
olan Red Dot ödülünün Best of the Best
kategorisini de kazanarak birçok tasarım
yayınında yer aldı.”

“Bu ilk başarının tadını aldıktan sonra, hem bireysel
tasarımlarım hem de ekip
projelerimiz, iF Design, Red
Dot ve IDEA gibi uluslararası
tasarım yarışmalarında ödüller kazandı. Bunun yanında,
İMMİB ödülü, New York’a
gelip tasarım yüksek lisansı

yapmam için önemli bir burs
imkânı sağladı. New York’ta
gördüğüm eğitim sayesinde
hem tasarım alanında hem de
diğer alanlarda tahmin edemeyeceğim derecede zengin
bir bakış açısı kazandım.”

Tasarımcılık kendini
sürekli geliştirmektir
İlhan, şu anda tasarımcılar ve
mühendislerden oluşan ekibi
ile kendi firması İnofab çatısı
altında faaliyetlerini sürdürüyor. KOSGEB ve Teknogirişim destekleri de alan İlhan,
ODTÜ Teknokent bünyesinde
yer alan ofisinde çalışmalarına yoğun bir şekilde devam
ediyor.

ON YILDIR FARK YARATIYORUZ

sı, School of Visual Arts’ta
gördüğü iki yıllık yoğun ve
kapsamlı eğitim sürecinde
dünyanın ileri gelen tasarımcıları ve tasarım firmaları ile
projeler yürüterek onların
çalışma yöntemlerini birebir
gözlemleme şansı yakaladı.

“Tasarımın günümüzde
tanımı, kapsamı ve kuralları
çok büyük bir ivmeyle her
an değişim içinde. Ben de bu
manada bir tasarımcı olarak
kendimi farklı alanlarda da
sürekli geliştirmeye devam
ediyorum.”

159

Ropo

?

Proje Ne

Estetik bir süpürge-faraş ikilisinin, kendi
başına devrilmeden durması nasıl sağlanır,
sorusuna cevaben tasarlandı. Roly poly fırça
ve faraş, geleneksel hacıyatmaz oyuncağının prensibiyle çalışıyor.

Yarışmacı

ANNEANNEMİN SIKINTILARI
PROJEME İLHAM VERDİ
ON YILDIR FARK YARATIYORUZ

Büşra Gizem Vayvay, üniversitede okurken hocalarının
da teşvikleriyle ikinci sınıftan
itibaren Endüstriyel Tasarım
Yarışmaları’na girmeye başladıklarını söylüyor. Tasarladığı
ürün öğütme kolaylığı sağlayan bir karabiber değirmeni.
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“Bu projeye beni yönelten
anneannemin yaşadığı sıkıntılar. Anneannemin ellerinde
parmaklarda uyuşma, bilekte
ağrı gibi semptomlara yol
açan karpal tünel sendromu
var. Hasta, herhangi bir şeyi
tutmakta ve kavramakta güçlük çekiyor ve bileğini tam
olarak oynatamıyor. Dolayısıyla, alışageldiğimiz üstten saat yönüne alttan saat
yönünün tersine çevrilerek
öğütme işlemini gerçekleştiren değirmenleri kullanması
bir hayli güç. Buradan yola
çıkarak daha ergonomik bir
tasarım yapmaya karar verdim ve dişlileri yatay olarak
kullandım. Böylelikle kullanıcı
bileğini zorlamadan parçaları ileri geri hareket ettirerek
öğütme işlemini gerçekleştirebiliyor. Aynı zamanda el ile
tutulan kısımlar daha geniş ve
uzun yüzeylerden oluşuyor,

“Şu an edindiğim tecrübelerin de katkısıyla
freelance olarak tasarım danışmanlığı
yapıyorum. Ayrıca eğitimimi İTÜ Sanat Tarihi
Bölümü’nde doktora öğrencisi olarak devam
ettiriyorum ve aynı zamanda özel bir vakıf
okulunda öğretim görevlisi olarak
ders veriyorum.”

2008

dairesel ve küçük olmadıkları
için kavrama açısından kolaylık sağlıyor.”

Büşra Gizem Vayvay, Endüstriyel Tasarım Yarışması’nda
ödül aldıktan sonra basında
çıkan duyurular, haberler
sayesinde sektörde tanınılırlığınızı sağlıyor olması açısından önemli ve profesyonelce
işleyen bir yarışma olduğunu
düşündüğünü söylüyor.

“Kendi açımdan baktığımda
verilen eğitim bursu sayesinde yüksek lisansımı gitmeyi
hep arzu ettiğim bir okulda
tamamlama şansını yakaladım. Hem tasarımcı olarak
mesleğimi devam ettirebiliyor ve tasarım danışmanlığı
yapabiliyorken aynı zamanda
öğretim görevlisi olarak derse
girebiliyor olmam kendimi
mesleki olarak tatmin ediyor.
Bu durum severek yaptığım
tasarım işini aynı zamanda
manevi açıdan destekliyor.

Aynı zamanda hep ilgim
olan sanat tarihi konusunda
gecikmeli de olsa başladığım
doktora eğitimim bana yepyeni bir bakış kazandırıyor ve

önüme yeni kulvarlar açıyor.
Önümüzdeki dönemde ise disiplinler arası bu çalışmalarımı
ilerleterek yeni projeleri hayata geçirmeyi planlıyorum.”

?

Proje Ne

Ürün bir karabiber değirmeni olup, öğütme işlemine getirdiği
farklı yaklaşımla var olan ürünlerden ayrılmaktadır. Karabiber
çekirdekleri kapaklar çıkartılarak her iki hazneye de konur.
Kullanıcı, özdeş iki parçayı birbirlerine zıt yönlerde ileri geri hareket ettirmek suretiyle karabiberi öğütür. Üründe, biri dairesel
öğütücü yüzey, bir diğeri ise onun yatağı görevini gören yarı
dairesel öğütücü yüzey olmak üzere iki öğütücü yüzey bulunmaktadır. Öğütme işlemi, çekirdeklerin bu iki yüzeyin birbirlerine
zıt yönlerdeki dairesel hareketi esnasında aralarına sıkışarak
ezilmesiyle gerçekleşir.

ON YILDIR FARK YARATIYORUZ

Yarışma sayesinde
sektörde tanınırlığınız
artıyor
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TASARIMCI,
GİRİŞİMCİ VE ÇIRAK
ON YILDIR FARK YARATIYORUZ

Bölümü’nde okurken, aynı
kampüsteki Endüstri Ürünleri
Tasarımı Bölümü’nde derslere girmeye başladım. Duyduklarım, gördüklerim kendi
bölümümdeki soyut yaklaşımdan oldukça farklıydı ve
ortaya bir ürün çıkartma fikri
son derece ilgimi çekiyordu.
Tasarımın hem aklımı, hem
ellerimi kullanabileceğim bir
meslek olduğunu gördüm ve
kendi bölümümden tasarım
bölümüne yatay geçiş yaptım.”

İMMİB,
kariyerimi belirledi
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burakküre
Tasarımı bir meslekten öte bir
tutku olarak gören Tasarımcı
Burak Küre’yi, yakın çevresi
yaratıcılık, detaycılık ve pratik
düşünebilme özellikleriyle tanımlıyor. İlgisi ve hevesi sonucu sessiz bir dinleyici olmaktan resmi olarak tasarımcılığa
adım atan Küre, yatay geçiş
ile bölümünü değiştirir ve
tasarımcılık serüveni başlar.

“Yeditepe Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği

İMMİB’in Türkiye’deki tasarım
algısına büyük katkı sağladığını düşünen Küre, diğer tasarımcılardan farklı bir nedenle aynı zamanda da İMMİB’e
minnettar. İlk tasarımlarıyla
ödüllendirilip sahneye çıkmalarının ardından mühendisliği
bırakıp endüstriyel tasarım
okumaya karar veren Küre
için İMMİB, tam bir dönüm
noktası olmuş.

“İlk defa bir tasarımımızdan
para kazanmış olmak hayatım
için bir kilometre taşıydı. Sonraki ödüllerle birlikte bir nevi
rüştümüzü ispatlamış olduk
ve ödüllü tasarımcılar olarak
rekabetle karşılaştığımız ortamlarda bir adım öne geçtik.
Yarışma için bir proje hazırlamak, önce proje konusu
hakkında bilgi sahibi olmayı
gerektirdiği için, bu vesileyle
farklı ürünlerin gerekliliklerini,
farklı materyallerin üretim
yöntemlerini araştırmış ve
bunları öğrenmiş olduk.”

Kendi atölyesinde çırak
Küre’ye göre Türkiye’de
tasarım yükselişte. Bunun
yanında, endüstriyel tasarım
ve üretimin uzun bir süreç
olması tasarımcıların sabırlı
olmasını gerektiriyor. Buna
çözüm üretmek adına Alize Altıntaş ile birlikte kendi
tasarım atölyesi ‘Joinerie’yi

ON YILDIR FARK YARATIYORUZ

“Tasarımcı kendini,
gözünü sürekli
geliştirmeli. ‘İyi’
olandan, ‘güzel’
olandan anlayabilmeli
ve zevk sahibi olmalı.
Becerileri kadar
zevkini de üstün bir
seviyeye ulaştırmak
için çabalamalı. Bu
sürecin sonu yok ama
bir noktadan sonra
zevki ile becerilerinin
birbirini yakaladığı
noktada kendi
tasarımının arkasında
duracak güven insanda
oluşuyor.”

163
kuran Küre’nin yaptığı işe
inancı tam. Kendi tasarımlarını zanaatkar ustaların desteği
ile üreten Küre şu an birçok
şapkayı aynı anda takıyor;
hem tasarımcı, hem girişimci, hem de kendi atölyesinde
çırak.

“Bize göre tasarımcı kendini,

Panini Piastra

gözünü sürekli geliştirmeli.
“İyi” olandan, “güzel” olandan anlayabilmeli ve zevk
sahibi olmalı. Becerileri kadar
zevkini de üstün bir seviyeye
ulaştırmak için çabalamalı.
Bu sürecin sonu yok ama bir
noktadan sonra kendi tasarımının arkasında duracak
güven insanda oluşuyor.”

?

Proje Ne

İMMİB’den üç ayrı ödül
sahibi Küre için öğrencilik
döneminde aldığı ilk ödül en
anlamlısı. Elektrikli ev aletleri
öğrenci kategorisinde dar
mutfaklar için düşünülerek
tasarlanan ızgaralı tost makinesine dönüşebilen elektrikli
ocak tasarımı ile birincilik
ödülünün sahibi oldu. Küre,
bu başarılarını kendine inanmasına bağlıyor.

Yarışmacı

YARIŞMALAR OLMASA

ÜRÜNLER DOĞAMAZ

ON YILDIR FARK YARATIYORUZ

ğım diye hiç düşünmemiştim
fakat hayallerim ve tercihlerim beni bu yönde bir eğitime
yönlendirdi. Bu aslında bilinçli
bir süreç değildi ancak bütün
bu süreci içselleştirmiş olmam sebebiyle, sanırım, olduğum yerden memnunum.”

Edison’u şiar ediniyor
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şenoldoğan
Hayalleri ve tercihleri doğrultusunda, tesadüfler ve kesişmelerin de yardımıyla bir gün
kendini tasarımcı bulan Şenol
Doğan, geldiği noktadan
duyduğu memnuniyeti bu
süreci içselleştirmesine bağlıyor. Ürün tasarımı anlamında
daha çok plastik ambalaj gibi
sektörel çalışmalara yönelen
Tasarımcı Doğan, ürün tasarımı dışında TaximEt Steak
ve Etiler La Scarpetta gibi
firmalar için mekan tasarımı
ve uygulamaları da yapıyor.

“Meslek seçimi benim için
karmaşık bir bilinçlenmeydi.
Direkt olarak tasarımcı olaca-

Edison’un “İcat etmek kolaydır, fakat onu pratik, verimli
ve ekonomik bir hale getirmek zordur” sözünü kendine
şiar edinen Doğan, işin zor
kısmından oldukça memnun. Endüstriyel Tasarım
Yarışmaları’na uzun zamandır katılan Doğan, ilk yıllarda
ödül alamadı. Ancak kendini
geliştirdikçe tasarımları da
aynı ölçüde olgunlaşıp değer kazanan Doğan, bunun
karşılığını sadece kazandığı başarılarla değil, ürettiği
ürünlerle de fazlasıyla aldığını
düşünüyor.

