
WORKSHOPS EĞİTİM İÇERİKLERİ



“Yaratıcılık, kesinlikten kurtulma cesaretini getirir.”

Erich Fromm



EĞİTİMLER

Temel Arduino ile [Gündelik Problem Çöz]

Ahşap ile [Yaratıcı Çözümler]

Atık Malzemeler ile [İnisiyatif Al]

Drone ile [Basit Sistemler]

Animasyon ile [Kendini Keşfet]

3 Boyutlu Yazıcı ile [Düşünceden Tasarıma]

Lazer ile [Özgün Üretim]

Vinil Kesici ile [Yaratıcılığını Keşfet]

Var Olmayan Hayvanlar ile [Takım Ruhu]

Tasarım Odaklı Düşünme



Tasarım Odaklı Düşünme 

HEDEF KİTLE

KATILIMCI SAYISI

SÜRE

TİP

Yaratıcılığını ön plâna çıkarmak isteyen ekipler, ürün ve 
servis tasarımı ekipleri, farklı alanlarda inovatif 
projelerden sorumlu ekipler

20

ÖZELLİKLER

Tam Gün

Uygulamalı / Teori

Yenilikçi, yaratıcı ve çözüm odaklıdır.
Kendine güvenmeyi ve inisiyatif almayı destekler.



Tasarım Odaklı Düşünme 

Stanford Institute of Design’da (d.school) geliştirilen Tasarım Odaklı Düşünme, yaratıcı ve 
etkin bir problem çözme yöntemidir. Tasarım Odaklı Düşünme yöntemi dünyada kurumlar 
tarafından ürünlerin, hizmetlerin ve iş yapma biçimlerinin insan odaklı olarak yeniden 
tasarlanması sürecinde kullanılıyor. Bu eğitim ile katılımcıların Tasarım Odaklı Düşünme 
yöntemini kendileri için önemli gördükleri bir konu üzerinden eğlenerek deneyimlemeleri 
ve öğrenmeleri hedefleniyor.

Bir ürün, servis ya da iş akışı tasarımının odağına kullanıcıyı koyan tasarım 
düşüncesinin içeriği aşağıda görülen beş ana safhadan oluşuyor. Bu eğitim ile 
katılımcıların; empati, prototip ve test modüllerine varıncaya kadar tüm içeriği uygulamalı 
olarak deneyimlemesi hedefleniyor. Çalışmanın sonunda her katılımcının bu düşünce 
metodunu içselleştirmesi ve tasarladığı çözümün prototipi ile ayrılması amaçlanıyor.

EMPATİ TANIM FİKİR PROTOTİP TEST

AMAÇ

İÇERİK



Tasarım Odaklı Düşünme / Eğitim Örnekleri



Tasarım Odaklı Düşünme / Eğitim Örnekleri



Tasarım Odaklı Düşünme / Eğitim Örnekleri



3 Boyutlu Yazıcı ile [Düşünceden Tasarıma]

HEDEF KİTLE

KATILIMCI SAYISI

SÜRE

TİP

3 boyutlu ürünleri bir üreticiye ihtiyaç duymadan yeni çağın 
üretim aracı 3 boyutlu yazıcı ile çözmek isteyen herkes

12

ÖZELLİKLER

Tam Gün

Uygulamalı / Teori

Yenilikçi, yaratıcı ve teknoloji odaklıdır. Tasarım ve üretim 
teknolojileriyle göz korkutmadan içselleştirilir.



2 boyutlu yazıcılar gibi neredeyse her eve girecek olan 3 boyutlu tasarım teknolojisi, 
bireylerin kendilerini ifade edebilecekleri, tasarımlarının prototiplerini kolayca elde 
edebilecekleri bir altyapı sunuyor. Bu eğitim ile düşünceden forma giden macerada, 
katılımcıların 3 boyutlu yazıcılarla tasarımlarına kolayca erişebilmesi hedefleniyor.

3. Sanayi Devrimi’ne neden olan bu teknolojiden bahsedilerek başlanan eğitimde 3 
boyutlu tasarım programlarında nasıl çizim yapıldığı, çizimin yazıcıya nasıl gönderilmesi 
gerektiği, olası sorunlara nasıl çözüm bulunacağı anlatıldıktan sonra katılımcıların 
kullanım alışkanlıkları doğrultusunda tasarımlarını nasıl daha farklı kullanabilecekleri ve 
nasıl kişisellleştirebilicekleri konusunda yeni bir çözüm üretmeleri bekleniyor. Bu eğitim 
sonunda katılımcılar kendi ihtiyaçlarına yönelik ve estetik anlayışlarına özel hazırladıkları 
tasarımlarını kullanabilecekler.

