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Tasarım ekibimizle birlikte, Ersa 
Showroom’un yeni konseptini 
oluştururken çıkış noktamız Ersa’nın 
fabrika bünyesindeki güçlü üretim 
altyapısıydı.“Box in a Box” fikri işte 
bu noktadan hareketle şekillenmeye 
başladı. Perakende tasarım konseptimizi, 
doğal ve kasıtlı olarak tamamlanmamış 
fabrika görüntüsünün öğelerinden 
oluşturmaya çalıştık. Bu öğeler, 
hem sıradanlığa; hem de şık olmaya 
gönderme yapıyor.

Tıpkı malzeme laboratuvarlarında 
olduğu gibi, çeşitli malzemelerden 
oluşan kutular konseptin bir parçası 
olarak yerlerini aldı. Farklı tip ve 
ebatlarda tasarladığımız bu kutular, 
ofis sistemlerinin ve mobilyalarının 
tanımladığı bireysel alanları ve bireyde 
uyandırdığı duyguları anımsatıyor. Teşhir 
üniteleri için kullandığımız kutular, 
aslında çocukların oyuncak bloklarını 
sembolize ediyor. Öte yandan, heykelsi 
bir görüntüsü olan teşhir kutuları ahşap 
ve bakırın, pürüzlü ve pürüzsüzün, ham 
ve cilalının oluşturduğu Ersa Fabrika’nın 
endüstriyel görüntüsüne ve hissiyatına 
eğlenceli bir gönderme yapıyor.

İstanbul’daki showroom, bizim 
Ersa adına anlatmak istediğimiz ilk 
hikayeydi... Dünyadaki trendler nasıl 
değişiyorsa, bu mekanın içerisindeki 
hikayelerimiz de değişecek.

YALIN TAN, BOX IN A BOX IDEA 
KONSEPTİNİN DOĞUŞUNU ANLATIYOR

YALIN TAN, TALKS ABOUT THE ORIGIN OF 
THE BOX IN A BOX IDEA CONCEPT

While forming the new concept 
of the Ersa Showroom together 
with our design team, our point of 
departure was the strong production 
infrastructure within the Ersa Complex. 
The “Box in a Box Idea” began shaping 
from that point onward. We attempted 
to form our Retail design concept 
intentionally from the natural and 
incomplete elements of the production 
facility image. These components 
refer both to the ordinariness and 
stylishness.

Just as in the materials lab, boxes 
consisting of various materials took 
their places as part of the concept. 
Boxes designed in different types and 
dimensions recall the individualized 
spaces defined by office systems and 
furniture. Boxes used for exhibit units 
symbolize in reality the toy blocks 
of children. On the other hand, the 
statuesque exhibit boxes make a fun 
reference to the industrial image and 
ambiance of the Ersa Complex-wood 
and copper, rough and smooth, raw 
and polished. 

The showroom in Istanbul was the 
first story we wanted to tell on behalf 
of Ersa... Just as trends change in the 
world, our stories in this space will also 
change.

BOX IN A BOX IDEA

İstanbul Showroom Ankara Showroom

İstanbul Showroom
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Yalın Tan Jeyan Ülkü İç Mimarlık 
imzalı “Box in a Box Idea” 
konseptinden yola çıkan projenin 
yatırımını, modern çalışma 
mekanlarının ihtiyacına uygun, 
esnek ve konforlu ürünler sunan 
ERSA üstleniyor. Yerli ve yabancı 
tasarımcıları buluşturan en büyük 
sosyal platform olma vizyonuyla, 
Türkiye’de bir ilke imza atan 
BoxinaBoxIdea.com sitesi, Nisan 
2012 itibarıyla yayına başladı. Site, 
mimariden endüstriyel tasarıma, 
modadan grafik tasarıma kadar her 
alandaki amatör ve profesyonel 
tasarımcıları bir araya getirmeyi 
misyon ediniyor. WikiBox özelliğiyle 
dikkat çeken site, tasarım alanında 
Türkiye’nin ilk ve en büyük 
sanal kütüphanesini oluşturmayı 
hedefliyor.

Initiated by Yalın Tan and Jeyan 
Ülkü’s signature interior architectural 
“Box in a Box Idea” concept, the 
project is being financed by ERSA, 
a company that offers flexible 
and comfortable products for the 
needs of modern office spaces. 
With a vision of becoming the 
largest social platform that brings 
together national and international 
designers, the BoxinaBoxIdea.
com website, a first in Turkey, went 
live in April 2012. The site has the 
mission of connecting amateur and 
professional designers who are 
active in all areas—from architecture 
to industrial design, fashion to 
graphic design. Drawing attention 
with its WikiBox character, the site 
aims to establish Turkey’s first and 
richest virtual library in the area of 
design.  

01. Aslı Kutluay - "Manifesto Table"  02.  Şener Yılmaz Aslan - "Tren Vagonu "
03. Gürkan Şen - "Baykuscuk" 04. Emrah Uğur - "Meta" 05. Neslihan Özel - "Derin izler"
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GIROFLEX 353

giroflex.com

Smart and sensitive.

We believe that well designed chair is more than just the looks. 
Giroflex 353 is the sum total of sustainability and comfort. Style 
and purpose. Come full circle. 
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DİKEY ŞEHİR
VERTICAL VILLAGE

ÖLMEDEN ÖNCE ... 
BEFORE I DIE

Endonezya'nın Jakarta kentine, 400 metre 
yüksekliğinde bir karma-kullanım yapı önerisi
geliştirdi.

Hollandalı mimarlık stüdyosu, 
Jakarta için yeni bir ikon 
haline gelecek Peruri 88 isimli 
projelerinde, The Jerde Partnership 
ve ARUP ile işbirliği yaptı.

Peruri 88, Jakarta'nın yeşil alan 
ihtiyacını uygun bir yoğunlukta ve 
bir binada karşılamayı hedefleyen 
bir dikey şehir projesi. Bu dikey 
şehirde ticaret alanları, ofisler, 
konutlar, lüks bir otel, park alanları, 
tiyatrolar, bir düğün salonu, bir 
cami ve bir de açık hava tiyatrosu 
bulunuyor. Proje, Endonezya'nın başkenti
Jakarta'nın güneydoğu bölgesinin kalkınma 
projesinin de bir parçası niteliğinde. 

Renowned dutch practice MVRDV collaborated 
with an international array of studios including the 

jerde partnership, ARUP and local developer wijaya 
karya to submit their design for a micro-city in 

one 400-meter tall tower titled 'peruri 88' in 
jakarta, Indonesia.

The iconic high-rise will host an eclectic 
range of program, from the usual retail, 

housing, offices, restaurant, viewing platform, 
luxury hotel and four floors of parking, to 

an integrated wedding house, mosque, 
imax theater and an outdoor amphitheater 

all under lush rooftop gardens that inject 
more green space into the developed urban 

context. The form is the result of several 
smaller steel-framed blocks of varying 

sizes and orientations, each dedicated to a 
separate program, stacked on top of each 

other creating overhangs and terraces and taking 
advantage of sunlight from several angles and 

ventilation.

Sanatçı Candy Chang, New Orleans'ta 
bulunan terk edilmiş bir evi, dev 
bir enstalasyona dönüştürdü. Evin 
duvarlarına yerleştirilen kara tahtanın 
üzerine, isteyen herkes "ölmeden önce 
yapmak istedikleri" şeyleri yazıyor. 
Sanatçıyı böyle bir çalışmaya yönelten 
ise, çok sevdiği birini kaybetmesinin 
ardından ölüm üzerine çok fazla 
düşünmesi olmuş. Kimlerle birlikte 
olmak istediği, neler yapmak 
istediğini düşünerek, bu sıkıntılardan 
arınmış. Etrafındaki insanların böyle 
durumlarda nasıl hissettiklerini, neler 
düşündüklerini, onlar için neyin önemli 
olduğunu da merak etmiş. Bunun 
sonucunda ise, arkadaşlarından aldığı 
yardımla, yaşadığı yerin yakınında 
bulunan terk edilmiş bir evin duvarını 
kara tahta boyası ile boyayarak, 
insanların tepkilerini ve verdikleri 
cevapları izlemeye başlamışlar.  
Sanatçı Chang, bu çalışmanın 
tamamen bir deney olduğundan ve 
nasıl sonuçlanacağını hiç düşünmeden 
çalışmaya başladığından söz ediyor. 
Duvarın eklendiği günün ertesi günü, 
üzeri neredeyse tamamen dolmuş. 
Duvara yazılan bazı dilekler ise şöyle, 
milyonlara şarkı söylemek istiyorum, 
kızımın mezuniyetini görmek istiyorum, 
dünyadaki bütün şekerleri ve sushileri 
yemek istiyorum, tamamen kendim 
olmak istiyorum...

It’s easy to get caught up in the day-
to-day and forget what really matters 
to you. With help from old and new 
friends, artist Candy Chang turned the 
side of an abandoned house in her 
neighborhood in New Orleans into a 
giant chalkboard where residents can 
write on the wall and remember what 
is important to them. Painted with 
chalkboard paint and stenciled with 
the sentence “Before I die I want to 
_______”, the wall became a space 
where we could learn the hopes and 
dreams of the people around us.  
Before I Die transformed a neglected 
space into a constructive one to help 
improve our neighborhood and our 
personal well-being. It’s a question 
that changed Candy after she lost 
someone she loved very much, 
and she believes the design of our 
public spaces can better reflect what 
matters to us as a community and as 
individuals. The reaction to the wall 
was more than she could have ever 
imagined. From the funny and creative 
to the thoughtful and heartbreaking, 
the responses have made her laugh 
out loud and also tear up: Before I die 
I want to… sing for millions, see my 
daughter graduate, eat a salad with an 
alien, straddle the International Date 
Line, hold her one more time, cook a 
soufflé, love and be loved, abandon all 
insecurities, be completely myself… 

Kopenhag merkezli mimarlar MLRP 
graffitilerle kirletilmiş oyun alanı 
strüktürünü yeni İnteraktif Oyun 
Alanı Projesi'nin bir parçası olacak 
şekilde davetkar ve yansıtıcı bir 
pavyona dönüştürdü. Eğlence aynaları 
Kopenhag'daki oyun pavyonuna 
monte edildi.  Perspektif sahibi bu 
oyun yansıma ve dönüşümü iç içe 
geçiriyor. Klasik alınlıklı bir cephe 
yerine aynalı alınlıklar yapı ile arazi 
arasında sempatik bir geçiş yaratıyor 
ve çevredeki parkı, oyun alanını ve 
aktiviteleri yansıtıyor. Pencereler ve 
kapılar, çeşitli bükük ayna paneli efektli 
olan cephe kepenklerinin arkasındaki 
ahşap kaplı cephe ile entegre edildi.
Geceleri kepenkler kapanarak binayı 
anonimleştiriyor.  Mimarlar yenilenen 
parkta mevcut olan özgün anonim 
yapıyı benzersiz ve saygılı bir 
enstalasyona dönüştürmeyi başardı. 
Çatı ve cephe ısı değişimine dayanıklı 
ahşap ile, duvarlar ve kepenkler ise 
ayna gibi parlatılmış paslanmaz çelik 
ile kaplandı.

It feels quite amazing when you see an 
old playground structure turned into a 
fascinating Mirror House, which holds 
reflective gazebo funhouse mirrors 
mounted on the gabled ends of this 
playground. This interesting mirror 
house has been put up in Copenhagen 
and is indeed an eye-catcher for the 
local residents. It is interesting to note 
that no special methods or procedures 
were used to jazz up this old, boring 
and sad playground structure. In fact, 
with simple means, an anonymous 
building got turned into a completely 
stunning Mirror House. The roof and 
façade of the structure have been 
coated with heat-modified sustainable 
wood whereas the gables and shutters 
are dressed in mirror polished stainless 
steel. Furthermore, the mirrored 
gables produce a compassionate 
conversion between built and 
backdrop and replicate the contiguous 
park, playing field and all the goings-
on. 

AYNA EV
MIRROR HOUSE
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İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir ve 
Kıbrıs’ta bulunan 26 üniversitenin 76 
bölümü ile işbirliğinde geliştirilen
Akademi Programı kapsamında 
ortaya çıkan ürün ve fikirlerin yanı sıra 
paneller ve kolokyumlar gerçekleştirildi. 
Üniversite öğrencilerinin, proje 
yürütücüsü akademisyenlerle beraber 
“Kusurluluk” temasını farklı bakış 
açılarıyla 
yorumladıkları ve İstanbul’un çeşitli 
bölgelerindeki 17 üniversite kampusunde 
ve 5 farklı mekândaki 82 projeyi toplam 
27.250 kişi ücretsiz olarak ziyaret etti. 

Bienalin ön etkinlikleri kapsamında, 22-
27 Mart 2012 tarihlerinde gerçekleştirilen 
12 ayrı atölye çalışmasında yer alan 
250’ye yakın öğrenci ve 30 uluslararası 
tasarımcı tarafından tasarlanan ürünler, 
projeler, eskizler ve diğer materyaller 
Atölye Çalışmaları sergileri kapsamında 
İstanbul’un farklı semtlerinde bulunan 21 
mekanda yer aldı.

• Mimarlık/tasarım ofisleri ve yaratıcı 
alanlarda faliyet gösteren firmaların 
bienal teması ile bağlantılı etkinlikler
gerçekleştirdiği , +D Group, Arzum, BMS, 
Camhane, Camper, ÇEBİ, Dhoku, Dilek 
Hanif, Ersa, Koleksiyon,
Meriç Akay, Milli Reasürans Sanat 
Galerisi, Mozaik, NORDist, Tayfun 
Mumcu, Türk Patent Enstitüsü, Zebra
Design Factory gibi firmaların ve 
stüdyoların aralarında bulunduğu 
Paralel Katılımcı programında, Prof. Dr. 
İlhan Tekeli, Prof. Dr. Murat Güvenç, Ali 
Cindoruk, Ela Cindoruk, Ayşe Birsel, 
Koray Özgen, Ece Yalım gibi önemli
Türk tasarımcı, düşünür ve fikir 
liderlerinin yanı sıra Marcel Wanders, 
Giulio Cappellini, Filip Pagowski ve Bibi
Seck gibi dünyaca tanınmış tasarımcılar 
da yer aldı.