“Her ürün için kendi olmazsa olmazları vardır. Bunlar
ürünün fonksiyonu ve ergonomisiyle ilgili genel kıstaslardır. Bunun dışında tasarım
daha çok biçimle ilgilidir; daha
doğrusu o ürüne ait özellikleri
nasıl geliştirdiğiniz ve bunu
nasıl bir biçim ile kullanıcıya
sunduğunuzdur. Bunu kültürel
motiflerle ne kadar işlerseniz
ve tasarım politikanızı buna
bağlı olarak kurarsanız bu sizin dünyadaki yerinizi belirler.
Bu çabalar bir gün karşılığını
verecek ve tasarım algısının
istenilen seviyeye gelmesiyle
tasarımı bir kültür haline getirmemiz mümkün olacak.”

Tasarımda
kültürel öğeler şart
Doğan, Studio STD bünyesinde serbest çalışan bir tasarımcı olarak ülkenin tasarım
kültürünün gelişmesine katkı
sağlamak istiyor. Doğan’ın
en büyük hayali ise ülkesini
tüm dünyada başarıyla temsil
etmek.

“İnsanlar karşılaştığı gündelik
sorunlara ve ihtiyaçlara göre
kendi çözümlerini her zaman
bulmuştur. Bunlar bazen bize
komik de gelse tasarımcı için
pratik çıkış noktaları da sağla-

?

Proje Ne

İMMİB Endüstriyel Tasarım
Yarışması dışında birçok özel
yarışmadan da ödülle ayrılan
Doğan, fındık kıracağı gibi
pratik çözümler ürettiği tasarımlarının yanı sıra, oyuncak
tasarımlarıyla da birçok ödüle
sahip.

ON YILDIR FARK YARATIYORUZ

2014

“Normal tasarımlarınızdan farklı olarak
yarışmalara daha özgün işlerle katılma
şansınız oluyor. Ödül alan birçok çalışmam
sadece bu yarışmalara özel olarak
tasarlanmış ürünlerdir. Bu yarışmalar olmasa
bu ürünler de doğup gelişemeyecekti.”
yabilir. Bu çözümlerin kültürel
kısımları ve tasarım değeri
taşıyan kısımlarının araştırılması ve kayıt altına alınması
gerekir. Bu durum, sonunda

zaten toplumsal bir tasarım
kültürünün doğmasına neden
olacaktır. Ancak bu geliştirilirse küresel rekabete girebilir
ve bir marka olabiliriz.”
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oldum ve Endüstriyel Tasarım
Yarışmaları’ndan toplamda
yedi adet ödül kazandım.”

Yarışma sayesinde
üretilebilir tasarımlar
yapmayı öğrendik

serkansarıkaya
Tasarımcı Serkan Sarıkaya,
ürettiği akılcı çözümleri tasarımlarına yansıtmak konusunda son derece başarılı. Tasarımların ürüne dönüşmesinin
son derece önemli olduğuna
inanan Sarıkaya, Endüstriyel
Tasarım Yarışmaları sayesinde kendini geliştirme imkanı
bulduğunu da yadsımıyor.
Sarıkaya, halihazırda Studio
STD bünyesinde birçok firmaya ürün tasarlıyor.

“İlk katılımım 2005 yılında
gerçekleşti ancak maalesef
o yıl ödül alamadım. Fakat
bu benim için çok önemli bir
tecrübe oldu. Diğer tasarımcıların nasıl güzel iş çıkardıklarını görünce daha iyi ve
yaratıcı şeyler yapmalıyım
diye düşündüm ve bu konuda
başarılı olduğumu düşünüyorum. 2006 yılında ikincilik
ve mansiyon, 2007 yılında
ise 1’incilik ödülünün sahibi

İMMİB’in Endüstriyel Tasarım Yarışmaları ile büyük bir
eksikliği giderdiğini düşünen
Sarıkaya, endüstri ve tasarımcıların bir araya gelmesini çok
olumlu buluyor. Tasarımlarının
ürüne dönüşmesinden memnuniyet duyan Sarıkaya’nın,
tasarımcı olarak birçok yarışmadan 15’in üzerinde ödülü
bulunuyor.

“Endüstriyel Tasarım Yarışmaları sayesinde daha ayakları
yere basan üretilebilir nitelikte tasarımlar yapmayı öğrendik. Bir nevi okul gibiydi. Bu
yarışma sonucunda birçok firmayla tanışma imkanı bulduk
ve birçoğu için yaptığımız
tasarımlarımız üretildi.”

Tasarım anlayışı
gelişiyor

Tasarım noktasında, tasarımcılara güvenilmesi gerektiğini
düşünen Sarıkaya, firmalar ile
tasarımcılar arasında zaman
zaman da olsa fikir anlamında
uyuşmazlıkların yaşandığı görüşünde. Sarıkaya, yarışmalarda elde edilen başarılarını
kendi işini kurarak sürdürüyor.
Studio STD bünyesinde tasarımlarını hayata geçirmeyi
sürdüren Sarıkaya, plastik
mutfak ürünleri, ambalaj ve
elektrikli ev aletleri tasarlıyor.

Süzgeç

Sarıkaya’nın hedefleri arasında birçok disiplinden yetkin
bir kadro ile reklam-tasarım
ajansı kurmak ve yurtdışına
tasarım danışmanlık hizmeti
vermek yer alıyor.

“Tasarımcı olarak yaklaşık 15
adet ödülüm var Studio STD
bünyesinde birçok firmaya,

plastik mutfak ürünleri, ambalaj ve elektrikli ev aletleri
gibi ürünler tasarlıyorum.
Tasarımlarımın çoğu üretilmiş olsa da beklediğimiz
ekonomik girdiyi maalesef
sağlayamadık. Biz de radikal
bir kararla mobilya atölyesi kurup ürün teşhir standı
tasarımı ve üretimi yapıyoruz.
Studio STD olarak tasarımı
hobi olarak sürdürüyoruz.”

?

Proje Ne

İMMİB’in düzenlediği Endsütriyel Tasarım
Yarışmaları’nda toplam 7
ödülün sahibi olan Tasarımcı Serkan Sarıkaya, özellikle
mutfak el aletleri kategorisinde aldığı ödüllerle öne
çıkıyor. Ayarlanabilir tasarımı sayesinde delik boşlukların belirlenip gerektiğinde
tüm delikleri kapanabilen
ve tek bir aletle her türlü
malzemenin süzülebildiği
süzgeç tasarımı da bunlardan biri.

ON YILDIR FARK YARATIYORUZ

“İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları
sayesinde daha ayakları yere basan, üretilebilir
nitelikte tasarımlar yapmayı öğrendik. Bir nevi
okul gibiydi. Bu yarışma sonucunda birçok
firmayla tanıştık, birçoğuna tasarım yaptık ve
ne mutlu ki birçoğu da üretildi.”
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BAŞARILI TASARIM
İLHAM VERMELİ
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Tasarımcı Başak Haznedaroğlu küçüklüğünden beri yaratıcı mesleklere yoğun ilgisi olan
biri. Annesi sanat öğretmeni
olan Haznedaroğlu, sanata ve
farklı düşünmeye olan yatkınlığını ilkokulda keşfetmiş.

başakhaznedaroğlu
Haznedaroğlu’nun hedefinde,
birikimini ve tecrübesini akademide paylaşmak, genç beyinlere destek olmaya devam
etmek ve küçük, büyük tüm
işletmelere teknoloji, arayüz
ve etkileşim tasarımı hizmeti
verebilmek var.

“Küçüklüğümden beri hep
yaratıcı mesleklere çok ilgim
vardı. Annem sanat öğretmeniydi. Ailemin sonsuz desteği
ile ilkokul yıllarımdan itibaren
sanata ve farklı düşünmeye
hep yatkınlığım oldu. Daha
sonra lisede matematik ve
fen bilimlerine olan tutkumla,
bu yaratıcılığı birleştirerek endüstri ürünleri tasarımı okuma kararı aldım. O zamanlar

yalnızca birkaç üniversitede
endüstri ürünleri tasarımı
eğitimi veriliyordu. Ülkemizde
yirmi yılı aşkın bir akademik
geçmişi olmasına rağmen
endüstride hala yeni benimsenen bir meslekti. Mesleğin
bu genç ve dinamik ruhu beni
daha da heyecanlandırdı ve
benim için en doğru kararın
tasarım olduğundan emin
bir şekilde meslek eğitimime
başladım.”

Yarışma ile
istihdam yaratılıyor
Yarışmaya üniversite 2’nci
sınıfta stüdyo hocasının
teşviki ile katılan Haznedaroğlu, koşullar üzerine
projesinin kullanım senar-

“Endüstriyel Tasarım Yarışmaları, öncelikli olarak mesleğimizin tanıtılması ve değerinin
kurumsal firmalar tarafından
benimsenmesi açısından
önem taşıyor. Akademiyi,
öğrencileri, profesyonelleri ve
sanayi sektörüne dahil kurum
ve kuruluşları yaratıcı fikir ve
ürünler etrafında toplamak
ve iletişimi kuvvetlendirmek adına yarışmaların rolü
büyük. Endüstriyel Tasarım
Yarışmaları, sadece katma
değeri yüksek ürünler geliştirmek değil, aynı zamanda
tasarım ve sanayi alanlarında
istihdam yaratabilmek adına
da büyük çaba gösteriyor.
İthal tasarımlara bağlılığı
azaltacak, kaliteli, yenilikçi
ve modern yerli tasarımların
geliştirilebileceği bilincini
yaygınlaştırıyor. Tasarımcı açısından ise, yurtiçi ve yurtdışı
fuarlar ile birlikte çalışılması
ve Türk patentli marka ve

Buddy

“Yarışma aracılığıyla tanınırlığımızın
gelişmesi ve ürünlerimizin takdir görmesi,
yaratıcı çalışmalarımızın sürdürülebilirliği
açısından mutluluk vericiydi. Ayrıca öğrenci
olarak pratik dallarda tecrübe edinmemiz,
profesyonel hayata hazırlanmamız açısından
da keyifli ve verimli oldu.”
ürünlerin iç ve dış pazarlarda
sergilenmesi tasarımcıların
önlerini açıyor.

Tasarım, modern hayatı
desteklemeli
Türkiye’de tasarım kültürünün
yerleşmesi ve günümüz dijital
teknolojileri ile birleşmesini,
biraz zaman alsa da ilham
verici bulan Haznedaroğlu,
geleceğe yönelik tasarım
altyapısı hedefleniyorsa insan
hayatına, kamusal mekan
ihtiyaçlarına ve çevreye daha
duyarlı ürünler tasarlamak
gerektiği görüşünde.

“Teoride ve pratikte tasarımı,
gelenekselci form ve estetik
çerçevesinde değerlendirdiğimiz günler geride kaldı. Artık
teknoloji öncülüğünde, etrafımızdaki ürünler, servisler ve

yazılımlar çok hızlı bir şekilde
değişiyor, evrim geçiriyor. Bu
hızlı değişim içerisinde tasarımı başarılı kılan, bu modern
hayatı destekleyebilmesi ve
yeni vizyonlar getirip, ilham
verebilmesi. Türkiye ve Türk
tasarımcıları olarak, sadece
tüketime teşvik edici ürün ve
servisler değil; insan hayatına
ve toplum yaşam kalitesine
katkı sağlayacak, sürdürebilir,
akıllı malzemelerden yararlanan özgün tasarımlar üretir
hale geldik. Geleceğe yönelik
tasarım altyapısı hedeflemek
istiyorsak, insan hayatına, kamusal mekan ihtiyaçlarına ve
çevreye daha duyarlı ürünler
tasarlamalıyız. Ekotasarım
ve üretime daha çok yatırım
yapmalı ve genç tasarımcılara
daha yaratıcı olabilmeleri adına farklı imkan sunmalıyız.”

?

Proje Ne

“Buddy” isimli ürün banyolar için kişisel bakım ve
temizlik ürünü. Kullanıcıların banyoda içinde bulundukları koşulları, durumları ve kullanım senaryoları düşünülerek tasarlanan ürün farklı, yaratıcı
ve fonksiyonel. Genelde banyo aksesuarlarının
kullanılabilirlikleri, güçlü ve zayıf yönleri irdelenerek, sadece ürün bazında değil, aynı zamanda
banyonun bir mekan olarak gereklilikleri de göz
önünde bulundurularak tasarlanan ürün, özellikle
yaşlılar için son derece kullanışlı. Buddy, aynı zamanda, olası bir aksaklık karşısında yakınlarınıza
uyarı sinyali gönderme özelliğine de sahip.

ON YILDIR FARK YARATIYORUZ

yolarını düşünerek nasıl
farklı, yaratıcı ve fonksiyonel
bir ürün tasarlayabileceğini detaylarıyla tasarlamış.
Haznedaroğlu, İMMİB’i tüm
faydaları yanında sağladığı
istihdam için de oldukça
önemli buluyor.
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çağatayafşar
Çağatay Afşar, İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları’nı
üniversitede hocalarından
duymuş ve katılmış. Tasarladığı ürün güldüren ama her
evin ihtiyacı bir tasarım olan
tuvalet fırçası.