Panels and colloquiums, as well as the 
products and ideas emerged as a part 
of the Academy Programme, which
was developed in collaboration with 
76 departments from 26 universities in 
İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir
and Northern Cyprus, were organised. 
82 projects, by various faculties and 
departments of the universities aiming
to offer new perspectives to the 
“Imperfection” theme, were visited by 
27,250 people for free in 17 university
campuses and 5 different venues 
around the city.

Products, projects, sketches and other 
materials designed by nearly 250 
students and 30 international designers
in 12 different workshops, as a part of 
pre-events that took place from 22 to 27 
March 2012, were displayed in 21
different venues located in various 
neighbourhoods of Istanbul.

Parallel Participant Programme, realized 
in collaboration with the architecture/
design studios and firms active in
creative fields such as +D Group, Arzum, 
BMS, Camhane, Camper, ÇEBİ, Dhoku, 
Dilek Hanif, Ersa, Koleksiyon,
Meriç Akay, Milli Reasürans Art Gallery, 
Mozaik, NORDist, Tayfun Mumcu, Turkish 
Patent Institute, Zebra
Design Factory, hosted important 
Turkish designers, thinkers and opinion 
leaders among which were Prof. Dr.
İlhan Tekeli, Prof. Dr. Murat Güvenç, Ali 
Cindoruk, Ela Cindoruk, Ayşe Birsel, 
Koray Özgen, Ece Yalım and
internationally known designers such as 
Marcel Wanders, Giulio Cappellini, Filip 
Pagowski and Bibi Seck.

İstanbul Tasarım Bienali’nde küratörler Emre Arolat ve Joseph Grima’nın, Londra 
Tasarım Müzesi Direktörü ve İstanbul Tasarım Bienali Danışma Kurulu Üyesi 
Deyan Sudjic tarafından belirlenen “Kusurluluk” (Imperfection) temasını, kendi 
bakış açılarıyla yorumladılar. Küratöryal sergilerde iki farklı mekânda 46 ülkeden 
300’e yakın tasarımcı ve mimarın 100’ün üzerinde projesi yer aldı. Emre Arolat’ın 
küratörlüğündeki “Musibet” sergisi İstanbul Modern’de, Joseph Grima’nın 
küratörlüğünü üstlendiği “Adhokrasi” sergisi ise Galata Özel Rum İlköğretim 
Okulu’ndaydı. Bienalin iki ana sergisinin yanı sıra iki ay boyunca İstanbul’un farklı 
bölgelerine yayılan Akademi Programı, Atölye Çalışmaları Sergileri, Yaratıcı Film 
Kuşağı, Tasarım Yürüyüşleri, Seminer Programı ve Paralel Katılımcı etkinlikleri 
gerçekleştirildi.

Curators Emre Arolat and Joseph Grima interpreted the theme “Imperfection” 
(Kusurluluk), determined by Deyan Sudjic, Director of Design Museum – London and 
a member of the Advisory Board of the Istanbul Design Biennial, from
their own perspectives. Over 100 projects by nearly 300 designers and architects 
from 46 countries were hosted in curatorial exhibitions located in two different 
venues. “Musibet” exhibition, curated by Emre Arolat took place in Istanbul
Modern, and “Adhocracy” exhibition curated by Joseph Grima was in Galata 
Greek Primary School. In addition to two main exhibitions, Academy Programme, 
Workshop Exhibitions, Film Screenings, Design Walks, Seminar Programme and 
Parallel Participant Programme were realised during the past two months, in 
different neighbourhoods of Istanbul.

İSTANBUL TASARIM 
BİENALİ SONA ERDİ

istanbuldesignbiennial.iksv.org

Xavier Deleroy
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Mimarlık/tasarım ofisleri ve yaratıcı 
alanlarda faliyet gösteren firmaların 
bienal teması ile bağlantılı etkinlikler 
gerçekleştirdiği , Paralel Katılımcı programı 
içerisinde yer alan Ersa Kusurluluk , 
Mükemmellik kavramını Ece Yalım ve 
Tasarım bölümü öğrenci ile tartıştı. 

Her insanın kendi DNA’sı ve parmak izi 
olduğu gibi, doğanın tasarımları da kendi 
içerisinde benzersizdir; kar taneleri ya da 
ağaç üzerindeki budaklar gibi... 
Mobilyanın vazgeçilmez malzemesi 
olan ahşap kullanımında; budaklar ve 
aynı tip kaplamada ortaya çıkan renk 
farklılıkları, kusur olarak görülür. Oysa her 
bir ürünü diğerinden ayrı kılan, belki de 
onu eşsiz yapan bu defosu, yani doğal 
halidir. Yüzümüzün iki yanının simetrik 
olmaması ya da dudağımızın üzerindeki 
bir ben de, bizi bir yandan “kusurlu”, 
diğer yandan da “eşsiz” kılar. Bu 
açıdan bakıldığında; doğanın 
tasarımları, hem mükemmel hem 
de kusurlu olarak değerlendirilebilir.  
Mükemmellik; biricik olmaya ve 
taklit edilememeye gönderme 
yaparken, ham ve işlenmemiş olma 
kusur olarak kabul edilebilir. 
Endüstriyel tasarım söz konusu 
olduğunda; doğal malzeme 
kullanılan üretim süreçlerine 
teknoloji ve otomasyon dahil olsa 
da; nihai ürün  kişiye özel çözüm 
sunar.

Ersa involved in the Parallel Attendant 
program in which events linked to 
Biennial theme are realized by the 
architecture and design office and firms 
operating in creative areas discussed the 
Imperfection and Perfection concepts 
with the students of Ece Insulation and 
Design Department.

As each person has his exclusive DNA 
and fingerprint, the designs of the nature 
are exclusive, such as snowflakes and 
tree knobs… In use of wood as necessary 
component in furniture the knobs and 
color variations on the same type of 
coating are considered as imperfections. 
However, the thing making each product 
distinguished from others is this defect or 
another say its natural state. 
Non symmetrical nature of two sides 
of our faces or a mole on our lips will 

make us “defective” on one hand and 
“distinguished” on the other hand. 
From this perspective, the design 
of the nature may be defined as 
both perfect and imperfect. As the 
perfection refers to being one and 
not being an imitation, being raw and 
unprocessed may be considered as 
imperfection.
In industrial design, the final product 
would provide a unique solution to 
the person even if the production 
processes using natural material 
includes technology and automation.

ERSA & DESIGN BIENNIAL

ERSA & TASARIM BİENALİ  

Frame
Designed by Ece Yalım Design Studio

GOOD
DESIGN

1
Üstün

Tasarım Ödülü

ersaofi s.com

Endüstriyel tasarımcı Ece - Oğuz Yalım, masif 
ahşaptan üretilen Frame yönetici masasının 
üretim aşamaları üzerinden, tasarımda 
kusurluluk ve mükemmellik kavramlarını 
tartışmaya açıyor.
 
Sizi, tartışma etrafında keyifl i bir sohbete ve 
“kusurlululuğu” yeniden tanımlayacağınız 
atölye çalışmasına bekliyoruz...

Adres : Terrace Fulya Hakkı Yeten Cad. No:13 C:2 M:2 Fulya, Şişli / İstanbul

5 Aralık Çarşamba 
Ersa, Fulya Showroom
Saat : 15:00

doğadan
gelen hammadde

kusurlarından 

arındırılarak 

nihai ürüne 

dönüştürüldüğünde  

mükemmellik mi 

kazanır? 

yoksa eşsizliğini mi 

kaybeder?
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IDA KONGRESİ 2013

IDA CONGRESS 2013

İSTANBUL, 
2013’TE DÜNYA 
TASARIMCILARININ 
BULUŞMA NOKTASI 
OLACAK.

Logonun ortasından geçen 
Boğaziçi görseli, iki kıtaya 
bölünmüş olan kentin, iki 
köprüyle birleşmesinden 
hareketle, kongre teması 
olarak belirlenen “Tasarım 
Lehçeleri”ne gönderme 
yapan bir metafor olarak 
kullanıldı.

İstanbul, kendisini “dünya tasarım 
başkent”ine dönüştürme vizyonu 
doğrultusunda önemli bir etkinliğe 
ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 
“Tasarımın Davos Zirvesi” olarak anılan 
IDA Kongresi, 15-16-17 Kasım 2013 
tarihlerinde İstanbul Teknik Üniversitesi 

ISTANBUL PREPARES 
TO BE THE MEETING 
POINT OF THE 
DESIGNERS IN 2013

In line with the vision of “transforming 
into “world design capital” Istanbul 
is getting ready to host an important 
event. IDA Congress known as “Davos 
Summit in Design” will be held in 
Istanbul to be hosted by Istanbul 
Technical University (ITU) during 
November 15-16-17, 2013.
2013 IDA Congress which will bring 

(İTÜ) ev sahipliğinde İstanbul’da 
düzenlenecek.

Sektörün en büyük oyuncularını 
İstanbul’da buluşturacak 2013 IDA 
Kongresi, tasarımcılarla tasarımcı 
olmayan paydaşlar arasında etkin 
bir düşünsel etkileşimi amaçlıyor. 
Farklı disiplinleri buluşturan kongre; 
İstanbul’un tasarım potansiyelini 
uluslararası alanda tanıtma fırsatı 
yaratmanın yanı sıra; yaratıcı 
endüstrilerin kapasitesini sergilemek 
açısından da önem taşıyor. 2013 IDA 
İstanbul Kongresi’nin teması; farklı 
aktörlerin mesleki iletişim süreçlerinde 
tasarım hakkında, tasarım için ve 
tasarım aracılığıyla söylem yaratımı ve 
değiş tokuşu için karşılaşma, iletişim ve 
işbirliğini ifade eden “Design Dialects-
Tasarım Lehçeleri” olarak belirlendi.  
Kongreye, 3.000’in üzerinde yerli ve 
yabancı katılımcı bekleniyor. 

Kongrenin görsel kimliği ise, ünlü grafik 
tasarımcı Sadık Karamustafa tarafından 
hazırlandı. Karamustafa, IDA kongreleri 
için Pentagram tarafından tasarlanan 
kurumsal logoya, İstanbul’a özel bir 
kimlik kattı. 

the biggest players of the industry 
together in Istanbul seeks intellectual 
interaction between the designers 
and the other stakeholders. The 
Congress to host different disciplines 
is of important to exhibit the capacity 
of the creative industries in addition 
to enabling Istanbul to promote its 
design potential in the international 
arena. The main theme of the 2013 IDA 
Istanbul Congress is set as “Design 
Dialects” meaning the meeting, 
communication and collaboration 
of the different actors for formation 
and exchange of discourses for and 
through design about the design in 
professional communication processes. 
The Congress is expected to have 
more than 3000 domestic and foreign 
attendants.

The visual identity of the Congress was 
designed by Mr. Sadık Karamustafa 
the famous graphical designer. 
Karamustafa integrated an exclusive 
identity of Istanbul into the corporate 
logo designed by Pentagram for IDA 
congresses. 
Prof. Dr. Alpay Er, the Chairman of 
the Organization Committee of the 

Emphasizing the reunion 
of the city divided into 
two continents by two 
bridges the Bosporus 
image laid at the center 
of the logo is used as a 
metaphor referring to 
the “Design Dialects” as 
the main theme of the 
Congress.
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Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kongre 
Düzenleme Kurulu ve İTÜ Endüstri 
Ürünleri Tasarımı Bölümü Başkanı Prof. 
Dr. Alpay Er, kongre için hazırlanan 
zengin içeriğin ve bu içeriği besleyecek 
sosyal etkileşimin, İstanbul’u, küresel 
tasarım haritasında etkin bir tasarım 
laboratuarı olarak konumlandıracağını 
ifade etti.

Tasarım konusunda dünyanın en geniş 
katılımlı ve prestijli zirvesi olan IDA 
kongreleri; üç tasarım meslek birliği 
“International Council of Societies 
of Industrial Design”, “International 
Council of Communication Design” ve 
“International Federation of Interior 
Architects/Designers”ın oluşturduğu 
International Design Alliance (IDA) 
(Uluslararası Tasarım İttifakı) tarafından 
düzenleniyor.

Congress and ITU Department of 
Industrial Designs, in his statement 
on the subject specified that the rich 
content prepared for the Congress and 
the social interaction to foster such 
content will position Istanbul as an 
effective design lab in the global design 
map.

IDA Congresses as the broadest 
attendance and the most prestigious 
summit of the world in design is 
organized by International Design 
Alliance (IDA) formed by three 
professional associations: “International 
Council of Societies of Industrial 
Design”, “International Council 
of Communication Design” and 
“International Federation of Interior 
Architects/Designers”.

www.idacongress.com/2013istanbul/ 



BOX IN A BOX IDEA: Magazine 10

ODTÜ – OMSİAD İşbirliği 
METU - OMSIAD COOPERATION

Tasarımlarını geliştirirken 
öğrenciler hem Aktif 
Çalışma Noktaları’nın 
yerleştirileceği mekanları, 
hem de günümüz çalışma 
trendlerini göz önünde 
bulundurdular. 

ODTÜ ve OMSİAD işbirliğinde 
OFFICEXPO Ofis Mobilyaları Fuarı 
etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen 
ve ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı 
Bölümü son sınıf öğrencilerinin 
gerçekleştirdikleri “Aktif Çalışma 
Noktaları” projesinin final jürisi, 16 Ocak 
2013, Çarşamba günü Ankara Esenboğa 
Havalimanı’nda gerçekleştirildi.  

29 Ocak – 2 Şubat tarihleri arasında 
CNR Expo İstanbul’da düzenlenecek 
Officexpo Ofis Mobilyaları Fuarı 
kapsamında internet için “Aktif 
Çalışma Noktaları” geliştirmek için Ofis 
mobilyaları sektöründe faaliyet gösteren 
ve 70’i aşkın üyesi olan OMSİAD’ın 
(Ofis Mobilyaları Sanayi ve İş Adamları 
Derneği) ODTÜ Endüstri Ürünleri 
Tasarımı Bölümü’yle gerçekleştirdiği 
işbirliğinde sona yaklaşıldı. Dokuz farklı 

Middle East Technical University and 
OMSIAD OFFICEXPO Office Furniture 
Fair events within the framework 
of co-operation and realized last 
year students of the Department of 
Industrial Design "Active Work Points" 
project final jury, January 16, 2013, was 
held at Ankara Esenboğa Airport on 
Wednesday.

January 29 to February 2 CNR Expo 
Istanbul Furniture Fair will be held 
within the scope of Officexpo Office 
for the Internet "Active Work Points" to 
enhance office furniture sector and has 
a member of more than 70 OMSİAD'ın 
(Office Furniture Industry and 
Businessmen's Association ) conducted 
in cooperation with Industrial Design 
Department, approached the end. 
Prototypes are developed and 

tasarımın geliştirildiği ve prototiplerinin 
üretildiği projenin final jürisi 16 Ocak 
Çarşamba günü Ankara Esenboğa 
Havalimanı’nda gerçekleştirildi. 

Yıllardır eğitim projeleri için firmalarla 
işbirliği içinde olan ODTÜ Endüstri 
Ürünleri Tasarımı Bölümü’nün 33 son 
sınıf öğrencisinin gruplar halinde 
çalıştığı projede havaalanı, alışveriş 
merkezi, fuar alanı, otobüs terminali gibi 
günlük yaşantımızda vakit geçirdiğimiz 
ve kısa süreli internete bağlanma ve 
çalışma ihtiyacı duyduğumuz mekanlara 
özel dokuz farklı tasarım önerisi sunuldu.  

OMSİAD üyesi dokuz firmanın- Atagür, 
Bamos, Bürosit, Delta, Ersa, Nexoff, 
İkoor, Tuna, Ürosan- bire bir ölçekte 
prototiplerini gerçekleştirdiği bu dokuz 
projenin final jürisi 16 Ocak 2013 günü, 
Ankara Esenboğa Havalimanı’nda 
yapıldı. Proje stüdyo ekibi Gülay 
Hasdoğan, Bahar Şener-Pedgley, 
Sezgin Akan, Ece Yalım, Aykut Coşkun, 
Erçin Okursoy, Pınar Kaygan, Mine 
Hoşgün Soylu ve prototip üretimlerini 
gerçekleştiren firmaların temsilcilerinin 

produced in nine different design of the 
project was held at Ankara Esenboğa 
Airport final jury on Wednesday, 
January 16.

Educational projects for many years 
in co-operation with the Department 
of Industrial Design at the Middle East 
Technical University in groups of 33 
students working in the project last 
year to the airport, shopping mall, 
exhibition center, bus station and a 
short-term attachment to the Internet 
as we spend time in our daily lives 
and that we need to work a special 
nine sites different design proposal is 
presented. 

Active in developing 
designs, students keep in 
their mind points to place 
and venues, as well as 
today's workplace trends.

OMSIAD member of the firm's nine-
Atagür, Bamos, Burosit, Delta, Ersa, 
Nexoff, İkoor, Tuna, full-scale prototypes 
of Ürosan-nine of the project was at 
its final jury on January 16, 2013, was 
the Ankara Esenboğa Airport. Gülay 
Hasdoğan studio project team, Spring 
Doctor-Pedgley, Sezgin Akan, Ece 
Yalım, Aykut Coates, Erçin Okursoy, 
Pinar slippery, Mine workplaces 
where I perform noble and prototype 
production companies, including 
representatives of all the projects 
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de aralarında bulunduğu final jürisinin 
değerlendirmesinden sonra tüm 
projeler, 17 Ocak – 26 Ocak 2013 tarihleri 
arasında Ankara Esenboğa Havalimanı, 
Dış Hatlar Terminali, Giden Yolcu 
Bölümü, Danışma önündeki alanda on 
gün boyunca sergilenecek. Öğrencilerin 
projelerinden aldıkları puanların fuar 
tarihine kadar açıklaması bekleniyor. 
Aktif Çalışma Noktaları sergisi daha 
sonra CNR Expo İstanbul’a getirilecek 
ve 29 Ocak – 2 Şubat tarihleri arasında 
düzenlenecek OFFICEXPO Fuarı 
boyunca fuarı gezenler tarafından 
görülebilecek. 

after the evaluation of the final jury, 
January 17 to January 26 between 2013 
Ankara Esenboga Airport International 
Terminal, Departures section, the front 
desk area will be exhibited for ten days. 
The scores of students' projects in the 
exhibition is expected to announce up 
to date.

Active in Points will be brought to 
Istanbul CNR Expo Exhibition and 
later January 29 to February 2 during 
the exhibition will be held between 
OFFICEXPO Fair can be seen by 
walkers.

Tasarım: Ezgi Çetin, Fulden Dehneli, Fatma Köstekli
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GREEN OFFICE İLE OFİSLER DOĞA İÇİN 
HAREKETE GEÇİYOR

WWF-Türkiye’nin yürüttüğü Green 
Office Programı, doğal kaynakların 
akılcı kullanımını sağlayarak ofislerin 
sürdürülebilir çevre politikaları 
geliştirmelerine ve etkin bir çevre 
yönetim sistemi oluşturmalarına 
destek oluyor.

WWF, insanlığın doğal kaynaklar 
üzerindeki baskısını, Ekolojik Ayak 
İzi’ni, azaltmayı amaçlıyor. Bu hedefe 
yönelik WWF-Türkiye’nin yürüttüğü 
Green Office Programı ofislere 
doğayla daha uyumlu süreçleri 
geliştirmelerine fırsat veriyor. 
Program başta karbon emisyonu 
olmak üzere enerji tasarrufu, 
yenilenebilir kaynaklar, doğal 
kaynakların bilinçli kullanımı ve yaşam 
tarzının değiştirilmesi konularında ofis 
çalışanlarında farkındalık yaratmayı 
amaçlıyor. 

Green Office Programı, katılımcı 
şirketlerin ofis kaynaklarını ve 
tüketimini sistematik bir şekilde 
değerlendirerek ilgili tasarruf 
kriterlerinin belirlenmesine ve bu 
çerçevede ofislerin kendi çevre 
yönetim sistemlerini yaratmalarına 
olanak sağlıyor. 

WWF-Türkiye’nin Green Office 
Programı, şirket çalışanlarının 
katkısıyla ofisteki mevcut kaynak 
kullanımını tespit ederek, ofisler 
için uygulanabilir kaynak yönetimi 
oluşturmayı ve bu çerçevede ofislerin 
çevreye verdikleri zararı azaltmayı 
hedefliyor.  Programa katılan şirketler 
bir taraftan doğal kaynaklar üzerinde 
yarattıkları baskıyı azaltırken diğer 
taraftan ofis giderlerinde oluşan 
azalma sebebi ile tasarruf yapmış 
oluyor. 

Bu amaçla yola çıkan ofisler, Green 
Office ile enerji tasarrufu, ulaşım ve 
malzemelerin verimli kullanımı gibi 
konularda azaltım hedefleri belirliyor.
 

Belirlediği hedeflere 
ulaşan ofisler ise Green 
Office Diploması alma 
hakkı kazanıyor.

Green Office, şirketlerin doğayı 
korumak adına geliştirdikleri 
çevre politikalarını destekliyor ve 
sürdürülebilir uygulamaların ofiste 
yaygınlaştırılmasına öncülük ediyor. 
Şirketlerin kurumsal imajlarına 
katkıda bulunan Program, aynı 
zamanda şirket çalışanları ve şirket 
hedef kitlesine yönelik yapılan iletişim 
faaliyetlerine de değer katıyor.

The Green office program executed 
by WWF-Turkey supports offices to 
develop sustainable environmental 
policies and to establish an effective 
environmental management system 
through insuring smart use of the 
natural resources.

WWF aims at reducing the pressure 
of human on natural resources and 
his Ecological Footprint. Green 
office implemented by WWF-Turkey 
Office towards this goal allows 
the opportunity to the offices to 
develop more nature compatible 
processes. The Program aspires to 
raise awareness of office employees 
about carbon emissions, in 
particular, energy saving, renewable 
resources, conscious use of the 
natural resources, and changing the 
lifestyles. 

The Green Office Program enables 
the participant companies to evaluate 
the office resources and consumption 
systematically in order to define 
savings criteria; and in this sense, the 
offices are enabled to form their own 
environmental management systems.

The Green office Program applied by 
WWF-Turkey Office sets the existing 
resource usage in the office with 
the contributions of the company 
employees, in this perspective, 
intending to establish applicable 
resource management for the offices 
and decrease the damages caused 
by the offices to the environment. 
The participant companies decreases 
the pressure caused by them on the 
natural resources on one hand, and 
have savings through the reduction 
in the office expenses on the other 
hand.

Starting off to this end the offices, 
through Green Office, aims at 
reduction targets in the variety 
of areas such as energy use, 
transportation and efficient use of 
the materials. 

The offices managed to 
reach the preset targets 
will be entitled to a 
Green Office Diploma

Green Office supports the 
environmental policies developed 
by the companies in order to 
protect the nature, and paves the 
way for extending the sustainable 
applications in the offices.  
Contributing the corporate images 
of the companies the Program also 
brings value to the communication 
activities related to the company’s 
employees and target population.

OFFICES ACT FOR THE NATURE WITH GREEN OFFICE

www.wwf.org.tr  - yesilofis@wwf.org.tr
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BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ 
BİLDİRGESİ İMZALANDI. 

The Declaration is a 
concern to all entities 
in Turkey in particular 
public and private 
sectors, universities, 
and civil society 
organizations, and is 
open for signing by all. 

Taner Yıldız the Minister of Energy 
and Natural Resources also attended 
the signature ceremony of “the 
Declaration on Energy Efficiency of 
Buildings” organized on January 10, 
Thursday, within the scope of the 
4th International Energy Efficiency 
Forum and Fair, proclaiming his 
support for the Declaration.
The Declaration on Energy Efficiency 

Bildirge; kamu, özel 
sektör, üniversiteler, sivil 
toplum kuruluşları başta 
olmak üzere, Türkiye’deki 
tüm kurumları 
ilgilendiriyor ve hepsinin 
imzasına açık bulunuyor.

4. Ulusal Enerji Verimliliği Forumu ve 
Fuarı kapsamında 10 Ocak Perşembe 
günü düzenlenen ‘Binalarda Enerji 
Verimliliği Bildirgesi’ imza törenine, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner 
Yıldız da katılarak bildirgeye destek 
verdi.
Binalarda Enerji Verimliliği 
Bildirgesi'nde, ticari binalarda enerji 
verimliliğini sağlamak için ihtiyaç 
duyulacak standartların dünya 

The Business Sphere and Sustainable Development 
Association (SKD) prepared “the Declaration on 
Energy Efficiency of Buildings” in order to draw the 
attention to the high energy usage in buildings and 
to reduce the energy usage. 

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği 
(SKD), binalarda enerji kullanımının yüksekliğine 
dikkat çekmek ve enerji kullanımını düşürmek amacı 
ile ‘Binalarda Enerji Verimliliği Bildirgesi’ni hazırladı.

of Buildings notes that the standards 
required to insure energy efficiency 
in commercial buildings will increase 
the demand for energy efficient 
buildings globally.
The Declaration, emphasizing 
that the standards required 
to insure energy efficiency in 
commercial buildings will increase 
the demand for energy efficient 
buildings globally, underlines that 
the common effort is for insuring 
significant improvement in energy 
use and carbon emission. The 
Declaration also mentions that 
the goal of this platform aiming at 
energy usage performance of all 
companies in Turkey in addition to 
the members of the SKD includes 
five actions for the participants. 
The companies undersigning the 
Declaration are committed to 
perform such five actions.

DECLARATION ON ENERGY EFFICIENCY 
OF BUILDINGS WAS SIGNED

çapında enerji verimli binalara talebi 
artıracağına işaret ediliyor. 
Bildirgede, iş dünyasının ticari 
binalarda enerji verimliliğini 
sağlamak için ihtiyaç duyacağı 
standartların dünya çapında enerji 
verimli binalara talebi arttıracağı 
belirtilerek, ortak çabanın, dünya 
çapında enerji kullanımı ve karbon 
salınımında kayda değer bir iyileşme 
sağlanması olduğunun altı çiziliyor. 
Bildirgede, SKD üyelerinin yanı 
sıra Türkiye’de faaliyet gösteren 
tüm şirketlerin enerji kullanım 
performansını arttırmayı hedefleyen 
bu platformun katılımcı kurumlar 
için beş aksiyonu içerdiğinden 
söz ediliyor. Bildirgeyi imzalayan 
şirketler, bu beş aksiyonu yerine 
getirmeyi taahhüt ediyor.
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2011 Aralık ayında 40 milyon dolarlık 
yatırım ile hizmete giren Kaya Palazzo 
Ski & Mountain Resort kış turizmini 
yeniden tanımlamaya devam ediyor. 
Alplerin kayak keyfini, uzak doğunun 
masajını, İsviçre ve dünya mutfağının 
eşsiz lezzetlerini, Kartalkaya’nın 
büyüleyici atmosferini lüks ve ihtişamla 
birleştirip Aralık ayından itibaren seçkin 
konuklarıyla paylaşmaya hazır.