“Ödül aldığım tasarımın bir
tuvalet fırçası olması, duyanları hep güldürerek düşündüren bir ürün. Tuvalet fırçasının
nesi tasarlanabilir sorusuna
cevabın ise projenin içinde
yattığını düşünüyorum. Tuvalet fırçası hepimizin bildiği
üzere hijyenik olmayan bir
ürün ve bu ürün ister istemez
kafalarda negatif duyguları

uyandırır. Benim amacım;
kullanım esnasında amacına
daha iyi hizmet edebilecek
bir ürün tasarlayarak, kullanıcıların kafasındaki negatifliği

“Tasarım, çevredeki
birçok şeyden
etkilenir. Sürekli aynı
disiplinle uğraşmak,
bence belirli bir
noktadan sonra
kendini tekrarlayan
kısır bir döngüye
giden yoldur.”

Tasarım hayatımın
bir parçası oldu
Çağatay Afşar, tasarım yarışmasının ciddi ödüllerle öğrenciler ve profesyonellere açık
olmasını yarışmaya katılımı
teşvik ettiğini; ürün tasarımının sanayiciler ve işadamlarınca benimsenmesinde de
etkili olduğunu düşündüğünü
söylüyor.

“Yarışmanın bana kattığı en
olumlu nokta; tasarladığın
ürünün başkalarınca değer
gördüğü anda hissettiğin
mutluluk ve devamında gelen
özgüvendi. Bununla beraber
daha iyi ürünler tasarlamak
ve insanların bu ürünlerini
kullanmasını istemek gibi
bir misyon oluştu. Tasarımın;
sadece bir iş ya da zorunluluk
olarak değil, hayatımın bir
parçası olmasında ve çevremdeki her şeyi etkilemesinde önemli bir rolü olmaya
başladı.”

ON YILDIR FARK YARATIYORUZ

biraz daha azaltabilmekti.
Bunun için problem tespitleri
ve bulduğum çözümler ortaya çıktı.”

?

Proje Ne

Hygieia, var olan tuvalet fırçalarının eksikliklerini göz önünde
bulundurarak tasarlanmış bir tuvalet fırçasıdır. Alışılmışın dışında olan fırçanın ucu ve gövdesi, bize temizlik esnasında çeşitli
imkânlar sağlamaktadır. U formuna sahip fırça ucu tuvaletin
her notasına erişmemizi sağlar. En önemli özelliklerinden birisi,
diğer fırçalardaki pisliklerin dibe gömülmesi olayını tersine bir
sürece çevirmektir.
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Hygieia

Yarışmacı

ÜRÜNÜ SOKAKTAKİ

ADAM DA KULLANABİLMELİ
ON YILDIR FARK YARATIYORUZ

Tasarımcı Arif Akıllılar, yeni
tecrübelere açık bir tasarımcı.
Yine de kendini maceraperest olarak nitelendirmeyen
Akıllılar’ın istikrara bağımlı bir
yanı var. Akıllılar, mezuniyeti
sonrası kariyerine başladığı
Bürotime firmasında, kendi
bünyesinde evrimleşen bir iş
tanımı kapsamında hala görev yapmasını buna bağlıyor.

“Meslek olarak tasarımın,
belli bir alanda uzmanlaşmak
mümkün olsa da, hizmet
edilebilecek sektörlerin genişliğinin yaratacağı alternatifleri barındırması benim
için önemli bir kriterdi. Bunun
yanında, pazarlama, satış,
üretim ve yönetim gibi görev
tanımlarını içermesi de bana
oldukça makul geliyor.”
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Teşvik anlamında
doyurucu
Akıllılar, İMMİB’e üç kez başvururken üçünden de ödülle

?

ir
d
m
i
K

lümü
ımı Bö
i Tasar site
r
le
n
ü
iver
tri Ür
lılar, ün
Endüs
rım
ODTÜ olan Arif Akıl olduğu tasa
r
u
e
n
iç
b
u
i
a
z
ber e
me
nca iç
ası ile
ıyla
i boyu
eğitim i, mezun olm son kullanıc trikk
in
a
s
d
fi
e
,
o
ın
z
n
lt
e le
filo
çatısı a dı. İMMİB’d utfak
e
im
t
Büro
a başla
ı ve m
urmay k ev eşyalar l sahibi olan
buluşt
ü
dü
ç
ü
k
a
nik
ya
rınd ö
elektro çleri alanla yatına mobil
e
a
r
h
e
l
g
e
ç
n
a
o
r
r.
a
sy
iyo
r, profe
am ed
Akıllıla ağırlıklı dev
ı
tasarım

arifakıllılar
“Mezun olduğum günden bu yana hem
mesleğe hem hayata olan bakış açımın ne
oranda değiştiğini çok rahat gözlemliyorum.
Bu bile benim için yeterli çünkü önemli olan
ilerleme kaydetmiş olmak.”

dönen bir tasarımcı. Tasarımın karşılaştırmalı bir meslek
dalı olduğunu vurgulayan
Akıllılar, gelişim sürecinin
bilinmediği bir tasarıma farklı
bir oluşumun nasıl yaklaştığını öğrenmenin önemli olduğu
görüşünde. Akıllılar, yarışmayı
ise teşvik anlamında fazlasıyla doyurucu buluyor.

“Grup başvurularında yarışma tecrübesi kazanmak
için, diğer başvurumda ise
okulda yaptığım bir projem
ile katılmıştım. Okul projemin
hikâyesi bir dönem ödevi
olduğu için bir brief üzerine
oluşturulmuştu. Hem derste
hem de yarışmada ödüllendirildim. Grup katılımında ise
aynı bakış açısına sahip dört

arkadaş olarak öğretim görevlilerimizin dışında farklı bir
oluşumun değer kriterlerini
öğrenmek asıl amacımızdı. Bu
konuda da amacımıza ulaştık
diye düşünüyorum.”

Ürün uygulanabilir
olmalıdır
Her ürünün ve her fikrin değerlendirme kriterlerinin farklı
olması gerektiğini düşünen
Akıllılar, fikri üründen daha
öncelikli görüyor. Akıllılar,
ülkemizde tasarıma bakış açısındaki yetersizliğin ise zaman
zaman işin kıymetine gölge
düşürdüğü görüşünde.

“Her ürünün her fikrin değerlendirme kriterleri farklı olmalıdır. Sonuçta bir okul projesi
değil ve çok spesifik bir detay
üzerine ürün hazırlanmıyor.
Ancak bana göre fikir üründen daha önce geliyor. Bir
problem tanımlamak, bu

probleme çözüm üretmek ve
bunu ürün olarak tasarlamak,
sadece styling yapar gibi
ortaya dökmekten çok daha
değerlidir. Ancak bir kriter
listem olsa bu en başta uygulanabilirlik olur. Tasarlanan
ürün sokaktaki Ali Amca’nın
kullanabileceği şekilde tasarlanmadıysa (üretilebilir, kullanılabilir, ulaşılabilir) çok da bir
öneme sahip değildir.”

?

Proje Ne

Tasarımcı Arif Akıllılar, abajur veya
ev içi aydınlatma ürünlerine yeni
bir bakış açısı getiren Triple, seyyar
ya da sabit bir konumda aydınlatma işlevini yerine getiren üç
küre ve bir ana üniteden oluşuyor.
Akıllılar’a Öğrenci Basın Ödülü’nü
kendisine kazandıran Triple, ana
üniteden istenildiği takdirde küreler taşınarak, içlerindeki brightled’ler sayesinde kullanıcının
geceleri ev ışıklarını yakmadan
istediği alanı aydınlatması hedefleniyor. Akıllılar, Bürotime için
tasarladığı ürünler ile aranan ve
piyasaya yön veren bir tasarımcı.

ON YILDIR FARK YARATIYORUZ

Triple
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RESİM VE EL İŞİ MERAKINDAN

ENDÜSTRİYEL TASARIMA
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ürünleri kategorisinde birincilik,
2007 yılında metal mutfak
eşyaları kategorisinde birincilik
ve 2009 yılında elektronik ev
eşyası kategorisinde mansiyon ödül olmak üzere toplam
4 ödül kazandım.”		

minebilgütay
Küçüklüğünden beri resim ve
el işine merakı olan Tasarımcı
Mine Bilgütay Özkurt, eğitim
hayatı boyunca bu becerisini
geliştirmeye yönelik çalışmalar
yaptı. Kendine en uygun mesleği seçen Özkurt, kararından
son derece memnun. Özkurt,
yurtdışında da yaşamış ve eğitim almış biri olarak Türkiye’de
tasarım eğitiminin oldukça üst

düzeyde olduğuna ve tasarımcıların oldukça başarılı olduklarına inanıyor.

“Endüstriyel Tasarım
Yarışması’na ilk olarak üniversitede okurken öğrenci olarak
başvurdum ve o sene iki adet
ödül kazandım. 2006 yılında aydınlatma kategorisinde üçüncülük, yine 2006’da plastik banyo

Eğitim fırsatları ve
maddi ödülleriyle
birçok yarışmanın
önünde
Yarışma sayesinde maddi ve
manevi birçok destek alan
Özkurt, İMMİB Endüstriyel
Tasarım Yarışması’nın artık
geleneksel hale geldiğini ve
tasarımcılar için gayet teşvik
edici ve güvenilir bir yarışma
olduğunu düşünüyor.

“Artık geleneksel hale gelmiş
İMMİB Endüstriyel Tasarım
Yarışmaları’nın tasarımcılar
için gayet teşvik edici ve güvenilir bir yarışma olduğunu

?

Rusların meşhur iç içe geçen
sevimli bebeklerinden ilhamla yaratılan tencere seti,
yer kaplama ve depolama
sorununa çözüm getiriyor.
Bunun yanında birçok maharete sahip olan tasarım,
hiçbir parçası çıkarılmadan
ve ilave bir aksesuara ihtiyaç
duyulmadan birden fazla
amaç için kullanılabiliyor.

düşünüyorum. Eğitim ödülleri
ve maddi ödüllerle diğer birçok yarışmadan önde olmasının yanı sıra aynı zamanda tasarımcıları üreticilerle
buluşturması açısından da çok
önemli bir yarışma.”

Bir tasarımın olmazsa
olmazı yoktur
Yakın zaman önce, başka firmalarda tasarımcı olarak çalışmaya son veren Özkurt, kendi
markası olan Anburis’i yarattı.
Özkurt’un hedefi, markasını
geliştirmek ve diğer başarılı
tasarım firmalarının arasında
yer almak.

“Bence bir tasarımın olmazsa
olmazları yoktur çünkü her
ürünün değerlendirme kriteri
farklıdır. Bazı ürünler estetik
yönden, bazıları teknik özellik
yönünden, bazıları sağladıkları

fayda bakımından değerlendirilebilir ve bu ürünleri belli
kurallara uydurmanın bir diğerine haksızlık olacağını düşünüyorum. Günümüz toplumu
daha çok tüketime ve görsel
estetiğe önem verdiği için bizim mesleğimiz de zamanımızın en önemli mesleklerinden
biri haline gelmiştir.”

“İMMİB’in katkılarıyla
İtalya’nın en
önemli tasarım
okullarından biri
Domus Academy’de
yaz kursuna katılma
fırsatı elde ettim.
Ayrıca, Floransa’da
yüksek lisans
eğitimimin masrafları
karşılandı ve bu
sayede mesleğimde
kendimi daha da
geliştirme imkanı
buldum.”

2006

ON YILDIR FARK YARATIYORUZ

Proje Ne
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Yarışmacı

HEDEFİM; TÜKETİCİYE YÖNELİK

ÜRÜN TASARLAMAK
ON YILDIR FARK YARATIYORUZ

“Yurtiçi ve yurtdışında katıldığım tasarım yarışmalarında
sekiz adet ödül kazandım.
İMMİB Tasarım Yarışması
sayesinde 2013 yılında Ekonomi Bakanlığı bursu ile İtalya
Milano’da bulunan Domus
Academy’de Ürün Tasarımı
Yüksek Lisans Programını bitirdim. Şu an tasarım hayatıma
İstanbul’da devam ediyorum.
İMMİB Tasarım Yarışması’nı
vakit bulduğum sürece kaçırmamaya çalışıyorum. Daha
önceki yarışmalardan üçüncülük ve birincilik ödüllerine
sahibim. Bu yarışmaya da karşılaştığım bir sorunu çözebilmek için aklıma gelen bir ürün
sayesinde katıldım.”
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Yaşadığım olumsuzluk
beni projeme yöneltti
Tasarımlarını günlük hayatta karşılaştığı sorunlardan
ilham alarak oluşturan Tahsin
Emre Eke’nin, 11. Endüstriyel
Tasarım Yarışmaları’nda ödül
aldığı “Grow” adlı tasarımın
hikâyesi de oldukça ilgi çekici.
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tahsinemreeke
Tahsin Emre Eke, Marmara Üniverstesi’nden mezun olduktan sonra New
York’ta eğitimini tamamladı.
Manhattan’da Anatolia isimli
restoranın tasarım ve uygulamasını gerçekleştiren Eke,
Türkiye’ye döndükten sonra
kendi tasarım stüdyosunu
açmış.