Alpleri imrendirecek eşsiz manzarası ve 
mimarisiyle misafirlerini beyazın hakim 
olduğu masalsı bir yolculuğa davet 
eden Kaya Palazzo, dekorasyonunda 
kullanılan parçaları özenle seçip 
Avrupa’dan getirdi. İçerisinde kullanılan 
dünyaca ünlü markalarıyla da lüksün 
ve ihtişamın zirvesinde hizmet sunuyor. 
Kartalkaya’ nın büyüleyici manzarasına 
sahip odalarında şömine ve jakuzi 
eşliğinde doğanın eşsiz güzelliğine dalıp 
giderken tüm günün yorgunluğunun 
atılabileceği bir konforla konuklarını 
ağırlıyor.

Farklı zorluk derecelerine sahip 11 farklı 
pist seçeneğinin yanında Türkiye’de ilk 
kez kullanılan Leitner markalı önden 
korumalı 7 lifti ile güvenliği en üst 
seviyede tutarak benzersiz bir kayak 
ve snowboard heyecanı yaşatıyor. Kaya 
Palazzo, gün boyu yaşanılan kayak 
ve snowboard heyecanından sonra 
beyazla örtülü dağ panoraması eşliğinde 
ısıtmalı havuzları, Spa merkezleri, 
Türk hamamı, buhar banyoları masaj 
salonlarıyla günün yorgunluğunu keyfe 
dönüştürüyor.

Started operation with the investment 
of US$ 40 million in December 2011, 
Kaya Palazzo Ski & Mountain Resort 
continues to redefine the wind tourism 
concept. It fuses the ski pleasure of 
Alpines, massage from the Far East, 
unique tastes of Switzerland and World 
kitchens, and magical atmosphere of 
Kartalkaya with luxury and flamboyance, 
to be shared with its elegant guests 
from December. 
 
Kaya Palazzo inviting its guests to 
mythical journey in which white is 
predominant thanks to its unique view 
-making the Alpines green with envy- 
and architecture selected the elements 
used in its deign delicately and brought 
them from Europe. With the world 
famous brands used therein it provides 
its services at the peak of luxury and 
glamour. In the rooms having the 
magical view of Kartalkaya, it entertains 
the guests in great comfort in which all 
tiredness of the day will be eliminated 
when losing in the unique beauty of 
the nature with the fireplace and the 
Jacuzzi.

In addition to 11 tracks with different 
levels of hardness it brings unique 
ski and snowboard excitement to the 
guests by keeping the safety above 
all through 7 Leitner brand lifts with 
front protection used in Turkey for 
the first time. Kaya Palazzo turns 
the exhaustiveness of the day into a 
pleasure with its heated pools having 
the panoramic view of the white covered 
mountain, SPA centers, Turkish Hamam, 
steam baths after the excitement of ski 
and snowboard throughout the day.

Kış turizmini yeniden yorumlayan Kaya Palazzo Ski & Mountain 
Resort Aralık ayından itibaren geçen kış olduğu gibi bu kış da değerli 
misafirlerini lüks ile bezenmiş büyülü bir yolculuğa davet ediyor.

Re-interpreting the winter tourism Kaya Palazzo Ski& Mountain 
Resort invites its valuable guests to a magical journey embellished 
with luxury in this winter starting from December as it happened in 
the last winter.

KAYA PALAZZO
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Contract in Projects

Ersa kalitesi ve zamanında teslim süresiyle Türkiye ve Dünya’da tüm çeşitleriyle sabit 
mobilya, özel yapım dekorasyon, üst düzey iç mimari  hizmetleri ve anahtar teslimi 
çözümler sunan, proje çözüm ortakları arasında ileri gelen mobilya firmalarından biridir.

Ersa, with quality of works completed and timely delivery time is one of the leading 
interior contractor, providing a complete range of fit-outs, custom made decoration, 
high-end interior services and turnkey solutions in both Turkey and in the World.

CIP



BOX IN A BOX IDEA: Magazine 16

Johan Huizinga, “Homo Ludens“ adlı 
eserinde yeryüzünde insana ait her şeyin 
başlangıcının oyun olduğunu gösteriyor.
Önce oyun vardı! 
Ve  oyun, tarih boyunca, hayatın her 
alanında kültürün temel öğesi olarak 
varlığını sürdürmüştür. Huizinga, kolektif 
hayatın bütün önemli biçimlerinin 
-ibadet, şiir, müzik, dans, bilgelik, bilim, 
hukuk, mücadele ve savaş- ortaya 
çıkışında oyunun son derece etkin bir 
rol oynadığını, Fakat modern çağlarla 
birlikte oyunun, hayatı zenginleştiren 
bir unsur olmaktan çıkıp bugünkü dar 
alanına kapanınca, katlanılması daha güç, 
renksiz ve tekdüze hayatlar yaşamaya 
başladığımızı, Ekonomik güç ve çıkarların 
dünyanın gidişatını belirleyeceğine utanç 
verici biçimde inanıyoruz; ibadet eder 
gibi çalışıyor ve üretiyoruz; yavan ve 
kuru yarar duygusu, burjuva rahatlığı 
ideali zihniyetlerimizi etkiliyor. Oyuna 
toplumlarımızda artık yer yok; hayatın 
bütünlüğünden dışlanıp, sanayiye 
malzeme olsun diye bir köşeye atıldı...
Yeniden oyun oynayan insan olmayı 
isteyenler için...diyerek devam ediyor…

Evet, Huzinga’nın tam yerinde ifadesinden 
sonra; oynamaya  veya oynadığımız 
oyuncakları görmeye…
Belki de çocukluğumuzda sahip 
olduğumuz yada sahip olamayıp özlemini 
çektiğimiz, hayalini kurduğumuz oyun ve 
oyuncaklarla buluşmaya…
İstanbul Oyuncak Müzesine gidiyoruz…
Göztepe’de Doktor Zeki Zeren Sokak 
ta bulunan müze, etrafındaki yüksek 
apartmanlara inat  bembeyaz bir inci 
tanesi gibi göz alıcı ve kıymetli… Bahçe 
içinde bulunan köşk müzenin  önünde 
önce gerçeğiyle aynı boyutta zürafalar 
ile karşılaşıyoruz,  kapıdan girer girmez,  
masal kahramanımız Keloğlan tebessümle 
bakıyor,” hoşgeldiniz” diyor sanki  ve  
başlıyor yolculuğumuz.Masal kitabının 
içine girer gibi giriyoruz kapıdan, alt 
kattaki kafeterya  yine masal dan bir 
parça…Her detay düşünülmüş, oyunun 
tam içindesiniz…her şey mini minnacık…
Mini minnacık her şeyin ortasında 
kocaman yüreği gibi, kocaman cüssesiyle 
Sunay AKIN.
Ona her zaman söylediğim  ve pek çok 
kişinin de söylediğine tanık olduğum 
söylemle;
“Sunay AKIN ”. her kese, her insana, 
insanlığa ve hayata her daim yakın…
İnsana dair negatif duygular,  Sunay AKIN 
da yok, belli ki üretimi sırasında onun 
bu gün ne işler  yapacağı belirlenmiş 
ve özellikle eklenmemiş. Sunay'ın 
müzesindeki asırlık ya da "antik" 
oyuncaklar, insanlığın ilgi alanlarına, 
hayallerine, duygularına, hatta teknolojik 
sürece ilişkin fikirler  veriyor. Varını 
yoğunu, tüm zamanını, oyuncak aramaya, 
bulmaya ve almaya harcamakla kalmayıp, 
bir de her biri için inanılmaz araştırma 
yapıp kitaplar deviren, öykülerini uluveren 
ve şakayla karışık söylemek gerekirse bir 
"oyuncak profesörü”ne dönüşen Sunay, 
bir  çocuk heyecanıyla, müzeyi gezdirirken 
tek tek açıklama yapıyor, bir kitap dolusu 
bilgi de sunuyor!

Masal Kafeteryadaki masanın üzerinde 
demli çaylar, peynirli sıcak simitler, benim 
bildiğim fakat BOX IN A BOX IDEA: 
Magazine okuyucuları için  başladık 
sohbet etmeye;

Müzelerin çok önemli olduğunu 
vurguluyorsun sevgili Sunay  nedir 
müze?

Helikon dağında oturan tanrılar tanrısı 
Musaların 9 güzel kızının adıdır. Musaların 
bir diğer adı da ‘ilham perisi’dir ve 
onların evi de Fransızca bir kelime olan 

SUNAY AKIN AND ISTANBUL TOY MUSEUM
TR EN

In his work titled  “Homo Ludens“,  Johan 
Huizinga demonstrates that game is the 
beginning of all which belongs to humanity . 
First, there was game! 
And game, throughout history, continued 
its existence as the fundamental element 
of culture in every aspect of life. Huizinga 
expresses that in emergence of all important 
forms of collective life -worship, poetry, 
music, dance, wisdom, science, law, struggle 
and war- game has played an extremely 
effective role, but with the onset of 
modern eras when game has forfeitted its 
life enriching factor and cloistered in its 
current narrow space, we see that we have 
begun living lives more difficult to endure, 
colorless and monotonous, we disgracingly 
believe that economic power and interests 
determine course of the world, we work 
worshippingly  and produce, and the feeling 
of plain self-interest as well as the ideal of  
bourgeois comforts  affect our mentalities.  
 In our societies there is no longer a place 
for game, it was shunned out of life's fullness 
and has been discarded to a corner as 
material for the industry... For those desiring 
to be humans anew  playing games... and he 
continues... 

Yes, following Huzinga’s expression to the 
point, to playing or to see the toys we play... 
Perhaps owned in childhood or longed for, to 
meet the games and toys we dreamt. ..
We are on our way to the İstanbul Museum 
for Toys…
The museum on the Doctor Zeki Zeren Street 
in Göztepe is invaluable and splendid as a 
pure white pearl... we are confronted with 
real-life sized giraffes at front of the mansion 
museum in garden, and upon entry, our tale 
hero Keloglan(baldlad) is  looking with a 
smile as if to say "welcome", and our journey 
begins. We pass through as if entering a book 
of tales, the cafeteria at the lower floor is 
also a part of the tale...every detail has been 
considered, you are in the midst of game...
everything is litsy bitsy...
In the midst of everything littleish, just as the 
big heart possessed, stands Sunay AKIN with 
enormous body.  In a manner of speech I have 
always addressed and witnessed many doing  
the same:
 “Sunay AKIN . To everyone, every person, 
humanity and to life always akin"...
Negative feelings do not exist in Sunay 
AKIN, obviously Sunay's destiny and works 
were forewritten and these feelings were 
especially not added in conception.  Century 
old or "antique" toys in Sunay's museum 
provides ideas about humanity's areas of 
interest, derams, feeelings, even period of 
techonology.  
Having devoted all and time to searching 
and finding toys, and having done incredible 
research on each consuming volumes, 
finding the story on each, and  if it can be 
put witttingly, Sunay who has evolved into 
a "toy professor" with a child's excitement 
gives explanations on each, offers volumes 
of information while showing around the 
museum!

Brewed tea on table at the tale Cafeteria, 
steaming Turkish bagels(simit) with cheese, 
although I know, but for the readers of  BOX 
IN A BOX IDEA Magazine, we began our chat:

You are underlining the importance 
of meseums dear Sunay, what is a 
'museum'?
 
It is the name of 9 beautiful daughters of 
Muses residing on Mount Helicon.  Another 
name of Muses is  erato or "fairy of 
inspiration" and in French it is the name their 
home "musee".  The meaning of museum 
originates from that. In other words museums 
are places where inspiration lives. For this 
reason I 've been screaming 'museum' for 
years.  More the number of museums in a 

SUNAY AKIN İLE İSTANBUL 
OYUNCAK MÜZESİ 

‘musee’dir. Müzenin kelime anlamı da 
buradan gelir. Yani müzeler ilhamın 
yaşadığı yerdir. Bu güzden ben yıllardır 
müze müze diye bağırıyorum. Bir 
ülkenin ne kadar müzesi varsa o kadar 
aydınlık demektir. Demokrasi, bir arada 
yaşama kültürü, özgürlük müzeleri olan 
toplumlarda mümkündür. Dikkat edersen 
gelişmiş, uygar ülkelerin müzeleri vardır. 
Biz demokrasiden, özgürlükten haklar 
talep ediyoruz, kitap okumuyoruz ama 
çocuklarımız okusun istiyoruz. Müzeleri 
olan toplumlarda kitap okuma sevgisi 
vardır, çünkü insanlar müzeleri gezdikçe 
okumaya, araştırmaya merak sararlar. Bir 
ülkenin kahramanları kurtlar vadisinden 
değil, kitap kurtları vadisinden çıkıyor. 
Aslolan müzedir ve ülkeler müzeleri 
üzerinde yükselir.

Çocukken dünyayı cebinde  
taşıdığını söylersin, bu düşünce  
nasıl gelişti?

Biliyorsun benim babam terziydi. 
Babamın terzi dükkânına gitmeyi çok 
severdim, babam aynı zamanda eve de 
iş getirir evde de keser biçerdi. Onun 
kestiği kumaşlardan arta kalan parçaları 
toplardım. Benim çocukluğumda bir orta 
atlas vardı, her sayfası harita olan bir 
kitap. Onu masanın üstüne koyardım ve 
babamın dükkânından topladığım kumaş 
parçaları hangi ülkelere benziyorsa, o 
kumaşın o benzediği ülke olduğuna 
inanırdım. Ve o kumaş parçalarını cebime 
doldururdum. Böylece ceplerimde 
dünyayı taşıdığıma inanırdım. İşte ben 
böyle oyunlar oynardım. Bu yaratıcı 
düşünceden kaynaklansa gerek. Hani 
herkes çocukluğundaki oyunları anlatır 
ya biz şunları oynadık, biz de bu oyunları 
oynardık derler. Benim çocukluktaki 
oyunlarımın hiçbiri bunlarla benzeşmiyor.  
Kendi oyunlarımı kendim kurardım. Ve 
ben hala dünyayı cebimde taşıdığıma, 
denizkızlarına ve uçan halılara inanıyorum. 
Hayaller olmasaydı gerçekler olmazdı.

Sunay Akın'ı tanıyanlar neden 
bir oyuncak müzesi kurduğunu 
bilir, fakat  BOX IN A BOX IDEA: 
Magazine okuyucuları için  yeniden 
duyalım neden oyuncak müzesi ? 

Biliyorsun bu benim hayatım. Kitaplarımı 
okuyanlar zaten bilir. Çünkü oyuncak 
müzeleri hayalin, düşün müzeleridir. 
Önce düş vardır, gerçek hep arkasından 
gelmiştir. Sanatta da, bilimde de önce 
düş, arkasından gerçek gelir. İlerleme 

country that enlightened it is.   Democarcy, 
culture of coexistence and freedom is only 
possible in societies with museums.   If  
you noticed, advanced countries have 
museums.  We demand rights of democracy 
and freedom, we do not read many books 
but want our children to do so.  There is 
love of reading in societies which possess 
museums because people are inspired to 
read and research when they visit museums.  
A country's heroes emerge not from the 
"Valley of Wolves" but from the valley of book 
worms. What's fundamental  is the museum, 
countries rise on their museums. 

You speak of carrying the world in your 
pocket as a child, how did this thought 
develop? 

You know, my dad was a tailor. I loved 
visiting my dad's tailor shop. My dad also 
brought work to home and he used to cut 
and sew.  I used to collect cloth left overs.  In 
my childhood there used to be Mid-Atlas, a 
book with a map on each page.  I used to 
put that book  on the table and used to think 
that whichever country had the geometry 
of a cloth piece was that country.  I used 
to put all representative cloth pieces in my 
pocket. I used to think that I carry the world 
in my pocket. These were the types of games 
I would play. This may have been due to 
creative thinking.  Everyone speaks of this or 
that game they used to play as children. None 
of mine resemble any of those. I used to make 
my own games. And I still believe that I carry 
the world in my pocket, in mermaids and 
flying carpets. If there were no dreams there 
would not have been any realities. 

Those who know Sunay Akın would 
know the reason why a museum was 
established, but for the readers of  
BOX IN A BOX IDEA Magazine, let's 
hear it again. Why a toy museum? 

You know, this is my life. Those who have read 
my books would already know.  Because toy 
museums are the museums of dreams and 
imagination.  Dream is first, reality always 
follows.  In art and science dream is first 
and is followed by reality.  For progress we 
must first ride the horses of dreams. On the 
Pegasus...  Doesn't Pegasus carry inspiration 
to the world and poets? The white horse with 
wings, we must primarily protect that.  Toys 
are evidences of their eras and periods of 
their production.  "Indians" may be no more in 
the Americas but today you can enter a room 
and see the life styles of First Nations from 
100-200 years ago.  After Hitler's ascension 

RÖPORTAJ : PERİHAN YÜCEL

“… Aslolan insanın(lığın?) tarihidir iktidarların,saltanatların,tahtların tarihi değil..”
"...What's fundamental is the human history not history of governments, 
dynasties or thrones.."

"Ulusların Kaderlerini Çocuklarının Oynadığı Oyuncaklar Belirler…"
"Fates of nations are determined by the toys their children play..."
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fabrikalarından Lehmann, Gunterman,  
Fleischmann.  Keza Arnold, Schuco, Marx 
gibi oyuncak tarihinde kabul görmüş nadide 
örnekleri biz burada sergiliyoruz.

Oyuncak Müzesi’ndeki oyuncakların 
bir hikâyesi var mı? 

Her oyuncağın ve  oyuncağın üretildiği 
fabrikanın bir öyküsü elbette var. 

Oyuncak ve çocuk ilişkisini nasıl 
değerlendiriyorsun? 

Gelişmiş uygar ülkelerde oyuncak, çocuklara 
daha çok hayal kursun diye alınır. Geri kalan 
ülkelerde ise oyuncak, çocuklara oyalansın 
diye alınır. Oyuncakları çocuklarına hayalleri 
büyüsün, hayalleri çoğalsın diye alan 
ülkeler dünyayı yönetirken, oyuncakları 
küçümseyen, oyuncakları çocuklarına 
oyalansın diye alan toplumlar, o ülkelerin 
kapılarında oyalanmaya mahkûmdur. 
Oyuncağın çocuğun ve uygarlığın 
gelişmesindeki rolü, bu kadar büyüktür. 
Günümüzde daha çok bilgisayar oyunları 
oynanıyor. Oyuncakla oynayan çocuk, bu 
oyunlarda kahramandır, kendine başrol 
verir. Oyunların senaryosunu da kendi yazar. 
Bilgisayar oyunlarıyla oynayan çocuk ise, 
o oyunları hazırlayanın figüranı olmaktan 
bir adım öteye gidemez. Kendi hayalleri 
yoktur artık. Tutsaktır bir başkasının oyun 
planı içinde. Ama oyuncakla oynarsa, kendi 
hayallerinin peşinde koşar.

Nasıl bir gelecek hayal ediyorsun? 

Daha müzeleri olan, hafızası belleği olan 
bir Türkiye hayal ediyorum. 1923 Devrimi 
Anadolu aydınlanmasının taçlandırılmasıdır. 
Bunun anlaşıldığı bir ülke, anlatıldığı bir ülke 
istiyorum.  Nohut kendi başına güzeldir, 
nohut nohut olarak kalsın, fasulye de 
güzeldir fasulyeye fasulye diyelim. Buğday 
da güzeldir, adıyla yaşasın buğday. İncir de 
güzeldir, fındıkta. Fakat bunların hepsinin bir 
araya gelip kaynatılarak oluşturulduğu aşure 
tadında bir Türkiye istiyorum. Aşurenin 
o tadı, o güzelliği bozulmasın. Anadolu 
denilen bu büyük kazanı yitirmeyelim. 

Bu yüzden ben kendi çocuklarımın 
mutluluğunu bütün ülkemin çocuklarının 
mutluluğu için istiyorum. Yani benden 
sonrası tufan anlayışına karşıyım. Altta 
kalanın canı çıksın diyeni hiç sevmem. 
Gerçekten bilgi toplumu olabilmiş, 
vatandaşlarının günlük hayatta kullandığı 
sözcük sayısı çoğalmış bir Türkiye’de, 
kendi kişisel zevklerimin, beklentilerimin 
yerine geleceğine inanıyorum. Yoksa ben 
hayattan kendi beklentilerimi almışken 
ülkemde her şeyin karanlığa sürüklenmesi  
beni mutlu etmiyor. Bu nedenle maddi 
ve manevi bütün olanaklarımla ülkemin 
bu yolda aydınlanması için çabalıyorum. 
Sanırım bütün bu yaptıklarım az önce tüm 
söylediklerimdeki samimiyetimin teminatıdır.

to power, in 1933 he first manufactured toy 
soldiers and German children played with 
them.  Then, in the 2nd World War these 
children replaced those toy soldiers.  100 
years ago stone dolls and porcelein dolls 
could only enter the homes of the wealthy, 
manufacturers used real human hair on 
those.  Do you know to whom those hairs 
belonged to?  Mothers in poverty used to sell 
their hair to doll manufacturers for bread and 
milk for children.  Hair cut for obtaining child 
food are attached to a toy, toy goes to a rich 
home, child of that family plays with the toy 
and combes doll's hair.  Those dolls are here. 
Now, this the museum of what?  Only toy 
museums can describe life.   Show me the 
toys of a nation and I'll tell you where they 
come from and where they are headed.  This 
is not fortune-telling, this is belief that in this 
life all have born of dreams. 

OK, when and how İstanbul Toy 
Museum was established? What was 
the purpose? 

Happiest hours of my life, happiest 
moments were always in museums.  I've 
visited hundreds of museums and still do 
becausemuseums are shrines and temples 
of knowledge.  In societies with museums, 
democracy can evolve.  In other words, 
European countries richer, better developed 
than us did not get wealthy first and later 
erected museums.  In Europe, museums were 
established first and they walked those halls 
where every step was filled with information 
and reached today. 

20 years ago I had gone to Nurnberg city in 
Germany as a invitee to an literary event.  I 
heard that the city had a museum for toys.  
Early one morning I went to that museum.  
Museum opened, I entered and I was only 
able to leave it by closing time.  It had much 
effect on me...Because, history of toy is the 
history of dreams and imagination.  On that 
day in the museum I realized one thing, 
humans first dreamt and later actualized it 
and the toy is its evidence.  After Nurnberg, I 
visited toy museums in many European cities.  

Toy museums is a new subject for the last 
40-50 years.  But finding the toys for a 
particular period is very difficult because 
once given to a child it begins breaking 
down and later it is discarded.  In the 
history of objects, in other words in the 
history of articles, most valuable are toys.  
Previosuly Turkiye had no notion of this. As 
a country we were missing out on another 
thing. We were falling late on another 
thing.  While visiting toy museums I thought 
'why shouldn't be one in my country?' and 
decided, I said  "I'll build one".  On my own, 
I invested every hard earned penny of my 
copyright royalties from my books, stage 
acts, TV programs on these toys. We became 
one of the successful toy museums of Europe 
and the World.  

İstanbul Toy Museum was opened on 23 April 
2005 in a historical Mansion which is owned 
by my family in Goztepe, It is 8 years old and 
It is one of the third in the best toy museum 
in the World. 

 What criteria do you use in selecting 
toys? 

Prior to the establishment of the museum, 
I researched the history of toys for 4-5 
years. There are many publications, books 
on this subject, I read those. First I learned 
the history of toys. Well, everyone has an 
old toy at their home but these old toys do 
not mean they could be museum pieces. 
There are criteria and evaluation of toys for 
placement in a museum.  For example, an 
important criterium is that toys must belong 
to the original toy manufacturers. Naturally 
I investigated these... Also, reaching at 
these are not easy.  These toys are not sold 
casually.  Such toys are generally found in 
collectioners.  Buying toys from collectioners 
is like asking for the hand of their daughters 
and very difficult.  Collectioner must like 
and trust you, must be convinced to give 
his toy to you. Furthermore,  these toys are 
expensive but money alone is not enough 
to acquire them.  Collectioner must believe 
that the toy is going to the right place.  We 
lived all these hardships one by one for each 
toy.  For a paintings museum to be a fine and 
distinguished museum, works of the Turkish 
and world masters must be present there..  
As these works increase so will the value of 
your museum.  In the history of toys there are 
brands equivalent to these master painters.  
We exhibit here rare examples from first toy 
manufacturers like Lehmann, Gunterman,  
Fleischmann as well as  Arnold, Schuco, and 
Marx.  

Do the toys in the Toy Museum have a 
story of their own? 

Of course, each toy and the factory which 
manufactured it has a unique story. 

How do you assess the relationship of 
toy and child? 

In advanced and civilized countries, toys 
are given to the children for development 
of imagination. In backward countries toys 
are given to children to occupy them.  While 
countries giving toys to their children for 
the development of imagination manage 
the world, societies which belittle the toys 
and only give them for meager occupation 
of their children are forced to wait at the 
gates of those countries.  The role of toys in 
the development of child and civilization is 
that great.  Today, mostly computer games 
are played.   Child playing with a toy is the 
hero in the game, assigns the leading role 
to itself.  Child writes the game scenario.  
But, child playing with computer games 
can not go beyond being a figurine of the 
game composer.  Child no longer has self 
imagination, is captivated in someone else's 
game plan.  But with a toy, child pursues self 
imagination. 

What kind of future do you imagine? 

I dream of a Turkey with more museums, 
stored memories.  The  1923 reformation is 
the crowning of Anatolian enlightenment.  I 
want a country where this is understood and 
explained.  Chickpeas are fine on their own, 
let them be as is, beans are also beautiful 
let us call the beans as beans. Wheat is also 
splendid, may it live long.  So are the figs, 
and filberts too.  But I want a tasty Turkey 
where all these are boiled together into a 
ashura pudding.   That taste of Ashura, its 
beauty should not be destroyed.  Let us not 
lose this large cauldron called Anatolia. 

For this reason I want the happiness of 
my own children for all the children of 
my land.  In other words, I oppose the 
notion of 'let there be apocalypse after 
I'm gone'.  I never favor those who say 'let 
the undermost crush ' .   I believe that my 
personal desires, pleasures and expectations 
can only be actualized in a Turkey which 
has really become an information society 
and where the number of daily words used 
have increased.  Having received most of 
my expectations from life, everything in my 
country being drawn into darkness does not 
make me happy.  For this reason, with all my 
material and spiritual resources I endeavour 
for the enlightenment of my country in 
this way.  I trust all that I have done is a 
guarantee of my sincerity in what I've said a 
little while ago. 

olabilmesi için önce düş atlarına bineceğiz. 
Pegasus'a… Pegasus zaten Helikon Dağı'ndan 
dünyaya şairlere ilham taşımıyor mu? Beyaz 
kanatlı uçan at, öncelikle ona sahip çıkmalıyız. 
Oyuncaklar çağlarının ve üretildikleri dönemin 
kanıtıdır. Artık Amerika'da Kızılderililer yok; 
ama bugün bir odaya girip Kızılderililerin 100-
200 yıl önceki yaşam tarzlarını görebilirsiniz. 
Hitler iktidara geldiğinde 33 yılında oyuncak 
askerler yaptı ve çocuklar o oyuncaklarla 
oynadı. Sonra 2. dünya savaşında çocuklar o 
oyuncak askerlerin yerini aldılar. 100 yıl önce 
yalnızca zengin ailelerin evlerine girebilirdi taş 
bebekler, porselen bebekler ve o bebeklerin 
yapımcıları gerçek saç kullanırlardı. O saçlar 
kime ait biliyor musunuz? Yoksul anneler 
bebeklerine ekmek süt alabilmek için saçlarını 
kesip o bebek yapımcılarına satarlardı. Bir 
annenin çocuğuna yiyecek alabilmek için 
kestiği saçlar oyuncağa konuluyor, zengin 
bir eve gidiyor o ailenin çocuğu onunla 
oynuyor, saçlarını tarıyor. Burada o bebekler 
var. Şimdi bu neyin müzesi oluyor? Ancak 
oyuncak müzeleri hayatı anlatabilir. Bana bir 
milletin oyuncaklarını göster sana o milletin 
nereden gelip nereye gittiğini anlatayım. Bu 
falcılık değil, bu hayatta her şeyin düşlerden 
doğduğuna inanmaktır. 