“Bir yurtdışı seyahati sırasında omuz ve kol tutulmasına
maruz kaldım. Doktor sıcak
kompres uygulamamı tavsiye ettikten sonra standart
termofor ile savaşım başlamış oldu. Çok rahatsız bir
kullanımı vardı. Sürekli elimle
tutmak zorunda kalıyordum
ve bir türlü durmuyordu.
Bütün bu yaşadığım sorunları
çözmek için yeni bir termofor
tasarlamak için eskizlere başladım. Sonunda da katlanabilir ve sabitlenebilen ‘Grow’
ortaya çıkmış oldu.”

Eke, İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları’nın sektöre
önderlik eden bir etkinlik
olduğunu söylüyor. Kendisi
gibi birçok insanın bu yarışmalarla hayatını değiştirdiğini
vurgulayan Tahsin Emre Eke,
yarışmaların hem maddi hem
de manevi olarak desteğinin
büyük olduğunu ifade ediyor.

tiyor. Eke, yurtdışı deneyimi
kazanmamasına ve birçok
tasarım ödülü almamasına
rağmen gerekli ilgiliyi maalesef Türkiye’de göremediğini
aktarıyor.

“Kendi firmamda tasarım
hizmeti vermeye devam

edeceğim. Gelişen teknoloji
ile her sektörün tasarım ve
tasarımcıya daha çok değer
vereceği günleri görmeyi
umut ediyorum. Hedefim;
tüketiciye yönelik inovatif
ürünler tasarlayarak ülkemde
üretebilmek ve bu ürünleri
ihraç edebilmek.”

2015

“Özellikle sektör açısından
bence yapılması gerekenler
de olmalı. Ürünlerin hayata
geçebilmesi için sektörün
önde gelen firmaları tasarımcılara destek olmalı. Yakın zamanda sektörün ilgili firmalarından destek alacağımı umut
ediyorum. Kendi açımdan
söyleyecek olursam tasarladığım ürünü geliştirmek ve
üretmek için çalışacağım.”

Türkiye’de inovatif ürün
tasarlamak istiyorum
Eke, yaklaşık 12 yıllık bir iş
tecrübesinden sonra kariyerinin ne yönde devam edeceğini kestiremediğini belir-

?
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“Yarışmaya, karşılaştığım bir sorunu
çözebilmek için aklıma gelen bir ürün
sayesinde katıldım.”

Proje Ne

“Grow” entegre edilen kemer
sayesinde sarılan bölgede
sabit duran sıcak su torbasıdır.
Kemer aynı zamanda tutma
askısı işlevini barındırıyor. Suyu
koyarken klasik torbalardaki
gibi ağzından ya da torbadan tutmak yerine kemerden
tutarak elin yanma riskini de
ortadan kaldırıyor. Torbadaki bir
diğer özellik ise ürün kutusunun içinden çıkan ekstra uzun
kemer ile bağlanılması. “Grow”
katlanabilir yapısı sayesinde
sizin desteğinize ihtiyaç duymadan vücudun her bölgesine
uygulanabilir.

ON YILDIR FARK YARATIYORUZ

Ürünlerin hayata
geçebilmesi önemli

Grow

Yarışmacı

YURTDIŞI EĞİTİM BURSU

İNANILMAZ BİR FIRSAT
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cerendemirağaç
Ceren Demirağaç, 2007 yılında düzenlenen İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışması’nda
mansiyon ödülü aldığından
beri her yıl düzenli olarak
yarışmalara katılıyor. Demirağaç, 2013 yılında da elektrik
elektronik kategorisinde “Püf
mini buharlı ütü” isimli projesiyle birincilik kazanmıştı.

“İMMİB’in her yıl düzenlediği
Endüstriyel Tasarım Yarışmaları, tasarımcılar için ürünlerini firmalar tanıtma imkânını
yakalamaları; öğrenciler
içinse yurtdışı eğitim bursuyla inanılmaz bir fırsattır.
Katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi, endüstriyel
tasarım etkinliklerinin yaygın-

laştırılması ve özendirilmesi, ihracata yönelik rekabet
gücünün artırılması amacıyla
düzenlen bu yarışmada, 2013
yılında ‘Püf mini buharlı ütü’
projemle birinci olup İtalya’da
bir yıl yüksek lisans yapma
fırsatı yakalamıştım. Milano’da
Istituto Europeo di Design
okulundaki eğitimim sayesinde tasarım süreci, model yapımı ve firmalara projelerimizi
nasıl sunmamız gerektiğine
yönelik birçok değerli bilgiler
edindim. Artık kendimi daha
donanımlı hissediyorum ve
yeni projeler üzerinde çalışmalarıma devam ediyorum.”

Kendi markamı kurmak
istiyorum

vam ediyor;diğer yandan da
kendi markamı kurmak için bu

Demirağaç, yaklaşık altı
yıldır düzenli olarak katıldığı
İMMİB Endüstriyel Tasarım
Yarışmaları’na hazırlanırken tasarladığı her bir ürün
ile yeni şeyler öğrenmiş ve
portfolyosunu her yıl daha da
zenginleştirip güncellemiş.

yönde çalışmalara başlamak
istiyorum.”

ON YILDIR FARK YARATIYORUZ
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“Halen İstanbul ve Milano’da
ürün tasarımı alanında freelance işler yapıyorum.
Hedefim çeşitli firmalarda
ürün ve ambalaj tasarımcısı
olarak çalışmak ve yeni şeyler
öğrenmeye devam etmek.
Ayrıca hem yurtdışında hem
de Türkiye’de düzenlenen
fuar, sergi, workshop ve yarışmaları takip etmeye de-

?
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“Püf mini buharlı ütü”
ütü kullanmakta zorlanan
yaşlı veya engelli bireyler için
düşünülmüş fakat herkesin
kullanabileceği, avuç içine
sığacak boyutlarda tasarlanmış
mini bir ütüdür. Ürün öncelikle
bileğinde ya da parmaklarında
eklem ağrısı çeken veya güç
kaybı yaşayan yaşlı bireyler ve
parmaklarını belli oranda kullanamayan engelli bireyler için
düşünülmüştür. Kullanıcı avuç
içi kadar küçük olan yuvarlak
ütüyü kulpundan tutarak veya
elini tutma kulpunun altından
geçirip avuç içine yerleştirerek
kolayca hareket ettirilebilir.
Kulp kısmının iç kısmında alt
tabanda ve üstünde sünger
kauçuk malzeme bulunur. Bu
sünger malzeme kulp içine
geçirilen elin güç harcamadan
ütüyü kavrayarak tutmasını ve
hareket ettirebilmesini sağlar.

“Milano’da, Istituto Europeo di Design
okulundaki eğitimim sayesinde tasarım
süreci, model yapımı ve sunum teknikleriyle
ilgili birçok değerli bilgiler edindim.”

Püf mini buharlı ütü

Yarışmacı
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YARI SANAT DEMEKTİR
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Çağlar Alkan, tasarımın
estetik ve teknik yönünü bir
arada değerlendiren bir tasarımcı. Bunu bir dünya görüşü
olarak prensip edinen Alkan,
aynı zamanda gerçeklerden
kopmayan bir bakış açısına
sahip. Özellikle görme en-

çağlaralkan
gelliler için mutfakta yaşanan
iş kazalarını önlemeyi amaçlayan ODAK isimli projesiyle
birincilik ödülünün sahibi
olan Alkan, pratik ve akılcı bir
çözümle mutfak kazalarının
önemli ölçüde önüne geçmeyi hedefliyor.

“Endüstriyel tasarım dışında e-ticaretle ilgileniyorum.
Tasarım eğitimimin e-ticaret
üzerinde ciddi bir etkisi var.
E-ticarete de bir proje tasarımı gibi yaklaşıyorum. Odak
(Ocak kıskacı) ‘Design for
all’ felsefesiyle tasarlanmış,
çalıştay sürecinden prototip hale gelişine kadar çok
verimli geçmiş bir projedir.
Günlük hayatta her insanın

yaşayabildiği bir soruna akıllı
bir çözüm sunar. Temel bir
mutfak kazası önleyicisidir.”

Yarışmalar tasarım
kültürüne katkı sağlıyor
Alkan’a göre, yarışmalar en
iyi rekabet ve motivasyon
aracı. Daha iyi bir organizasyon ve profesyonel bir
bakışla daha iyi sonuçlar elde
edilebileceğine inanan Alkan,
İMMİB Endüstriyel Tasarım
Yarışmaları’nı bu kapsamda
çok önemli görüyor. Katılım
için çalıştaylar düzenlenmesini ve fabrika ile teknoloji
gezileri gerçekleştirilmesini
öneren Alkan, endüstri kanadıyla işbirliğinin de olmazsa
olmaz olduğu görüşünde.

“Türkiye’de endüstriyel tasarımcı olarak bir kariyer yapmak ve bu sayede hayatını
kazanmak ne yazık ki çok zor.
Yarışma rekabet ve motivasyon demektir. Türkiye’deki
yarışmalar henüz yeterince
organize ve profesyonel değil
maalesef. Yarışmaların hem
katılım hem de sonuçlarının
gerçeğe dönüşmesi açısından çok daha geniş kitlelere
ulaştırılması gerekiyor. Katılım
için çalıştaylar ve özellikle
üretim (fabrika) - teknoloji
gezileri düzenlenmesi gerektiği görüşündeyim. Tam da
bu nedenle, İMMİB tarafından
düzenlenen Endüstriyel Tasarım Yarışmaları’nı ve benzer
ciddiyette olan diğer yarışmaları çok önemli buluyorum.
Bu çabalar bir gün karşılığını
verecek ve tasarım algısının
istenilen seviyeye gelmesiyle
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Odak (ocak kıskacı) ‘Design for
all’ felsefesiyle tasarlanmış,
çalıştay sürecinden prototip
hale gelişine kadar çok verimli
geçmiş bir proje. Odak, temel bir
mutfak kazası önleyicisi olarak,
günlük hayatta her insanın
yaşayabildiği bir soruna akıllı
bir çözüm sunuyor.

tasarımı bir kültür haline getirmemiz mümkün olacak.”

Ayakları yere
basan bir sanatçı
Şu anda endüstriyel tasarım
dışında e-ticaretle ilgilenen
Alkan, tasarım eğitimi sayesinde e-ticarete de bir proje
tasarımı gibi yaklaşıyor. Alkan

“Mimarlık fakültesinde eğitim görmek yarı sanat yarı
teknik eğitim demektir. Tasarımcılık bir dünya görüşüdür.
Hayata gerçeklerden kopmayan, ayakları bir şekilde
yere basan bir sanatçı olarak
devam edersiniz. Bu düşüncelerimi online satış sitemiz
icislerim.com’u kurarken de
hareket noktamız olarak
belirledik.”

Odak-Ateş Ortalayıcı

ON YILDIR FARK YARATIYORUZ

“Yarışmak her mecrada riskli ama motive
edici bir durum. Henüz bu yolculuğu
tamamlamış olmasak da İMMİB tarafından
düzenlenen Endüstriyel Tasarım
Yarışmaları’nı, tasarım algısının gelişmesi
açısından olumlu buluyorum. Yarışmaların
hem katılım hem de sonuçlarının gerçeğe
dönüşmesi açısından çok daha geniş
kitlelere ulaştırılmasını umuyorum.”

ve ekibi tarafından erkek iç
giyimine yepyeni bir soluk getirmek amacıyla kurulan “icislerim.com” sadece bir online
satış sitesi değil aynı zamanda
bir yaşam portalı. ‘icislerim.
com’ erkek iç giyim alışkanlıklarını ve algısını değiştirerek
modern erkeği şık ve kaliteli
tasarımlarla buluşturmayı
hedefliyor.
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yansıtıyor. Akın, bir zanaatkâr
olarak çok farklı uğraşları
olan babasının, iş hayatında
karşılaştığı ve daima çözüm
merkezli yaklaşımlar ürettiği
mekanik problemlere çocukluktan aşina. Akın, başarılı çalışmalarını kendi adını taşıyan
Ceyhun Akın Design Studio
firmasında sürdürüyor.