Peki İstanbul Oyuncak Müzesi ne zaman 
ve nasıl kuruldu? Kuruluş amacı neydi?
 
Benim hayatımın en mutlu saatleri, en mutlu 
anları, hep müzelerde geçti. Yüzlerce müze 
gezdim, hala da geziyorum, çünkü müzeler 
bilginin tapınağı, mabedidir. Müzeleri olan 
toplumlarda, demokrasi gelişebilir. Yani 
bizden daha güçlü, daha gelişmiş olan Avrupa 
ülkeleri, önce zengin olup, sonra müzelerini 
kurmadı. Avrupa’da önce müzeler kuruldu, 
sonra her adımı bilgi dolu olan o müzelerin 
koridorlarından yürüyerek, bugüne geldiler. 

20 yıl önce, bir edebiyat etkinliğine davetli 
olarak, Almanya Nürnberg kentine gitmiştim. 
Kentte bir oyuncak müzesi olduğunu duydum. 
Sabah erkenden oyuncak müzesine gittim. 
Müze açıldı, ben içeri girdim ve ancak müze 
kapanırken dışarı çıkabildim. Çok etkilendim… 
Çünkü, oyuncağın tarihi, düşlerin, hayallerin 
tarihidir. O gün müzede şunu fark ettim; insan 
önce hayal etti, sonra onu gerçekleştirdi ve 
oyuncak onun tanığı. Nürnberg’den sonra 
Avrupa’da, pek çok şehirdeki oyuncak 
müzelerini gezdim.
 
Oyuncak müzeleri, son 40- 50 yıldır açılmaya 
başlanan yeni bir konu. Ancak, bir dönemin 
oyuncaklarını bulmak çok zordur, çünkü 
oyuncak, çocuğun eline verildiği an, zaten 
kırılmaya başlar, sonrada atılır. Objenin 
tarihinde, yani eşyanın tarihinde en değerli 
olan; oyuncaktır. Türkiye’nin, daha önce 
bundan haberi yoktu. Ülke olarak bir şeyi 
daha kaçırıyorduk. Bir şeyde daha da geç 
kalıyorduk. Oyuncak müzelerini gezerken, 
neden benim ülkemde bir oyuncak müzesi 
olmasın diye düşündüm, karar verdim, 
ben kuracağım dedim. Kendi kendime 
kitaplarımdan, sahne oyunlarımdan, televizyon 
programlarımdan, telif hakkım olan, alın 
terimin hakkı olan paraların her kuruşunu, bu 
oyuncaklara yatırdım. Avrupa’nın, dünyanın en 
başarılı oyuncak müzelerinden biri olduk. 

İstanbul Oyuncak Müzesi 23 Nisan 2005 
tarihinde açıldı ve şu an 8 yaşında. 
İstanbul’un Göztepe semtinde, aileme ait 
tarihi bir konakta, dünyanın en iyi 3 oyuncak 
müzesinden biri.

Oyuncak seçmeyi  hangi kriterlere göre 
yapıyorsun? 

Müzeyi kurmadan önce 4-5 yıl oyuncağın 
tarihini araştırdım. Bu konuda pek çok 
yayın var, kitap var, onları okudum. Önce, 
oyuncağın tarihini öğrendim. Yani herkesin 
evinde eski bir oyuncak vardır. Ama herkesin 
elindeki bu eski oyuncak, onun müzelik 
olduğunu göstermez. Oyuncağın müzeye 
konma kriterleri, değerleri vardır. Örneğin, 
oyuncakların ilk oyuncak fabrikalarına ait 
olması önemli bir kriter. Bunları araştırdım 
tabi… Sonra, bunlara ulaşmak kolay değil. Bu 
oyuncaklar öyle gelişigüzel olarak satılmıyor. 
Bu oyuncaklar daha çok koleksiyonerlerde 
bulunuyor. Koleksiyonerlerden oyuncak almak, 
bir insanın kızını istemek gibi bir şey ve hiç 
kolay değil. Koleksiyoner seni sevmeli, sana 
ikna olmalı ki, oyuncağı sana versin. Ayrıca bu 
oyuncaklar oldukça pahalı ama paranın olması, 
oyuncakları almaya yetmiyor. Koleksiyonerin 
seni sevmesi, oyuncağın doğru bir yere 
gideceğine ikna olması lazım. Bütün bu 
zorlukları her oyuncak için tek tek yaşadık.
 Bir resim müzesinin çok iyi bir müze olması 
için Türk ve dünya resim sanatından en usta 
imzaların eserlerinin yer alması gerekir. Bu 
eserler çoğaldıkça müzenizin değeri de artar. 
İşte oyuncak tarihinde de bu usta ressamlar 
ayarında markalar var. Örneğin ilk oyuncak 

"Özgürlüğü elinden alınan çocuğa büyük derler… "
"A child denied freedom is called an adult..." 
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ILLUSORY DISCOURSES

Genç fotoğraf sanatçısı 
Şener Yılmaz Aslan’a ait 
“Yanılsamalı Söyleşiler” 
fotoğraf serisi ilk 
kez geçtiğimiz yıl 
“Ünifotofest” kapsamında 
Galata Fotoğrafhanesinde 
sergilendi.  

2011 yılında başladığı fotoğraf 
serisinde, sürrealist sanatçıların ilham 
alma yöntemine benzer olarak, bir 
rüyanın etkisini yansıtıyor. Daha çok 
kent mimarisi ile ilgilenen Aslan, tıpkı 
insanların giyim kuşamıyla kendini 
yansıtması gibi mimari yapıların da 
toplum bilincini ve gerçekliğini ifşa 
ettiğini düşünüyor.  “Yanılsamalı 
Söyleşiler” serisinde ise bu ifşayı görsel 
bir dile döküyor.  

The " illusory discourses" 
photorographic series 
of young photographer 
artist Şener Yılmaz Aslan 
was initially exhibited 
last year at the Galata 
Photohouse within the 
context of "Uniphotofest".

In the photograph series initiated on 
2011 he reflects the effect of a dream 
through a method similar to the 
inspiration of surrealist artists.  Aslan, 
interested more in urban architecture, 
thinks that architectural structures 
disclose social consciousness and 
realities just as attires reflect persons. 
In his " illusory discourses" series he 
exposes this revelation with a visual 
language.

YANILSAMALI SÖYLEŞİLER
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“Starting off from a dream, I began 
to rake up the reality of modern 
urban architecture. After a variety 
of questionings, I was of the opinion 
that the present condition is “tragi-
aesthetic”. 

As for the society, I 
figured out this tragi-
aesthetic condition in 
terms of its aesthetic 
and magical sense 
and thus effortlessly 
persuaded and lapsed 
into silence. 

In the photograph series, called 
“Illusory Discourses”, I tried to 
be a medium for questioning the 
modern architecture and today’s 
“transformation” carried out by 
the system altogether. I attempted 
to introduce an allegoric imagery 
of alienation in the new urban 
architecture that has been imposed 
on the society, and, in which 
we have been persuaded and 
imprisoned.”

www.seneryilmazaslan.com

"Bir rüyadan yola çıkarak modern 
kent mimarisi gerçeğini kurcalamaya 
başladım. Çeşitli sorgulamalarım 
sonrasında var olan durumun          
'Traji-estetik' olduğu kanısına vardım. 

Toplumun ise bu traji-
estetik durumun yalnızca 
estetik ve büyüsel 
yönüyle ilgilendiğini ve bu 
yüzden çabucak ikna olup 
sessizliğe gömüldüğünü 
fark ettim. 

“Yanılsamalı Söyleşiler” isimli fotoğraf 
serisinde; modern mimari ile sistem 
eliyle yürütülen güncel "dönüşüm" 
sürecinin birlikte sorgulanmasına 
aracı olmaya çalıştım. Topluma 
dayatılan ve bir şekilde ikna edilip içine 
hapsedildiğimiz yeni kent mimarisi 
içinde, yabancılaşmanın alegorik bir 
betimlemesini sunmayı denedim."
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Firma ile üst düzey ofis mobilyaları 
tasarlamak üzere yola çıktığımızda, 
diğer bütün tasarım maceralarımızda 
olduğu gibi, bu projede de bilgi 
birikimimizin analiz edildiği, kendi 
beklentilerimiz ile kullanıcı grubunun 
beklentilerinin harmanlandığı bir süreç 
de başlamış oldu. Tasarlanan mekanın
kullanıcıyla empati kurabilmesi, onun 
ihtiyaçlarını iyi tanımlayabilmesi 
açısından çok önemli. Net bir proje
tanımı, devamında verilen anahtar 
kelimeler ile projenin olmazsa 
olmazlarını belirledik. Gerek üretici
firmanın hedefleri, gerekse bizim 
üründen beklentilerimiz doğrultusunda 
tespitler gerçekleştirdik. Kullanıcı kitleyi 
belirleyerek, sadece mobilyadan değil
onun hayattan beklentilerinden, 
yaratılacak bu mekanda kaç saat 
geçireceğine kadar tanımlamaya 
çalıştık. Bu masanın aslında üzerinde 
tablası olan dört ayaktan öte, onun için 
ne ifade ettiğini sorgulayarak mekanın 
ve ürünün kullanım senaryosunu 
oluşturduk. 

Frame, işlevselliğin ve kalitenin 
olmazsa olmaz olduğu ofis mobilyası 
sektöründe daha güçlü bir dil önermek; 
kullanıcının hayata karşı bakış açısını,
duruşunu, kimliğini, statüsünü ifade 
şansı tanıyan mütevazi bir seri sunmak 
amacıyla tasarlandı.

Bu anlamda serinin birimleri, 
kullanıcının özgün, kişiselleştirilmiş
bir mekan yaratmasına olanak sağlayan 
değişken ve farklı senaryolara hizmet 
edebilecek parçalara sahip. Bu 
seçimleri sayesinde kullanıcı, çalışma 
mekanında zevklerini, koleksiyonlarını, 
anılarını, ödüllerini sergileyebilme, yani 
mekana kendi imzasını atma şansına 
sahip. 

Biz de bu fikirler malzemeye nasıl 
yansıyabilir diye sorgulamaya başladık. 
Kullanılan malzemenin ve işçiliğin 
sadece kullanıcıya özel bir ürün 
yapılmış hissini veriyor olmasının 
yanı sıra üreteceğimiz çözümlerin de 
firmanın seri üretim kapasitesini ve bu 
konudaki becerisini vurgulayacak tonda 
olmasına özen gösterdik. Ürün; masa 
lambası, masa tablası, kalemlik,
çekmece, tepsi yan ünitesi, akrilik ön 
panel ve kapaklı kablo kolonu olmak 
üzere farklı işlevleri olan birimleriyle 
bütün bir görünüm sunuyor. Masayla
bütünleşen ev tipi çalışma lambasının 
tanıdık formuyla masanın genelinde 
kurguladığımız kablosuz görünüm, 

When we set out to design premium 
office furniture with the firm, a process 
was started in which our knowledge 
base is analyzed and our expectations 
and the expectations of the users are 
blended as we experienced in all our 
design ways. To establish empathy 
of the place designed with the user 
is essential in order to understand 
the needs of the user. We defined 
the musts for the project with the 
clear definition of the project and the 
keyword given thereafter. We set the 
issues in line with the targets of the 
producer firm and our expectations 
from the product. We defined the 
user population and attempted to 
define their expectations from life 
considering all details such as how 
long they will stay at the place. 
Querying the meaning of the table for 
them different being a four-leg with a 
tray, we established the usage scenario 
of the place and the product.

Frame was designed to present 
a humble series to propose more 
powerful language in office furniture 
segment in which functionality and 
quality are essentials and to enable the 
user to express his perspective to life, 
his standpoint, identity, status.

In this sense, the units of the series 
have the parts to serve various and 
different scenarios enabling the user 
to form a unique and customized 
place.  The user, thanks to his choices, 
is able to exhibit his pleasures, 
collections, memoirs, and prizes, 
meaning to put his signature in the 
business place.

Then we started to query how such 
ideas may be reflected in the material. 
We considered that in addition to 
the fact that arousing a feeling that 
the material and the workmanship 
employed are exclusively used for 
the user, the solutions should be in a 
form and quality to indicate the serial 
production capacity and skills of the 
firm. The product offers an integrative 
appearance with all of units having 
different functions including table 
lamp, table tray, penholder, drawer, 
side tray unit, acrylic front panel 
and covered cable column. With the 
familiar form of the residential type 
table lamp integrated with the table, 
the wireless appearance that we 

THE STORY OF “FRAME”

BİR TASARIMIN HİKAYESİ:
"FRAME"

Bunun arkasındaki gizli 
hedef, günümüz ofislerin 
yeni manifestosu olan, 
“çalışma ortamında 
motivasyonu tetikleyen 
özerklik” hissini yaratmak.

The hidden target 
behind it is to establish 
the “exclusivity sense 
inducing the motivation in 
business environment” as 
the new manifest of the 
offices of our time.
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ürünü daha insancıl ve kullanıcı 
dostu kılıyor. Frame'de diğer ofis 
mobilyalarından farklı olarak çeşitli 
kullanım senaryoları öneren sabit ve 
mobil olarak iki konsol oluşturduk. iki 
işlevi bir arada taşıyan bu birimler,
çekmeceleri sayesinde dikey olarak 
dosya arşivlemeye olanak tanırken aynı 
zamanda da tepsi, ışıklı kutu ve cam 
fanus seçenekleri sayesinde estetik ve 
düzenli vitrinler öneriyor. 