Bir baba mesleğiymişçesine
tasarım alanında uzmanlaşan
Ceyhun Akın, sanata olan
yoğun ilgisini de mesleğine

“Tasarım benim için çocukluktan bu yana gelen bir uğraşı
oldu aslında. Babamın bir
zanaatkâr olarak farklı uğraşıları oldu yıllarca. İş hayatında mekanik gibi hep bir

problemi vardı ve babam bu
sorunlara karşı daima çözüm
üreten yaklaşımlarda bulunuyordu. Sanata olan ilgimin
kaynağı da belki öğretim hayatımdaki farkındalıklar oldu.”

Yarışmalar, kendimi
ispat etmemi sağladı
Yarışmaları en başta sağladığı maddi kazanç için faydalı
ve cesaret verici bulan Akın,
öğrencilik dönemlerinden
itibaren bu sürecin içinde.
Akın, başlarda başarısız olsa
da, edindiği tecrübeyle birçok
ödülün sahibi olmayı başardı.

“İlk katıldığım tasarım yarışması İMMİB değildi. Öğrencilik döneminde katılmaya
başladığım tasarım yarışmaları isim duyurmaya imkan
tanıması ve maddi kazanç
sağlaması bakımından çok
cazipti ancak ilk girişimlerim
başarısızlıklarla sonuçlanmıştı. Kazandığım ilk ödül yarışmada en son sırada yer alan
bir mansiyon ödülü olmuştu.
Sonuçta 2003 yılından bu-
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güne sahibi olduğum 21 adet
tasarım ödülü, farklı alanlarda
ne gibi tasarım yaklaşımlarında bulunabileceğimi ispat
etmek adına benim açımdan çok önemliydi. Tasarım
yarışmaları maalesef üretim,
ihracat gibi direkt fayda sağlayacak fikirleri kazandırmak
bakımından tüm yükü elbette
üstlenemiyor. Yine de yapılacak bir şey yok deyip geçmemek gerekiyor.”

Değirmen ile tamamen doğanın bir parçası olan taşın mutfak ortamında kullanılan
statik bir ürün yerine dinamik ve fonksiyonel bir ürün haline dönüştürülmesi
amaçlandı. Mutfakta kuru gıdaların ufalanmasında kullanılan ürün, tamamen doğal
olan malzemesi, basit işleyiş prensibi ve
kol hareketiyle çalışan yapısı sayesinde
geçmişle bugün arasında bir bağ kuruyor.

Ülkemizde tasarımın, üretim,
ihracat, teknoloji geliştirme
gibi direkt fayda sağlayacak
fikirleri kazandırmak bakımından yeterli olmadığını düşünen Akın’a göre, yurtdışından
önce, ülke içindeki üreticilerin
iyi tasarımlara hak ettiği değeri vermesi gerekiyor.

“Endüstriyel tasarım, gelişimin olmazsa olmazıdır. Ülkemizde tasarımın bir kültür
olarak gelişmesi için daha zamana ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bu, değerli tasarımlar olmadığı için değil, değerli
tasarımların fark edilmesi için
gerekli sürecin doğru şekilde
yürümemesinden kaynaklanıyor. Sadece üretim değil her
alanda ihtiyaçların başında
gelen şey ise hala tasarım.”

Değirmen

ON YILDIR FARK YARATIYORUZ

“İMMİB dahil olmak üzere, 2003 yılından
bugüne kazandığım 21 adet ödül, ne gibi
tasarım yaklaşımlarında bulunabileceğimi ispat
etmek adına benim açımdan önemli. 2010
yılından bu yana tasarım stüdyomda pek çok
farklı sektöre tasarım hizmeti vermekteyim. Bu
umarım böyle devam edecek.”

Gelişme, endüstriyel
tasarımdan geçiyor
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EV UYGULAMASINA DÖNÜK
YAĞ KAPANI
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Serkan Güneş, meslek olarak
akademisyenliği seçmiş bir
endüstriyel tasarımcı. Konusu
mutfak yağlarının sistemden
uzaklaştırılması üzerine kurulu
“Yağ Kapanı” adlı ürünü, ev

serkangüneş
uygulamasına dönük bir yaklaşım.

“Projeyi ticari bir amaç için
üretmedim. Benim önceliğim
daha ziyade kamunun bu
meseleye yoğunlaşması ve
her eve bu tür cihazların girmesi. Maalesef toplumumuz
zorlayıcı hükümler olmadıkça
çevre konularına mesafeliler.
Bu nedenle onları maddi ve
gündelik zahmete sokmayan
basit ve maliyetsiz bir çözüm
arayışına girdim. Gerçekten
de önerdiğim sistem kullanıcıya bir maliyet getirmiyor.
Tüketici biriken yağ miktarını
gördükçe ürettiği ve aslında

görmezden geldiği çevresel
etkiyi görme şansı olacak,
kafasındaki acabalar artacak. Umarım gelecekte proje
önerisi özellikle belediyelerin
ilgisini çeker ve halka ücretsiz
dağıtılır. Belediyeler böylelikle
maddi külfetten kurtulacak,
aksine mali kazanç, daha da
önemlisi çevre için önemli bir
adım atacaklardır. Çevre konusunda insanların süre gelen
pratiklerinin değiştirmek çok
zor, bu nedenle gönüllü katılım çok önemli. Proje önerisi
bu açıdan topluma herhangi
bir maliyet oluşturmuyor,
kendi kendine sessizce görevini yapıyor.”

“Gerçekte tasarım
ailesi olarak
küçük ve birbirini
tanıyan bir aileyiz.
Tanımadığımız
diğer değerli
meslektaşlarımızın
tasarım meselelerine
bakışını yarışma
vesilesiyle
görüyoruz. Her
projeyi incelerken
elbet eksiklerimizi
ve artılarımızı
okuyabiliyoruz.”
Yarışmaya katılım serbest emek gerektiren
bir süreç
Serkan Güneş, İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları’nın
bir marka haline geldiğini ve
istikrarı sağlamış bir yarışma
olduğunu söylüyor. Serkan
Güneş, 2006 yılında ekip olarak katıldığı yarışmada dört
ödül daha almış.

“Yarışmalara katılım gönüllülüğe dayalı, serbest emek ve
özgüven gerektiren bir süreç.
Mutluluk vardır, hayal kırıklığı
vardır. Elbet kazananlar ve
kaybedenler olacaktır. Ama
mühim olan katılımcıları daha
da teşvik edecek, kazanmasalar dahi emekleri karşılığında
bir şeyler kazanabilecekleri

Yağ Kapanı

bir mekanizma tesis etmektir.
Bu nedenle İMMİB’in tüm projelerin takipçisi olması, gerektiğinde sektörle eşleştirecek
süreçlere gitmesi gerekiyor.
Yarışmalar özellikle öğrenciler
için sektör ile tanışma kendileri görünür kılma mekanizmalarıdır ve özgeçmişlerinde
özel bir yer teşkil ediyor.”

?

Proje Ne

Yağ Kapanı: Cihaz bulaşık
makinesinden gelen sıcak
suyu kullandığından fazladan bir ısıtma sistemine
ihtiyaç duymamaktadır.
Cihazda emülsiyonun
diaelektrik özelliğini ölçen
sensörü sayesinde sadece
yüzeyde yağ biriktiğinde
çalışmakta, 5 voltluk elektrik
motoru sadece gereken
zamanda çalışarak minimun
enerji sarfiyatı yapmaktadır.
PET deponun aşırı dolması
durumunda ise, fazla olan
atık yağ depo değiştirilene
kadar sisteme verilmekte ve
taşma olmamaktadır.

ON YILDIR FARK YARATIYORUZ
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YARIŞMA SAYESİNDE
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MESLEĞİME MOTİVE OLDUM

Yarışmaya katıldığında üçüncü sınıf öğrencisi olan Ahmet Burak Aktaş, okulu için
tasarladığı projeyle yarışmaya
katılmış. Ödül aldığı tasarımın
ismi ‘Green Dustpan’ olan
Aktaş, ev işlerinde en büyük
yardımcılardan olan fırça
faraş ikilisini tasarladı.
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“Ödül aldığım tasarım bir fırça faraş ürün seti idi. Ürünün
en büyük özelliği, nadiren
geri dönüştürülen ve doğada
çözünmeyen süpermarket
poşetlerinin ömrünü uzatarak, mevcut faraşların en büyük problemlerinden biri olan
pislik dolu faraşı çöp kutusuna boşaltma işlemini kolaylaştırmasıydı. Ürünü ODTÜ’deki
ikinci sınıf Tasarım Stüdyosu

“Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde
yüksek lisans öğrencisi ve araştırma
görevlisiyim. ODTÜ Teknokent’te
bölümden arkadaşlarımla kurduğumuz
şirket bünyesinde çalışmalarımıza devam
ediyoruz.”

ETY sayesinde birçok
yarışmaya katıldım
Ahmet Burak Aktaş, Endüstriyel Tasarım Yarışmaları’nın
mesleğine yaptığı katkıların
çok büyük olduğunu söylüyor. Aktaş, kazandığı burs
sayesine önümüzdeki yıllarda
Amerika’da master yapma
imkânına sahip olacak.

“İMMİB Endüstriyel Tasarım
Yarışmaları, henüz öğrenciyken aldığım ödül sayesinde
beni mesleğim konusunda
motive eden en önemli noktalardan birisi oldu. Bu yarışmada aldığım ödülden sonra
daha aktif olarak yarışmalara
katıldım ve ulusal ve uluslararası birçok ödül aldım.”
ON YILDIR FARK YARATIYORUZ

dersi kapsamında geliştirmiştim. Dönem sonunda ürünü
biraz daha geliştirerek yarışmaya yolladım.”

Green Dustpan
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Green Dustpan, süpermarketlerden
aldığımız poşetlerle beraber kullanılmak
için tasarlanmış bir süpürge-faraş setidir.
Ürünün amacı, hem ülkemizde nadiren geri
dönüştürülen ve doğada çözünemeyen
süpermarket poşetlerinin ömrünü uzatarak
çevreci ve sürdürülebilir bir yaklaşımda
bulunmak, hem de mevcut süpürge-faraş
ürün setlerindeki en büyük sorunlardan biri
olan dolu faraşı çöp kutusuna boşaltma
sorunu çözmektedir.

Yarışmacı
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Burak Akbıyık, gelecek
çalışmalarını tasarım danışmanlığının yanı sıra, güncel
ve geleneksel/yerel üretim
yöntemlerinin hibrit bir şekilde kullanıldığı, ürün semantiği
bağlamında kültür ve kullanıcı
deneyimi odaklı olarak kendi
koleksiyonlarını tasarlamak
üzerine yöneltmeyi planlıyor.

burakakbıyık
Burak Akbıyık ve Yasemin Sinem Köselecioğlu’nun birlikte
tasarladığı proje Türk kültürünün ayrılmaz parçası olan
kahve fincanı.

“Ödül alan Nioo Kave
Fincanı’nın konsept yaratım

süreci aslında İMMİB Tasarım
Yarışmaları’nda katıldığı
kategorinin temasının
açıklanmasından öncesine
dayanıyor. İlk ürün fikri
özellikle servis sırasında
yaşanan bir karışıklığın
gözlenmesi sonucunda
belirlendi. Bir önceki yılın
katılımcılar kataloğuna
bakarken, sohbet esnasında
o yılın konsept kategorisinin
“çay/kahve pişirme ve
servis elemanları” olarak
belirlendiğini arkadaşlarımızın
söylemesi ise rastlantı ya da
şans olarak nitelenebilir. Daha
sonrasında ise birlikte grup
olarak yarışmaya katıldık.”

2010

“Şu an tamamen çocuklara
yönelik ürünler yapan bir
firmada tasarım yapmaktayım.
Sürekli farklı bir proje yapıyor
olmak da işimi çok daha keyifli
kılıyor. Şimdiye dek çalıştığım
tüm alanlardaki bilgimi ve
deneyimimi kullanabildiğim bir
işim olması büyük mutluluk.
Mesleğimiz gereği birçok
farklı ürün hakkında, çok farklı
alanlarda geniş bilgi sahibi
olmak, hatta kendimizi sürekli
beslemek durumundayız.”

sinemköselecioğlu

“Nioo Kave Fincanı İMMİB’in ve Design Turkey’in
sergilerinde ve İTÜ Endüstri Tasarımı Bölümü
20’inci yıl sergisinde de yer aldı. İMMİB yarışmaları
basamakları tırmanırken yükselişimize yardımcı olan
güvenilir bir dayanak oldu.”
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Proje Ne

Nioo: Türk kahvesinin geleneksel
hazırlanış tarzına göre şeker miktarı, pişirme öncesinde sorularak
öğrenilir. Şeker, içen kişi tarafından değil, pişirmede kişi tarafından eklenir. Kahvenin fincanlara
dolduruluşu, misafire veya müşteriye sunumu esnasında karışıklıklar olabilir. Bu soruna yönelik
olarak ortaya çıkan kahve fincanı
tasarımı sayesinde, özellikle cafe
veya restoranlarda, sunum esnasında doğabilecek karışıklıkların
önlenmesi hedeflendi.

ON YILDIR FARK YARATIYORUZ

Yasemin Sinem Köselecioğlu
ise 2012 yılında kazandığı burs
sayesinde master eğitim hakkı
kazanmış ve İtalya, Milano’da
Istituto Marangoni Milan’da bir
yıl süreli, Moda Aksesuarları ve
Lüks Ürünler Tasarımı master
eğitimimi tamamlamış.
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YARIŞMALARLA ÖĞRENCİLER

KENDİLERİNİ TEST EDİYOR
İMMİB sayesinde
iş hayatıma +1 ile
başladım
ON YILDIR FARK YARATIYORUZ

Çelik, İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışması başta olmak
üzere tasarım yarışmalarını,
yurtdışı eğitim ve fuar ziyaretleri fırsatlarıyla teşvik edici
buluyor. Yarışmaları, özellikle
öğrenciler için kendilerini test
edebilecekleri önemli alanlardan biri olarak gören Çelik,
ödüllü bir tasarımcı olmanın
iş hayatına etkisinin de her
zaman üst düzey olduğunu
düşünüyor.
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Tasarımcı İrem Çelik, mesleğini dershane rehberlik öğretmeninin tavsiyesi ve yönlendirmesi ile seçmiş. Çelik,
okuduğu üniversitenin ODTÜ
olmasının, meslek seçimindeki olumlu etkisini de yadsımıyor. Esse’de pazarlama
müdürü olarak görev yapan
Çelik, gelecekte marka ve
ambalaj tasarımı konusunda
işler yapmak istiyor.

iremçelik
“İlköğretim ve liseyi İzmir’de
okudum. Dershane rehberlik
öğretmenimin tavsiyesi
ve yönlendirmesi ile ürün
tasarımı bölümünü seçtim.
Bölümün ODTÜ’de olmasının
da seçimimde etkisi büyüktür.
Mezun olduğumuz sene iki
arkadaşım ile birlikte grup
projesi olarak yarışmaya
katıldık. Amacımız hem
kendimizi test etmek hem
de sektörde biraz ismimizi
duyurmaktı. Yarışmadaki
ödülün de katılmamızda etkisi
var tabii.”

“İMMİB Endüstriyel Tasarım
Yarışmasını öğrenciler için
teşvik edici, kendilerini
test edebilecekleri bir alan
olarak görüyorum. Ödüller
sayesinde yapılan yurtdışı
eğitimleri ve fuar ziyaretleri
bence çok iyi bir fırsat.
Mezunlar için ise maddi
destek sağlaması en büyük
avantajı. Bana olan en büyük
katkısının iş bulma sürecinde
olduğunu düşünüyorum.
Ödüllü bir tasarımcı olmak
bana her zaman +1 olarak
geri döndü.”

Farklılaşmak
rekabetin ana unsuru
Tasarımın müşteri beklentileri
doğrultusunda gelişeceğini
ve olgunlaşacağını düşünen

“İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışması’nı
öğrenciler için teşvik edici, kendilerini test
edebilecekleri bir alan olarak görüyorum.
Ödüller sayesinde yapılan yurtdışı eğitimleri,
fuar ziyaretleri bence çok iyi bir fırsat.”

2009

?

Proje Ne
Elektrikli pişirme ürünü
olan “Altüst” Türk kültürüne ait pişirme yöntemlerini ve lezzetlerini modern
bir dille yansıtıyor. Birbirini tamamlayan iki lezzeti
aynı anda tek bir üründe
yapma fırsatı sunan Altüst ile üst kısımda yufka
pişirirken, alt taraftaki
iç haznede istenilen iç
karışım hazırlanarak evde,
lezzetli dürümler yapabiliyor. Tasarımcı İrem
Çelik’in diğer bir ödüllü
projesi Tagg ise, popüler
bir malzeme olan silikondan yapılan, üretimi kolay
ve renkli bir ürün. Pratik
bir ürün olan Tagg, günümüz hayat karmaşasında
insanların yoğun ve düşünceli hayat ritimlerine,
onları hem eğlendirerek
hem hayatlarını bir nebze
olsun kolaylaştırarak renk
katıyor.

Altüst

ON YILDIR FARK YARATIYORUZ

unsur. Rekabet ortamında
farklılaşmak için firmaların
ise tasarıma yatırım yapması
gerektiğini düşünüyorum.
Kullanıcılar artık sadece
fonksiyonu için ürün almak
yerine daha katma değerli,
sahiplenme isteği uyandıracak
ürünler satın almak istiyor.
Fakat maalesef Türk sanayisi
“Tasarımın olmazsa olmazının
üretim anlamında biraz geride
‘müşteri beklentisi’ olduğunu
kalıyor. Dünyada Türkiye’nin
düşünüyorum. Tasarım
yaparken personanın ihtiyaç ve tasarım anlamında kendini
daha fazla gösterebilmesini
beklentileri, kanımca ürünün
diliyorum.”
olgunlaşmasındaki en önemli
Çelik, firmalar açısından ise
farklılaşmanın rekabetin ana
unsuru olduğu görüşünde.
Çelik, ülkemizde başarılı tasarımcılar olduğunu söylerken,
Türkiye’nin tasarım alanında
sesini daha fazla duyurmasını
diliyor.
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SADECE ÜRÜNÜ DEĞİL
SİSTEMİ ÇÖZÜN

192

?

ir
d
m
i
K

niknik Ü
oğu Te sarımı
D
a
t
r
O
Ta
Çağlar, tri Ürünleri
m
Tolga
ndüs
da bölü lar, 2009
E
ın
i,
ıl
s
y
e
8
0
Ç
0
.
versit
2
ş
u ağ sı’nda
ü’nden
n olm
a
Bölüm olarak mezu arım Yarışm
i
as
ri
birincis ndüstriyel T tfak Ürünle cilik
u
E
M
irin
a
b
d
ik
t
ın
le
s
ıl
y
el/Pla rladığı ürün
n
o
y
s
tasa
Profe
risinde
katego zandı.
ka
ödülü

Yüksek lisansını 2010 yılında Amerika’nın Michigan
eyaletinde bulunan College
for Creative Studies’de MFA
Interdisciplinary Design bölümünde tamamlayan Çağlar,
2012 yılında yine bölüm birincisi olarak master eğitimimi
tamamladı. Tolga Çağlar’a
2009 yılında birincilik ödülü
getiren tasarım herkesin evinde olan bir kek kalıbı.

“Her gün mutfakta annemi
lafa tutuyor, neyi nasıl yapıyor
bakınıyor, sorup duruyordum

tolgaçağlar
‘Şunu şöyle yapsak nasıl
olur diye.’ Aynı zamanda
yeni üretim teknikleri neler,
yeni malzemeler neler,
piyasadaki lider markalar
nasıl ürünler sunuyor gibi
araştırmalar da yapıyordum.
O yıllarda yüksek ısıya
dayanıklı silikon malzeme
yeni yeni mutfak ürünlerinde
kullanılmaya başlanmıştı.
Dikkatimi çekmişti pasta/kek
kalıpları. Alışılagelmiş metal

pasta/kek kalıplarına yeni
bir çözümdü gıdaya uygun
silikon. Bu malzeme yeni
bir yaklaşımdı, avantajları
vardı fakat piyasadaki kalıp
çeşitleri pek de alışıldığın
dışında değildi; sınırları
zorlayan ya da kullanıcıya
daha esnek çözümler sunan
bir tasarım yoktu. Tek bir
şekildi kalıp, ya çiçek deseni
sevmek zorundaydınız
ya da geometrik şekiller.

“Kazandığım yurtdışı eğitim bursu bugün
bulunduğum noktaya gelmemde önemli rol
oynadı. Hedefim değişmedi ama ulaşmam
önemli ölçüde kolaylaştı. Hayalini kurduğum
bir ekiple dünyaca ünlü firmalardan birinde
çalışıyorum. Üç yılda 13 patentli ürün
tasarımına imza attım.”

2009

Hedefim insanların
hayatını kolaylaştıran
ürünler tasarlamak
İMMİB’in kariyerine sağladığı katkıdan bahseden Tolga
Çağlar, yarışmanın çok önemli
olduğunu, hem mesleğin
öğrencilerini hem de profesyonellerini gerçekten yenilikçi
ürünler tasarlamaya teşvik
ettiğini söylüyor.

ON YILDIR FARK YARATIYORUZ

Üniversitede en sevdiğim
hocalarımdan birisi söylerdi
hep ‘Sadece ürünü değil,
sistem çözün!’ diye… Sağa
sola ufak fikir sketchleri
çizmeye başladım… ‘Nasıl
yaparım da herkesin kendince
uyarlayabileceği bir çözüm
üretirim?’ sorusuna cevap
arıyordum. Ve olabilecek
birçok değişik çözümden
birisiydi Cake’m ürünü.
Başarılı da oldu nitekim.
Jüri’ye aktarabilmiştim
espriyi…”

“Kazandığım yurtdışı eğitim
bursu bugün bulunduğu
noktaya gelmesinde önemli
rol oynuyor. Hedefim
değişmedi ama ulaşmam
önemli ölçüde kolaylaştı.
Hayalini kurduğum bir
ekiple ve hayalini kurduğum
bir firmada çalışıyorum.
Çalıştığım firma dünyaca ünlü
ve alanında en iyi firmalardan
birisi. Üç yılda 13 patentli
ürün tasarımına imza attım.
Hedefim buradaki kariyerimi
devam ettirmek ve insanların
hayatını kolaylaştıran ürünler
tasarlamaya devam etmek.”

193

Cake’m

?

Proje Ne

Cake’m: Cake’m inanılmaz biçimde çok
yönlü bir kek ve pasta hazırlama kalıbı. Bu
hafif silikon ürün geleneksel metal kek
kalıplarına göre kullanıcıya büyük kolaylık
sağlayacak, güne ve kişiye özel kekler, pastalar yapmasına imkân verecek alternatif
bir ürün.

Yarışmacı

AVRASYA’NIN SİLUETİ
TIME BRIDGE
ON YILDIR FARK YARATIYORUZ

ler. İlk gönderdiği tasarımla
ödül alamayan Mebrure Oral,
yılmamış ve ikinci tasarımıyla
yarışmaya tekrar katılmış.
“İlk gönderdiğimiz proje
derece alamadı ama İMMİB Endüstriyel Tasarım
Yarışmaları’yla yolum 2011
yılında tekrar kesişti. “Muipe”
isimli modüler vazo projemle Profesyonel / Plastikten
Mamul Ürünler kategorisinde üçüncülük ödülüne layık
görüldüm. Takip eden iki sene
boyunca katılımımı sürdürdüm. İstanbul temalı hediyelik
eşya konsepti çerçevesinde
gerçekleştirilen 2013 yarışmalarında “Time Bridge” isimli
projem ile yine Profesyonel
/ Plastikten Mamul Ürünler
kategorisinde yine üçüncülük
ödülünün sahibi oldum.”
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mebrureoral
Mebrure Oral, şu anda kendi
firması için çalışan bir tasarımcı. Grup projesi olarak
hazırladıkları plastik mutfak
eşyası projesini grup arkadaşıyla beraber 2008 yılındaki
İMMİB yarışmasının öğrenci
kategorisine göndermiş-

Mebrure Oral, İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları’nın
Türkiye’de düzenlenen en
popüler endüstriyel tasarım
yarışması olduğunu ve her
sene profesyonel üyelerden
oluşan zengin bir jürinin
olduğunu söylüyor. Yarışma,
tasarımcıya her şeyden önce
deneyim kazandırmış.

“İMMİB ve bağlı
firmalar yarışmaları
ciddiye alıyor
ve yönetici
düzeyinde katılım
gerçekleştiriyor. Bu
önemli bir şey.”

“İMMİB ve bağlı firmalar
yarışmaları ciddiye alıyor ve
yönetici düzeyinde katılım
gerçekleştiriyor. Aynı şekilde yarışmadan sorumlu ekip
disiplinli ve ilgili. Katılımın
yüksek olması ve yarışmaların
bunca zamandır istikrarlı bir
şekilde gerçekleştirilmesinin
ardında yatan sebeplerin
bunlar olduğunu düşünüyorum. Yarışmaların endüstriyel tasarıma verilen önemin
artması amacıyla düzenlendiğini biliyoruz, amacına ulaşıp

ulaşmadığını gözlememek
zor fakat işleyişinin sağlıklı
olduğunu görebiliyorum.”