El yapımı görüntüsü, malzeme seçimi 
ve kullanım diliyle yenilikçi bir ofis 
sistemi olan Frame için, Türkiye'de üst 
düzey ofis mobilyaları tasarımlarında 
gösterilen genel tercihin aksine, ahşap 
kullanımı en aza indirmeyi hedefledik. 
Ürün, ağırlıklı olarak el yapımı olmasına 
rağmen, gizli detaylarla bir araya 
gelen taşıyıcı yapısı sayesinde kolayca 
monte ve demonte edilebilecek şekilde 
tasarlandı.

design for the entire table makes the 
human more humanist.
We prepared two chests of drawers 
being one stationery and one 
moveable proposing various usage 
scenarios different from other office 
furniture applications. These units 
having both functions allows file 
archiving vertically thanks to the 
drawers, also brings esthetic and 
organized displays with the tray, lit, 
box and bell glass options.
With its handmade look, material 
selection and usage language of 
Frame being a innovative office 
system, contrary to the general 
preference used in the premium office 
furniture designs in Turkey, we aimed 
at reducing wood use to the minimum. 
Although the Product is predominantly 
handmade, it is designed to be 
mounted and demounted easily thanks 
to the carrying structure incorporated 
with hidden details.
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Kendinizi sosyal medyada “Göz 
düşünür, el konuşur, Mock-up, izi 
kalsın” cümlesiyle tanımlayışını bize 
biraz açıklar mısınız?

“Göz düşünür, el konuşur” mesleki 
moda bir gönderme aslında, bakmakla 
görmek arasındaki fark gibi. Yani 
baktığımız her şeyi aslında detaylı 
algılayamıyoruz; ama görmek daha 
geniş kapsamlı bir algı içeriyor. Biraz 
onun gibi. Mesleki olarak sadece 
görmek yetmiyor, zihninizde bir şeyler 
çağrışıyor, onları yine zihninizde evirip 
çeviriyorsunuz, bir anda proje geliyor. 
Bir şeyler tetiklenmeye başladığında 
o, zihinde kalmayıp eliniz aracılığıyla 
çıktıya dönüyor. Bizim yazıcımız elimiz. 
“Mock-up, izi kalsın” da biraz aslında 
genç tasarımcılara, öğrencilere yönelik. 
Benim için de geçerli. Siz ne kadar iyi 
hayal ediyor olursanız olun, çiziminizde ya 
da zihninizde hayalinizi ne kadar detaylı 
geliştirebilirseniz geliştirin, iş 3 boyutlu bir 
obje olarak ciddiye bindiğinde, oranlarını 
algısını elle, vücutla, insanla ilişkisini; 
tutmadan, ısırmadan, parçalamadan 
algılama ihtimali, tam kavrama imkânı 
çok olmuyor. Birebir halinin ne olduğunu 
yorumlamadan, deneyimlemeden 
üretime gitme durumunun olmadığını 
düşünüyorum. Bu, prototip yapmak da 
olabilir, prototip değil daha öncesinde 
mock-up yapmak, bir basit maketini 
yapmak oranlarını algılamak da olabilir. 
Onu yorumlayıp kritik ettikten sonra 
çok şey değişebilir. Mock-up nihai 
ürün olmayabilir, ama elbet izi kalır, bir 
sonraki üründe onun da izi vardır. Ekip 
olarak ofisimizde uyguladığımız temel 
şeylerdendir. Gerekirse maket çamuru, 
seramik hamuru, strafor ya da kâğıt ile 
çalıştığımız oluyor. Şunu bir tutalım, 
bakalım dediğimiz noktada elbet bir 
maket çalışması yapıyoruz, gerekirse bir 
daha yapıyoruz ve bir daha...Hepsi ilk 
mock-up tan izler taşıyarak gelişiyor.

Tasarımındaki evriminizden 
bahsetmek ister misiniz?

1996 da mezun oldum, 90 sonlarında 
aslında şimdiki kadar yoğun bir arz-talep 
durumu olmadığından endüstriyel tasarım 
mesleğini icra etmeye yönelik çok uygun 
koşullar yoktu. Çünkü sektörlerin içindeki 
tasarım rekabeti henüz başlamamıştı. 
Artık sektörlerde, herkes birbirini tanıyor, 
biliyor. Kim daha iyi gelir elde edecek 
yerine, kim daha iyi tasarım yapacak, 
kim daha tasarım odaklı olacak rekabeti 
oluştu. Bu, bir taraftan da içerideki kültüre, 
DNA’ya da etki ediyor. 15 sene önce 
böyle değildi. Dolayısıyla Türkiye’deki 
sektörlerin tasarım rekabeti yaşamasına 
tanıklık ettiğimi söyleyebilirim. Aslında bu 
sadece benim değil, Türkiye’deki tasarım 
sektörünün evrimi gibi bir şey. Tasarım iş 
yoğunluğunun geçirdiği evrim sürecine 
denk geldim, ivmeli yükselişini birebir 
yaşadım. 

Öyleyse bu yaklaşımın gelişmesinde 
siz ve akran meslektaşlarınızın etkisi 
olduğunu söyleyebilir miyiz?

Doğrudur, mezun olduk ve iş bulamıyor 
olduğumuz dönemlerdi. Belki 10 
arkadaş, sonradan arkadaş olmuşuz. O 
zaman mezun olduğumuzda birbirimizi 
tanımıyormuşuz. Ben, bu mesleği 
yapacağım, şu firmayla görüşeceğim, 
şöyle bir fikrim var, acaba ikna edebilir 
miyiz, beraber geliştirebilir miyiz gibi 
pozitif, yapıcı ve ısrarcı bir mod aslında 
bir şeylerin bir miktar daha kolay 
başlatılmasına sebep olmuş olabilir. 
Haliyle de ben bir firma ile bir şey çalışmış 
olabilirim; o, o firmanın daha tasarım 
yoğunlukta ön planda tuttuğu lanse ettiği 

KUNTER ŞEKERCİOĞLU INTERVIEW
TR EN

In the social media, you are known with  
the phrase  “Eye thinks, hand talks, 
Mock-up, leave the mark” Could you 
tell us please what did you mean?

"Eye thinks, hand talks" are the vocational 
trending sayings infact.Meanwhile there is 
a differance between looking and seeing.I 
mean, we could not particularly perceive 
what we are looking at; Hovewer seeing 
has comprehensive perception.Some thing 
like that. As a professional seeing is not 
enough alone, it rings a bell in your mind, 
ideas, then you start to evaluate them, and 
suddenly a new project comes out. When 
you are stimulated enough by the brain, this 
turns out to be as an output of your hand. 
Our printer is our hands. The Mock-up, leave 
the mark is for the young designer and 
the undergrads.This is also valid to me. No 
matter how good you are dreaming of, even 
if the detailed enhencement in your drawing 
and in your dream,when it comes to the 
real wold of the 3 dimensional objects, the 
probability of understanding the perception 
of the dimensions, without associated with 
hand, body, human being, and also without 
biting, and smahing in it is almost imossible.  
Without thinking how it looks like and testing 
it in the real world, I would not say that  we 
could go for the production. This can be 
done by making a prototype, not prototype 
making mock-up first, or simple dummy so we 
can see the dimensions. By this way we can 
criticize and make the necessary changes if 
needed. Ofcourse the Mock-up is not the final 
product, but it may leave its mark. The trace 
of it will be living on the real products when 
it developes. We apply the same things in the 
office. If needed we work with model clay, 
ceramic clay, styrofoam, and paper. When we 
want to touch it and grab with hand, we make 
the dummy, and we do it again and again 
untill we are satisfied. All develop from the 
first  mock-up having its trace.

Would you like to talk about evolution 
in the design?

I was graduated in 1996. At the end of 
the 90’s there is no intense demand and 
conditions for performing the  industrial 
design profession. Because the design 
competition had not yet begun in sectors. 
Now all the people in the sectors know each 
other very well, instead of making good 
profit, they are inside the competition who 
will design better, and who will be the design 
oriented. This also affects the culture and 
the DNA. This was not the case 15 years 
ago. Fore that reason I would say  I am the 
witness of the design competition in Turkey. 
In fact this not only mine, but also something 
like evolution  of the whole design sector in 
Turkey.  I came across with, how the  Intensity 
of the design work gain momentum, in a very 
accurate way. 

Then can we say in this approach you 
and your peer collague has an effect?

That is correct. Because, we have graduated 
from the university quite new and we couldn't 
really easy to find the job. Maybe 10 friends, 
we became friends later. When we graduted 
we didn't know each other. I will do this job, i 
will make an job interview with this company, 
i have an idea like this. Can we convince 
them, can we develop together, this kind of 
an positive, constructive, insistive mode can 
easily help us to become a reason to start 
some things easily. Naturally I could work 
with a company, that company could give an 
importance to design value more and launch 
the product. Competitive firms can say "Mr. 
Kunter has worked with this company so 
maybe we work with another designer" or 
otherwise. One of my collagues could design 
for one company a product and because of 
the competitor spirit they could say lets work 

KUNTER ŞEKERCİOĞLU 
RÖPORTAJ

bir ürün olmuş olabilir ve sektördeki 
başka bir firmayı “Kunter Bey şu firma ile 
çalıştı, biz de acaba başka bir tasarımcı ile 
çalışsak mi” noktasında tetiklemiş olabilir. 
Ya da tam tersi, başka bir meslektaşım 
bir firmaya ürün tasarlamıştır sonrada 
o rekabetçi ruhtan dolayı başka firma 
benimle çalışmak istemiş olabilir.

Tasarımlarıyla kendinden söz ettiren 
ve bu şekilde rekabetçi ruh ile 
başvurulabilecek tasarımcı sayısıyla 
ilgili ne düşünüyorsunuz?

Bu yine arz-talep ile alakalı bir şey, daha 
fazla kişiyiz aslında bir taraftan. Sadece 
işleri bilinir, çalışma prensipleri bilinir 
ve çalışılmak istenen tasarımcı olarak 
demiyorum; ofis sahibi, bir ölçek yukarıda 
daha çok ticaret yapan grup niye az 
sorusuna da işverenin talebi cevabını 
veriyorum. Hiç yoktu; şu anda toplamda 
az olduğuna inandığım profesyonel 
tasarım ofisi var. Daha da artacak. Artmalı 
da.

Sizce bu artışın tetikleyici unsurları 
neler?

Bu son 15 yıllık süreçteki tetikleyici 
unsurlar deyince, tasarım yarışmaları, 
ödülleri, sergileri ve/veya fuarlarından 
söz etmemiz gerekir. ADesign Fair ile 
başlayan, peşinden İstanbul Design 
Week’e dönen süreç çok etkili oldu. 
Biraz daha bilinilirliği, takip edilirliği, 
yeni ürün sergileme mecrası yaratma ve 
beraber icraat yapma meselesi tetiklendi. 
Bu, kültürün yerleşmesini sağladı. Bu, 
önemliydi; tasarımcı, fikirlerini paylaşmak 
ya da bir işbirliği fırsatı için oradaydı. 
Bienal ise gelinen son nokta. Paralel 
katılımcı olarak firmaların düzenlediği 
atölyeler. O anlamda tasarım konusundaki 
farkındalıkları arttırırken, mesleği 
destekleyerek büyüttü. Üretken ve iş 
yapan tasarımcı sayısı, üretken tasarım 
işvereni firmalar sayesinde her geçen gün 
artıyor. 

Sizin tasarım odaklı üreticiler ile 
çözüm ortaklıklarınız nasıl ilerliyor?

Her ürünün tarifnamesi ve müşteri için 
var oluş sebebi farklı oluyor genelde. 
Çok ucuza satılacak; ama milyon tane 
üretilecek bir ürün de olabiliyor, 3 ile 5 
yıl garanti verilecek elektronik bir ürün 
de... Kısa sürede ömrünü tüketecek 
kullan at ürünler de olabiliyor, kullanıcıyla 
yaşlanacak bir mobilya da... Hikâyeler 

with Mr. Kunter.

What do you think about the numbers 
of the designer talked about with 
his design and self-referenced with 
competitive spirit?

This is again something like related with the 
supply/demand. We are a bevy of people 
here. I am not saying that not only of his 
known works, known work principles, or 
desired designer to be work with; I am saying 
the question of why it is so little people as an 
office owner, a littel higher level with more 
business group, is because of the employer's 
request. There was no one; now there exist 
design offices and designers, yes little but it is 
OK!.it will increase.

What do you think triggers this 
increase in?

The count of elements that trigger the 
process for the last 15 years, we have to 
talk about the design competitions,awards, 
exhibitions, and / or expositions. Starting 
with the AD Design Fair, and then İstanbul 
Design Week  were very efficient processes. 
This triggrered the litle bit more  awareness 
, being in line with, channeling for the new 
product showcase, and acting together. This 
allowed the establishment of culture. This 
was important; in any medium the designer 
found himself with an idea, try to find a 
costumer, or making business with. The 
Biennial is the last point. As a co-exhibitors, 
workshops organized by the companies, in 
that manner all the differences made  the 
profession support and grow up . The number 
of designers who work productive, and 
productive design employer is increasing due 
to the firms.

How the solution partnerships 
goin on wth the  design-oriented  
manufacturers?

In general, it  differs the specification and the 
reason for the existence for the customer. Will 
be sold very cheaply ; but the product can be 
produced in a million, or it can be given 3 to 5 
years product warranty electronics, or it can 
be shurt turm, single use item., or  it can be   
durable furniture. The stories are changing. 
At this point, By holding our breath and deep 
brain storming with the customers, we find 
out the best solutions. 