ON YILDIR FARK YARATIYORUZ

Muipe

Time Bridge
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Time Bridge: Zaman İstanbul’da hızlı akar,
şehir hızlıdır. Kum saatinin bir tarafı Asya
bir tarafı Avrupa kıtası, arada akıp giden
boğaz misali akan kum. İstanbul’u anlatan
bir projeden ziyade İstanbul’un bizzat yansıması bir proje. Ürün günümüzün en kolay
üretim şekillerinden biri olan CNC destekli
makinelerle standart plakalardan kesilip
yapıştırılarak üretiliyor.
Muipe: Muipe modüler bir vazodur. Lego
parçaları gibi birbirine takılıp çıkarılabilen vazolarla farklı kombinasyonlar, farklı
sunumlar yaratılır. Eğlenceli ve muzip bir
aksesuar…

Yarışmacı

GALATA’DA KAHVE İÇMEK

TASARIMLA BİRLEŞTİ
ON YILDIR FARK YARATIYORUZ

riyel Tasarım Yarışması’nın
harika bir fırsat olduğunu
söylüyor.

“Daha önce okul projelerinde
iF ve Red Dot gibi uluslararası
tasarım yarışmalarında ödüller kazanmıştım. Uluslararası
yarışmaların çoğuna katılabilmek için para yatırmanız gerekiyor. İMMİB ise tam aksine
kazanırsanız sizi para ve iki
yıllık yurtdışı eğitim bursuyla ödüllendiriyor. Benim için
kaçırılmayacak, muazzam
bir fırsattı. 2013 yılındaki
yarışmanın konsept teması
İstanbul için Hediyelik Eşya
Tasarımı olarak belirlenmişti.
İstanbul’da doğup, büyüyen
bir tasarımcı olarak İstanbul
için tasarlama fikri çok heyecan vericiydi. Kısa sürede
çalışmalara başladım ve yarışmaya istiflendiğinde Galata
Kulesi şeklini alan iki kişilik
Türk kahvesi setiyle katıldım.
Yarışma sonucunda öğrenci
kategorisinde birinci oldum.
2014 yılında ise Profesyonel
elektronik ürün kategorisinde
katılarak bir birincilik daha
elde ettim.”
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İlhamı İstanbul…

ademönalan
ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü mezunu olan
Adem Önalan lisans eğitimimin son yılında Amerika’da
yüksek lisans yapmayı
hedefine koymuş. Bunun için
İMMİB’in düzenlediği Endüst-

Adem Önalan, yarışma için
hazırlanmaya araştırma yaparak başlamış ve turistlerin

“Hedefim mezuniyet
sonrası aldığım
eğitimin çıktılarını
başarılı bir şekilde iş
hayatına taşımak.”

Galata

seyahat ederken gittikleri yerlerden ne gibi ürünler aldıklarını araştırmış ve bu ürünleri
iki ana kategoriye indirmiş.
Önalan, en sonunda Türk
kahvesi ve lokumu üzerinde
çalışmaya karar vermiş.
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“Lokum ve kahve ikilisi özellikle yabancı turistlerin çok
tercih ettiği hediyelik ürünlerden. Görsel olarak İstanbul’a
ait form kullanımı ile güçlü
bir ürün tasarlayabileceğimi
düşündüm. Sonuç olarak iki
kişilik seramik Türk kahvesi
seti tasarladım. Kahve seti,
istiflenebilir iki adet seramik
fincan ve fincan tabağı, servis
tepsisi ve cezveden oluşuyor.
Ürün kullanılmadığında istiflenir ve Galata Kulesi şeklini
alır. Bu haliyle dekoratif bir
ürün olarak ev içerisinde sergilenmesi amaçlandı.”

Ödül sayesinde
yurtdışında istediğim
eğitimi alabiliyorum
Adem Önalan, sanayici ile
tasarımcıları henüz öğrencilik
yıllarında bir araya getiren
bu yarışmaların, Türkiye’de
öğrencilerin ve genç tasarımcıların önünü açan en büyük
olanaklardan birisi olduğunu
vurguluyor.

2013
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Proje Ne
“Para ödülünün yanı sıra
yurtdışı eğitim bursu oldukça
cömert ve bulunması zor fırsatlar. Aldığım ödül sayesinde
şimdi yurtdışında istediği
eğitimi alabiliyorum. Bundan
sonra hedefim New York’da
ürün tasarımı üzerine master
yapmak.”

“Galata”, İstanbul ve değerlerinden ilham alan; hem
dekoratif bir ürün hem de iki
kişilik kahve lokum ikram setidir. Galata, iki adet seramik
fincan ve fincan altlığı, birer
adet cezve, tepsi, lokumluk ve
kapaktan oluşur. Hedef kitlesi,
yerli ve yabancı turistlerdir.
Galata ile birlikte hem içerik
hem görsel olarak Türk kültürünü yansıtan ve İstanbul’u
hatırlatan bir ürüne ulaşıldı.
Galata, İstanbul’da kahve
içme hazzını her yere taşır.

Yarışmacı

TASARIMIN OLMAZSA OLMAZI

FİKİRDE ÖZGÜNLÜK

ON YILDIR FARK YARATIYORUZ

“Yarışmayla 2011 yılında tanıştım. O dönem okulda küçük
mutfak aletleri konusunda
proje yapıyorduk. Projem için
danışman hocama sunduğum
konseptlerden birini detaylandırıp geliştirerek yarışmaya
gönderdim ve ikincilik kazandım. Aldığım ilk yarışma
derecesi olduğu için hem
şaşırdım, hem çok sevindim.
Bu derece sonraki yarışmalara katılmam için bana büyük
bir özgüven kazandırırken, bu
tecrübemden, elediğim ya da
gözümden kaçan projelerin
de üzerlerinde çalışıldığında
değerli olabileceğine dair
önemli bir ders çıkardım.”
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İMMİB çok değerli bir
referans
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Tasarımcı Ozan Kayıkçı,
endüstri ürünleri tasarımı
hakkında hiçbir fikre sahip değilken mimar olmayı
istiyordu. Mimari tasarıma
hala büyük ilgi duyan Kayıkçı,
nihayetinde ürün tasarımında
karar kıldı. Üniversiteye kadar
özellikle ulaşım araçlarının
tasarımlarından etkilenen
Kayıkçı, uzun süre otomobil
firmalarının tasarımcılarının
biyografilerini inceledi.

Kayıkçı, İMMİB’in düzenlediği
Endüstriyel Tasarım Yarışmasını tasarımcı adayları için büyük bir fırsat olarak görüyor.
İMMİB gibi güçlü bir Birliğin
ömür boyu referans anlamına
geldiğini düşünen Kayıkçı,
derece alan ürünlerinin portfolyosunda çok önemli bir
yere sahip olduğunu söylüyor.
2015 Endüstriyel Tasarım Yarışması için oldukça heyecanlı
olan Kayıkçı, artık öğrenci
kategorisinde değil profesyonel kategoride yarışacak.

“Yarışmalar hem ürün tasarımı için gençleri teşvik ediyor,
hem de bu vasıtayla ilgili kişilerle tanışma fırsatı yaratıyor.
Yeni iş bağlantıları kurarken
bu projelerin faydasını çok
gördüm. Dileğim, geçtiğimiz
10 yılda yapılan çalışmalarda
olduğu gibi, projelerin sa-

Tasarım, insan merkezli
bir kavram
Kayıkçı’ya göre tasarımın olmazsa olmazı özgünlük. Tasarımın katı çizgilerle sınırlandırılmasını yanlış bulan Kayıkçı,
planlama, pazarlama, Ar-Ge
ve üretim departmanları
arasındaki iletişimin sağlam
kurulmasını gerekli görüyor.

“2011 yılından bu yana profesyonel olarak
çeşitli projelerde görev alıyorum. Her yeni
proje mesleki gelişimime katkı sağlıyor.
Bundan sonra da çalıştığım insanlarla yeni
projelere imza atabilmeyi ve hem ülkemde
hem yurtdışında tasarım faaliyetlerimi
genişletmeyi hedefliyorum.”

Recycle

“Türkiye’nin tasarıma bakışında, geçtiğimiz 20 yılda büyük
gelişmelerin olduğunu görebiliriz. Fakat bunun paralelinde tüm dünyadaki gelişimi de
işin içine katmamız gerekiyor.
Türkiye’de tasarım kültürü istediğimiz noktada olmasa da
Türk tasarımcılar ülke içinde
ve ülke dışında önemli işler
yapıyor. Tasarım kültürümüz
geliştikçe tasarımcılarımız
kendi ülkelerinde daha aktif
görevler yapabilecekve bu da
yıllardır beklenen sanayi atılımı için fırsat doğuracaktır.”

ON YILDIR FARK YARATIYORUZ

nayiciler tarafından üretime
hazırlanması yönünde.”
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Kayıkçı’ya 2013 yılında birincilik
getiren projesi “Recycle”, besin artıklarını hayvanlar ve bitkiler için
yem ve suya dönüştüren ev tipi bir
geri dönüşüm makinesi.

Yarışmacı

EN BÜYÜK HAYALİM

HEYKEL BİNA TASARLAMAK
ON YILDIR FARK YARATIYORUZ

Seçkin Pirim, mimari ve
tasarımın öğrencilik hayatı
dâhil hep ilgi alanlarından
olduğu yetenekli bir heykeltıraş. Sanatçı ruhunu yaptığı
tasarımlara yansıtan Seçkin
Pirim’in tasarladığı ürünler
sofra ve mutfağın vazgeçilmezleri çatal bıçak takımı ve
şık bir sürahiye dönen limon
sıkacağı.
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“Benim tasarımdaki önceliğim bir heykeltıraş olmamdan
dolayı, tasarımın bir masaya
ya da herhangi bir sunum
ortamına geldiğinde form
olarak bir farklılık yaratması.
Drop da aynen bu mantık
üzerinden yapılmış bir işti. Bir
yemek masasına yerleştirildiğinde masa adeta bir galeriye dönsün ve bu parçalarda
o galeride gösterilen sanat
eserlerine benzesin istemiştim. Diğer tasarım ise gene
bu minimal üzerinden yola
çıkıp yaptığım limon sıkacağı
idi. O da aynı şekilde limonun
sıkılmasından sonra çıkan alt
bölüm masada kullanılabilecek şık bir sürahiye dönüşüyor.”

Hayatıma sanat yaparak devam ediyorum
Seçkin Pirim, yarışmaların
hele ki gençken katılanlar
için iyi bir motivasyon aracı
olduğunu ve İMMİB’ in yap-

“Yarışmaya katılmanın benim için en keyifli
yanı, bu işi çok iyi yapan tasarımcılarla
tanışıp onların fikirleriyle yeni heyecanlara
yol almak oldu.”

tığı yarışmaların oldukça
profesyonel, devamlılığı olan
nadir yarışmalardan olduğuna
vurgu yapıyor. Bu yarışma
sayesinde Pirim için farklı
kulvarlar da açılmış.

“Benim için en keyiflisi bu işi
çok iyi yapan tasarımcılarla
tanışıp onların fikirleriyle yeni
heyecanlara yol almak oldu.
Şu an halen hayatıma sanat
yaparak devam ediyorum.

Drop

Yurtdışı ve yurtiçi sergileriyle
devam eden yoğun ama her
gün şükrettiğim bir mesleğim
var. Heykel ve sanat benim
için emekli olabileceğim bir iş
değil. Birçok sanatçı gibi benim için de bu bir yaşam tarzı. Tasarım yapmaya da halen
devam ediyorum. Birçok
firma için çeşitli tasarımlar
yaptım. Ama bütün bunların
bir iş değil keyif alarak yapacağım bir halde olmasına ola-

bildiğince özen gösteriyorum.
Hedef değil ama hayallerim
her zaman çok olmuştur. Hayaller biterse siz de bitersiniz.
Hedef kelimesi bana hep çok
hırs hissini vermiştir. Bunu
sevmem. O yüzden hayaller
hep bana daha olumlu gelir.”

?

Proje Ne

LMN: Proje olarak sunulan
limon sıkacağı iki farklı işlevi
yerine getirerek bir kolaylık
ve sunum farklılığı meydana
getirmektedir. Sıkılan limonun suyu alt tarafa açılan
kanal aracılığıyla sıkacağın
alt kısmındaki parçaya
dolar. Sıkma kısmı yerinden
çıkarılarak, alt kısım şık bir
limon sürahisi haline gelir
ve bu şekilde masaya servis
yapılabilir.
Drop: Sunulan proje damlanın, yalın formundan yola
çıkılarak tasarlanmıştır.
Masada yer alma biçimi ve
duruşu itibari ile bir heykelle
yarışabilecek düzeydedir. Masanın ayrılmaz üçlüsü formu
dolayısıyla da artık bir bütün
oluşturmaktadır ve masada
bir su damlasının akışkanlığının huzuru ile durmaktadır.

ON YILDIR FARK YARATIYORUZ

LMN
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SAÇ BOYASINDA
SIRA DIŞI TASARIM
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Hakan Diniz, oyuncak konusunda dünyanın dev isimleri
Disney, Mattel, Hasbro, Spinmaster gibi firmalar için Star
Wars, Scrabble, UNO, Taboo,

hakandiniz
Twister, Monopoly, Jenga,
Bop It, Amiral Battı, Simon,
Risk, Draw Something markaları altında ürünler tasarlasa
da. İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışması için hazırladığı
proje çok farklı: Her kadının
ihtiyacı olan saç boyası ambalajı...

“İlk katılımımda öğrenci kategorisinde, ambalaj dalında birincilik ödülüne layık
görüldüm ve daha sonra
bir kere de grup katılımı ile
bir birincilik ödülü ve bir
üçüncülük ödülü kazandım.
İMMİB Endüstriyel Tasarım
Yarışmaları’na ilk katlımım

olan ambalaj kategorisindeki
birincilik ödülüm saç boyası
ambalajı tasarımı ile oldu.
Projenin fikri aslında saç
boyası reklamlarını izlerken oluşmuştu. Alışıldık saç
boyası ambalajı saça boyayı
tek uçtan sürmekte, daha
sonra kullanıcı bu boyayı saça
tarakla yaymaktaydı. Benim
tasarımım bu iki hareketi
birleştirerek, tarak entegre bir
ambalaj ile saçı tek harekette
boyamayı öneriyordu.”

Genç adaylara
yarışmaya katılmalarını
tavsiye ediyorum
Çağatay Afşar, İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları
genç tasarımcılar için kendini

sınama, kendi başlarına proje
geliştirme ve bu projeler
vasıtasıyla üreticilerle tanışma anlamında çok büyük
imkânlar sunduğunu belirtiyor.

“Panel ve etkinliklerde tanıştığım genç tasarımcı adayı
arkadaşlarıma ve öğrencilerime, tasarım yarışmalarına, özellikle Türkiye için
İMMİB Endüstriyel Tasarım
Yarışması’na katılarak, kendilerini geliştirmelerini ve fırsatları kovalamalarını sürekli
tavsiye ediyorum. Daha önce
yarışmacı olarak katıldığı

İMMİB Endüstriyel Tasarım
Yarışmaları’nda daha sonra
hem çalıştay sorumlusu hem
de jüri başkanlığı görevini yürüttüm. Şu anda da ETKİ projesi kapsamında hala İMMİB
ile beraber çalışıyoruz. Gönül
rahatlığı ile söyleyebilirim ki
Türk tasarımının en büyük
sorunlarından olan tasarımcıendüstri buluşması sorununa
İMMİB en aktif çözümü sunma gayretinde”

Alize

?

Proje Ne

Alize, ev kullanımına yönelik
saç boyaları için, kullanıcı
tecrübelerinden esinlenerek
tasarlanmış bir ambalajdır.
Mevcut ürünlerde kullanıcı
peroksit-boya karışımını saçının diplerine ve üstelerine
sürerken dağılım için bir
yandan da saçını taramak
zorunda kalıyor. Bu durum
kullanımı zorlaştırıyor.
Alize çoklu uçlarıyla dağılımı
kolaylaştırmakta, ürünü
saçın köklerine yaymakta
ve gerekli fonksiyonları tek
bünyede toplamaktadır. Estetik ve akışkan formu gövde
itibarıyla feminen bir tutum
gütmekte tarak ucu ise odak
noktası olan saçı çağrıştırmaktadır. Alize içerdiği ürünle hem form hem kullanım
olarak bütünlük taşımakta, iyi
bir ambalaj tasarımının vazifesi olan ürünü kullanıcıyla
birleştirme amacını başarıyla
yerine getirmektedir

ON YILDIR FARK YARATIYORUZ

“En büyük hedefimiz
yurtdışında artık
oturan üretim-tasarım
ilişkisi kültürünü
ülkemize taşımak
ve yerli tasarımcının
bu işi en iyi şekilde
yapabildiğini
göstermek.”
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DIŞBÜKEY TABANLI TAVA İLE
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ENERJİ TASARRUFU
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Tasarımcı Efe Erinç Erdoğdu,
kendini bildi bileli mutfağa ilgi
duyuyor. Tasarımlarını da bu
paralelde geliştiren Erdoğdu,
entelektüel birikimi, tasarımcının sanatsal yönünü ortaya

e.erinçerdoğdu
çıkarması bakımından gerekli
görüyor. Üretmeyi başlı başına değerli bulan Erdoğdu’nun
boş vakti neredeyse yok.

“Bir tasarımcı her şeyden
önce üretmeyi sevmeli diye
düşünüyorum. İş dışında
demek istemiyorum, çünkü
işime ve tasarımlarıma faydalı
olduğunu düşünüyorum.
Arta kalan vakitlerimde gitar
çalıyorum, resim yapıyorum,
kitap okuyorum ve denemeler
yazıyorum. Sevmediğim
bir şeyi yapmak zorunda

kalmadığım için kendimi
şanslı ve mutlu hissediyorum.
Ürün tasarlamak dışında,
hayvanları ve ağaçları da çok
seviyorum.”

Yarışmalar kendimizi
test etme biçimimizdi
Erdoğdu, arkadaşlarıyla
birlikte öğrencilik yıllarında
ihtiyaç duydukları özgüveni
yarışmalardan elde etmiş. Erdoğdu, geleceklerine nasıl bir
yön verecekleri konusunda
yarışmaların da katkısı olduğunu düşünüyor.

Tasarımı pazar ve
tüketiciler belirler
Erdoğdu, tüketim kültürünün
hızı ve geldiği noktanın tasarımın geçerliliğini ve kalitesini
belirleyen faktörler olduğunu
düşünüyor. Erdoğdu, Türkiye
sanayi ve üretiminin ise bu
hıza yetişmekte şu an için
çok yeterli olmadığı görüşünde.

“Tasarımın bazı olmazsa
olmazları vardır ve bu değerleri pazar ve tüketiciler
belirler. Dolayısıyla, olmazsa
olmazlar her ürün ve her
pazar için ayrıdır. Türkiye’de
sanayi ve üretim ne yazık ki
yeterince olgunlaşmamıştır.
Üretimin büyük bir bölümünü esinlenilmiş ürünler oluş-

?

Proje Ne

Bombé

Mutfağa özel bir ilgisi olan
Erdoğdu, Bombé isimli projesiyle
Red Dot Design Award 2015’in
sahibi oldu. Erdoğdu’nun Bombé
adını verdiği tava tasarımı, dışbükey tabanı sayesinde hem enerji
tasarrufu sağlıyor hem de yağı
tavanın kenarlarında biriktirerek
yanmasını önlüyor. Bu sayede
yiyecekler de lezzetinden bir şey
kaybetmiyor.

turmaktadır. Yine de umutlu
olmak için de gayet somut
nedenlerimiz var ve tasarım yarışmaları da bunların
başında geliyor. Türkiye’de,
yarışmalar sayesinde yavaş
yavaş yerleşmeye başlayan
tasarım kültürü sayesinde
güzel şeyler olacağına inanıyorum.”

“İMMİB, özellikle
genç tasarımcılar
için büyük bir fırsat
sunuyor. Özellikle
sağladığı maddi
imkanlarla, genç
tasarımcılara
cesaret aşılayan
bu tür yarışmaları,
tasarımcıların
hayallerinin peşinden
koşabilmelerini
sağlaması açısından
çok değerli
buluyorum.”

ON YILDIR FARK YARATIYORUZ

“Öğrenciyken yarışmalara
katılmak bizim kendimizi test
etme biçimimizdi. İMMİB’den
ödül aldığım tasarımları maalesef çok olgun tasarımlar
olarak bulmuyorum. Potansiyellerine inanıyorum ancak
geliştirilmeleri gerektiğini
düşünüyorum. Yine de yarışmaların, zamanında bana olduğu gibi, genç tasarımcılara
önemli fırsatlar sağladığını da
yadsımamak gerekiyor. Kendi
adıma, yarışma sayesinde,
özellikle ekonomik anlamda
önümü daha iyi görebildiğimi
rahatlıkla söyleyebilirim.”
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GELENEKSEL LEZZET

TASARIMLA BİRLEŞTİ
şuyu evde yapmaya olanak
sağlıyor.

ON YILDIR FARK YARATIYORUZ

“Bu nedenle artık eskiden
anneannlerimizin yaptığı gibi
her şeyi evde kendimiz yapmanın yollarını arıyoruz. Turşu
kurmak da bunun en güzel
örneklerinden biri ancak buna
rağmen turşunun kıvamını ve
lezzetini tutturmak bir hüner
işi. Turşucu da bu sorunları
ortadan kaldırmak ve sağlıksız PET şişelerde istiflenmiş
lezzetsiz turşulara bir son
vermek için tasarlanmış bir
üründü. Yarışmadan sonra
çeşitli fuarlarda sergilendiğinde epey olumlu tepki aldı
ve bazı firmalar da ürüne
ayrıca ilgi gösterdi. Kim bilir
belki yakında onu da raflarda
görebiliriz.”
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Tasarımcıların önünde
yeni kapılar açıyor
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mervebayram
Merve Bayram’ın ödül alan
tasarımı, aslında hepimizin
damak zevkine hitap eden ve
sofralarımızın vazgeçilmezi
olan turşudan ilham alınarak
tasarlanan bir proje. Hazır
gıdalardaki katkı ve koruyucu
maddelerin zararları hepimizin malumu; Turşucu, Türk
geleneksel lezzeti olan tur-

Yüksek lisansını tamamladıktan sonra ABD’de kalarak serbest tasarımcı olarak
çalışmaya ve bir yandan da
University of Cincinnati’de
hocalık yapmaya başlayan
Bayram, bu süre zarfında LG,
P&G ve Kraft gibi dünyaca
ünlü markalarla birbirinden farklı birçok proje gerçekleştirdi. Merve Bayram,
İMMİB Endüstriyel Tasarım
Yarışmaları’nın Türkiye’de
tasarım adına yapılmış en faydalı hizmetlerden biri olduğunu söylüyor.

“Öğrencilik yıllarımda tasarım
hem meslek olarak hem de
bir kavram olarak bu kadar
popüler değilken, İMMİB

Endüstriyel Tasarım Yarışmaları, Türkiye’de tasarımın hak
ettiği prestiji kazanmasında
ve üreticilerle tasarımcıları bir araya getirerek ortak
bir tasarım bilinci oluşturulmasında kesinlikle öncü
bir rol oynadı. On yılı aşkın
bir süredir gelenekselleşmiş olarak devam ettiriliyor
olması da bu yarışmaların ne
kadar başarılı olduğunun bir
göstergesi. Özellikle günü-

müzde katılımcılara sunduğu
yurtdışı eğitim fırsatı birçok
gencin önünde yeni kapılar
açılmasına yardımcı oluyor.
Ödüllerin bu denli değerli
olması aslında katılımcıları da
kamçılayarak daha rekabetçi
olmalarını sağlıyor ve ortaya
çıkan projelerin de kalitesini yükseltiyor. Yıllar önce
yarışmacı olarak katıldığım
İMMİB Endüstriyel Tasarım
Yarışması’nda geçtiğimiz

“İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları,
özellikle günümüzde katılımcılara sunduğu
yurtdışı eğitim fırsatı birçok gencin önünde
yeni kapılar açılmasına yardımcı oluyor.”

sene jüri olarak görev yaptığımda bu farka bizzat şahit
oldum. İMMİB Endüstriyel
Tasarım Yarışmaları genç
tasarımcıların bağımsız olarak
proje üretmelerine ve kendilerini geliştirmelerine fırsat
sağlamış oluyor.”

?

Proje Ne

Turşucu

Turşucu kapağındaki tuz göstergesi ile ideal ölçekteki kaya
tuzu miktarının kullanılmasına
yardımcı olur. Işık geçirmeyen
gövdesi turşunun ortalama kurum süresi olan dört hafta boyunca ideal kıvamda kalmasını
sağlar. Kullanıcıların turşunun
gelişimini takip edebilmesi için
de gövdede ayrıca bir gözlem
penceresi yer almaktadır.

ON YILDIR FARK YARATIYORUZ

“İMMİB ile bağım
yarışmalar ile sınırlı
kalmadı aslında. Şu
anda ofisimiz ETKİ
projesi kapsamında
İMMİB ile birlikte
yepyeni projelere
imza atmak üzere.”
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