What is the most beautiful prizes can a 
designer and design can get?
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bir şirketin ödül dağıtmak için düzenlediği 
bir yarışma değil, arkasında Endüstriyel 
Tasarımcılar Meslek Kuruluşu’nun, TİM 
Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin ve Ekonomi 
Bakanlığı’nın bulunduğu ve TURQUALITY 
programı dâhilinde gerçekleşen ulusal en 
büyük organizasyon. Tasarımı, tasarımcıyı, 
yatırımı besliyor. Makine parkurlarının 
genişletilmesine vesile oluyor, iyi tasarım 
yapıyoruz dediğiniz noktada iyi bir 
değerlendirme sistemi beklentisini arttırıyor, 
bu artışı iletişime güç ve malzeme verelim 
boyutuna getiriyor, Genel tüketicinin iyi 
tasarım tüketim algısını geliştirip, seçici 
olmasına sebep oluyor. 30 sene önce hiç 
bulunamayan bir şeyden artık daha çok var 
ve en iyisini kendisi seçebiliyor. 

Alternatif bir ödül sistemi olmalı mı?
 
DesignTurkey ödüllendirme sistemini eğer 
German Design Prize ile eş tutarsak, o 
zaman IF ve RedDot yok Türkiye’de. Yani 
hükümetin verdiği,  resmi kurumlarını 
German Design Council’ın ETMK’nın, Alman 
Ekonomi Bakanlığı’nın Türkiye Ekonomi 
Bakanlığı’nın şeklinde eşleştirebildiğimiz 
Design Turkey var; eyaletlerin tasarım 
konseylerinin profesyonel başka ticari 
şirketlerin düzenlendiği RedDot ve IF 
yok. Olabilir. Mesela Akdeniz Bölgesi vs. 
vs. ihracatçıları birliği ben bir tasarım 
değerlendirme sistemi kuruyorum diyebilir 
ve 2 yıl sonrada bunu uluslararası bir boyuta 
taşıyabilir.  

Tam bu noktada, Design Turkey’in 
uluslararası boyuta taşınacağı 
konusuna değinelim mi?

En başından beri niyet var, önce bir sistemi 
oturtmamız ve olgunlaştırmamız lazım. 
Gelecek senelerde uluslararası katılıma 
açılacağını düşünüyorum. Design Turkey, 
ICSID (International Council of Society 
of Industrial Design) tarafından da 
endorsement verilmiş bir değerlendirme 
sistemi. Bu önemli ve özverili bir çalışma 
yapıldığının ispatı. 

The production of the product. Especially 
consider the young designer's first product 
was produced. He became a parents, and 
given first baby in his lap. When he tasted 
this feeling there is return. Once you live it, 
ok!this is happening right, when it happens 
it happens very nice, And it come s I wnat 
another child too,itis stretching the chest 
for any challenge. You are fully feel as a 
parent after him. You are one of the parents; 
because the other production and marketing 
parties.You decide what kind of child to 
produce. Then the product is used, after 
words you are witnessing that your product 
is under use. In fact the person who uses a 
product that you design, without knowing 
that you produced it, takes out of his pocket. 
Like a National Geographic Design series, and 
watching the jaguar in her place. You want to 
say do you know I design that product. Or in 
a moment, in a friendly atmosphere, you are 
saying this and it is changing the person’s 
overwiev to the product. If he  using it very 
lovely dote on  like “ Ofcourse I love it very 
much” he is proud to use something that is 
designed deliberately. A surprise interference 
in this way, is becoming an even greater 
prize. It is something like  once upon a time 
you were given a baby but she grove up 
and take the stage for Prom. Then you feel 
excited.

Can we listen   “Label de l'Observeur 
du design 11”  and  “Best Design 
of Design Turkey ”  to the awarad-
winning product Dervish?

Its a feeling that's a far cry from. All his 
parents, are us, a pincess.  Therefore we 
pamper him,  he is allways at home. I do not 
want it to be a mainstream product, I do not 
want to be used without knowing what for 
either, knowing its philosophy, I would like 
to use them by telling the story of this cup 
design. If I talk about the story, the homeland 
of coffee is Ethiopia and a native of does 
not drink coffee. There is a small tree and 
they grind the fruit, flour into bread and then 
eat it. When The shepherds saw the grazing 
goats start to jumping after eating its fruits, 
then they realized that the coffee has the 
awakening effect. Ther is a Myth situation 
there. Yemenis against the neighboring Red 
Sea brings you into the first drinkable coffee. 
It’s said Mysticism by Sufi sects of Islam, due 
to the effect of keeping awake, remembrance 
for increase durability in zikir ceremonies 
,roast it, grind it, and mill it and then Put a 
heat source of potable water and cook it. It is 
brought up to that principles. And it settled 
as a culture in the dervish lodge. The pilgrims 
walk around and with the hajj culture  they 
took the coffee  every where. The coffee 
comes to Istanbul after conquest of Yemen. 
Then it is called as Turkish coffee.  Since it is 
the simplest way of cooking coffee, it is still 
known as it is. All of this historical process, 
we know we have seen the culture of coffee 
overlapping so I design  Dervish. There are 
coffee rituals.You will not cook it when you 
alone whenever someone drops it is well wth 
the chat, so-and-so brother comes to play  
backgammon coffee completes the treats, 
both the bride and the groom measuring tool 
for  girl askin Ceremonies. It is socializing 
occasion, there are proverbs. It consistent 
with the civilized attitudes and tolerance. 
This is mysticism and the Mevlevi culture, 
reminding me that still exist in Anatolia, not 
only Dervish as a form; In the functional 
size during the whirling ceremony (Sema) I 
figur out as a reference to whirling dervish’s 
tennure. So there is no need handle, double-
skinned female-to-male kissing each other 
in a more intimate grip housing system; 
thin fragile, may fall, but without bothering 
its ubroken, instead feeling its warm, 
understanding into a product that eliminates 
the status of spill spill.

What can you say about Turkey's most 
valuable design reward system Design 
Turkey?

It was given 2008, 2010 and 3rd in 2012 
Turkey’s a properly organized, the most 
important organization. It will be better, 
and it must be. Because this is not a 
competition organized by a commercial 
company to distribute awards, behind the 
Industrial Design Profession Agency, Design 
Advisory Council, On it Turquality, where 
the Ministry of Economy and Foreign Trade 
Undersecretariat of the largest national 
organization. It feeds design, designer, 
investment. It causes the developmen in the 
machinery lines, At the moment of saying 
we are making good design, it  enhances the 
expectation of a good evaluation system, 
this increament let us bring the size of the 
contact force and the material,  Consumer 
perception of the general consumer to 

develop a good design, is selectively cause.
By developing the random consumers good 
design perceptions, ıt causes the consumer 
be selective. More than 30 years ago 
something that can not be found there exist 
and he can choose the best one.

Should there be an alternative reward 
system? 

If we look in a same manner to DesignTurkey 
rewarding system and the German Design 
Prize, then there is no IF and RedDot in 
Turkey. There is a a government official 
institutions like German Design Council, 
ETMK, The German Ministry of Economy, and 
Turkey Ministry of Economy and teher exist 
Design Turkey that we can critisize; There 
is no organized  RedDot and IF of design 
council of the states , or other commercial 
companies. It may be, for example Antalya 
exporters union can develop an evaluation 
system for the designs and then 2 years later 
brings it to the international arena. 

At this point, let's talk Design Turkey 
where the subject lead to joint 
international dimension?

There is an intention from the begining, 
the system should be ripen and set in, gain 
experience on the following dates, this year, 
it was said it'll be accredited, Design Turkey 
recognized by the Icsid (International Council 
of Society of Industrial Design); which is 
the top most design council in this field is 
became the well known awarding system. It 
proofs that the  important and selfless work 
been done.  

değişiyor, bu noktada müşterimizle nefesimizi 
tutup daha dibe dalacak şekilde kafa 
yorduğumuz görüşmelerde doğruyu bulup, 
birlikte sonuca ulaşıyoruz. 

Bir tasarımın ve tasarımcının alabileceği 
en güzel ödül nedir?

Ürününün üretilmesidir. Hele ki genç bir 
tasarımcının ilk ürününün üretildiğini düşünün. 
Anne-baba oldu, ilk çocuğunu kucağına 
verdiler. O duyguyu yaşayan tasarımcının geri 
dönüşü olmuyor. Bir kere bunu yaşayınca, 
tamam işte bu oluyormuş, olunca da çok 
güzel oluyormuş, ben başka çocuklar da 
istiyorum hissi geliyor ve her türlü zorluğa 
göğüs gerdiriyor o his. Peşinden de zaten tam 
anlamıyla ebeveyni hissediyorsunuz kendinizi. 
Ebeveynlerinden birisiniz; çünkü öbürü de 
onu üreten pazarlayan taraflar. Beraber 
nasıl bir çocuk yapmanız gerektiğine karar 
veriyorsunuz. Sonra o ürün kullanılıyor, çok 
daha ileride ürününüzün kullanılıyor olduğuna 
tanıklık ediyorsunuz. Kullanan kişi aslında sizin 
tasarladığınızı bilmediği bir ürünü cebinden 
çıkarıyor. National Geographic Design 
bölümü misali, jaguarı kendi ortamında gizli 
kamerayla izliyorsunuz sanki. Biliyor musunuz 
o ürünü ben tasarladım demek istiyorsunuz. 
Ya da öyle bir an oluyor, samimi bir ortamda 
söyleyiveriyorsunuz karşınızdakinin ürüne 
bakışı değişiyor, çok severek gözü gibi bakarak 
kullanıyor ise “Tevekkeli çok seviyorum” gibi 
bilinçli tasarlanmış bir şey kullanmanın haklı 
gururunu yaşıyor. Bu şekilde gerçekleşen 
sürpriz etkileşimler daha da büyük bir ödül 
haline geliyor. Bu bir zamanlar kucağınıza 
verilen parçanızın, büyüyüp te müsamere için 
sahneye çıkıp alkışlanmasıyla tüylerinizin diken 
diken olması gibi.

Sizden “Label de l'Observeur du design 
11” ve “Design Turkey Üstün Tasarım”  
ödüllü ürününüz Dervish i dinleyebilir 
miyiz?

Onun hissi bambaşka işte. Bütün 
ebeveynlerinin kendisi olduğumuz bir prenses 
o. Dolayısıyla onu çok şımartıyoruz, o hep 
evde. Çok harcı âlem bir ürün olsun istemem, 
ne olduğu bilinmeden kullanılsın istemem,  
felsefesini bilerek, onun tasarım hikâyesini 
anlatarak kullansınlar isterim. Hikâyesinden 
bahsedecek olursam, kahvenin ana vatanı 
Etiyopya ve yerlisi kahve içmeyi bilmiyor. 
Küçük bir ağacı var ve meyvesini öğütüp, un 
haline getirip, ekmek olarak yiyor. Meyveyi ise 
direkt otlayan keçiler tüketiyor ve enerji alıp, 
zıplamaya başladıklarını gözlemleyen çobanlar 
kahvenin uyandırıcı bir etkisi olduğunu fark 
ediyor. Mit bir durum var anlayacağınız. 
Bunu ilk içilebilir kahve haline Kızıldeniz’deki 
karşı komşu Yemenliler getiriyor. İslam 
Mistisizmindeki Sufi tarikatları tarafından, 
uyanık tutan etkisi sebebiyle, zikir törenlerinde 
dayanıklılığı arttırmak amaçlı kavur, 
değirmenden geçir öğüt, bir ısı kaynağında 
suyla beraber pişir prensipleriyle içilebilir hale 
getirildiği de söyleniyor. Dergâhlarda bir kültür 
olarak yerleşiyor. Bir nevi staj gibi sen burada 
oldun, benim sana verecek bir şeyim yok seni 
Şam’daki dergâha gönderiyorum değişimleri 
gibi, seyyahlar dolaşıyorlar ve Hac kültürüyle 
birlikte kahveyi de taşımaya başlıyorlar. Kahve, 
İstanbul’a Yemen’in alınmasıyla geliyor ve 
saray kültüründeki yerini alıp, Türk kahvesi 
olarak anılmaya başlıyor. İçilebilir en primitif 
yöntemle pişirilen kahve olması sebebiyle 
bugün halen bu şekilde biliniyor.  Bütün bu 
tarihsel sürecin, bildiğimiz gördüğümüz 
kahve kültürüyle örtüşmesidir bana Dervish’i 
tasarlatan. Kahvenin ritüelleri vardır. Tek 
başınıza oturup kahve yapmazsınız ne 
zamanki birileri gelir, sohbete eşlikçidir,  tavla 
oynamaya falanca ağabeyiniz gelir, kahve, 
ikramı tamamlar, kız isteme merasimlerinde 
hem damadı hem gelini ölçme aracıdır. 
Sosyalleşmeye vesiledir, atasözleri vardır. 
Medeni tavırlar ve hoşgörüyle örtüşmektedir. 
Bu da bana hala Anadolu’da mevcut 
olan mistisizmden ve Mevlevi kültürünü 
hatırlatıp, Dervish’i sadece form olsun diye 
değil; fonksiyonel boyutta sema esnasında 
semazenlerin tennurelerine gönderme bir 
biçimde şekillendirtti. Kulpa gerek kalmadı, çift 
cidarlı dişi-erkek birbirini öpen yuva sistemiyle 
daha samimi tutuşlu; ince, narin, aman 
düşmesin, kırılmasın diye düşündürmeyen, 
daha çok sıcaklığını hissettiğimiz, kavrayarak, 
akmasın damlamasın durumunu ortadan 
kaldırdığımız bir ürün.

Türkiye’nin en değerli tasarım ödül 
sistemi Design Turkey hakkında neler 
söylemek istersiniz?

2008, 2010 ve 3.sü 2012 de verilen, Türkiye’nin 
doğru şekilde organize edilmiş, en önemli 
organizasyonu. Daha da iyi olacaktır, 
olması gerekli diye üstüne basa basa çok 
önemseyerek söylüyorum.  Çünkü bu ticari 
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