AMAÇ

İÇERİK

3 Boyutlu Yazıcı ile [Düşünceden Tasarıma]



3 Boyutlu Yazıcı ile [Düşünceden Tasarıma] / Örnek Görsel Materyaller 



Lazer ile [Özgün Üretim]

HEDEF KİTLE

KATILIMCI SAYISI

SÜRE

TİP

Hobi ya da ticari olarak özgün ürünler tasarlamak
isteyen herkes 

12

ÖZELLİKLER

Tam Gün

Uygulamalı / Teori

Ürünlere şahsiyet kazandıran, özgün tasarım fikri edindiren, 
tasarlamayı öğreten bir etkinlik.



Eğitim, katılımcılara vektörel çizim dosyaları hakkında bilgi vererek lazer kesim 
cihazı kullanmayı öğretmek ve bu yolla kendi ürünlerini tasarlatmayı amaçlamaktadır. 
Katılımcıların kendi beğenilerini ve yaratıcılıklarını gösterebilecekleri ürünler 
tasarlamaları ve etkinlik sonunda bu ürünler ile ayrılmaları hedeflenir. Öğrenilen vektör 
çizim programı ile katılımcılar ilerleyen süreçte kişisel baskılarını, baskı hizmeti veren 
herhangi bir yerden alabilirler.

Lazer kesim cihazı ile neler yapılabilir? Vektörel çizim nasıl yapılır? Katılımcıların 
kazandıkları teori sonrası bir kompozisyon yaratarak ürün oluşturmaları ve lazer kesim 
cihazından bu ürünü almaları beklenmektedir. Katılımcılar, gün sonunda aynı ürünü 
defalarca çıktı alabilecekleri çizim dosyasına da sahip olacaklardır. 

AMAÇ

İÇERİK

Lazer ile [Özgün Üretim]



Lazer ile [Özgün Üretim] / Örnek Görsel Materyaller



HEDEF KİTLE

KATILIMCI SAYISI

SÜRE

TİP

Eşyaları, nesneleri, ortamlarını kişiselleştirmeyi seven, 
tasarım ve baskı konularını öğrenmeye hevesli herkes

12

ÖZELLİKLER

Tam Gün

Uygulamalı / Teori

Yaratıcılığı, tasarlamayı ve ürünleri kişiselleştirmeyi
teşvik eder.

Vinil Kesici ile [Yaratıcılığını Keşfet]



Katılımcılara paketlemeden etiketlemeye, tişört baskısından afişlere kadar geniş bir 
yelpaze sunan vinil kesicilerin kullanımının öğretilmesi, vektörel tasarım yeteneğinin 
kazandırılması ve uygulanması. Katılımcıların görüntü işleme, işlenmiş resmi vektöre 
dönüştürme, makineye gönderme ve program optimizasyonu gibi konularda bilgi sahibi 
olmaları amaçlanır.

Katılımcılara yapışkanlar hakkında bilgi verildikten sonra 2 boyutlu vektörel çizim 
programı Silhouette’te çizim yapılır. Daha sonra katılımcıların kendi tasarımlarının 
çıktılarının alınması ve uygulaması yapılır. Etkinlik sonunda katılımcılar tasarladıkları 
ürünleri farklı renk seçenekleri ile yapıştırmanın mümkün olduğu bilgisayar, telefon, 
duvar gibi yüzeylere uygulayabilirler.

AMAÇ

İÇERİK

Vinil Kesici ile [Yaratıcılığını Keşfet]



Vinil Kesici ile [Yaratıcılığını Keşfet] / Örnek Görsel Materyaller



HEDEF KİTLE

KATILIMCI SAYISI

SÜRE

TİP

Takım ruhunu ve birlikte karar alma yetkinliklerini ön plana 
çıkarmak isteyen ekipler

12

ÖZELLİKLER

4 Saat

Uygulamalı / Teori

Yaratıcılık ve inisiyatif alma yönlerini güçlendirir.
Takım ruhunun oluşturulmasına yardımcı olur.

Var Olmayan Hayvanlar ile [Takım Ruhu]



Bu eğitim ile amaçlanan yaratıcılığı tetikleyerek çalışanlara farklı bakış açıları 
kazandırmak ve inisiyatif alabilecekleri kararlar vermelerini sağlamaktır. Eğitim, somut 
kavramların soyuta evrildiği ve bu var olmama şeklinden yeni bir çıkarım yapılmasını 
amaçlamaktadır.

4 gruba ayrılan katılımcılardan kendilerini yakın hissettikleri hayvan türleri üzerinden 
analiz yapmaları istenir. Eğitim sırasında grup üyelerinden hayvanların benzer ve farklı 
yönlerini not edip karşılaştırma yapmaları ve bu karşılaştırma sonucunda katılımcılardan 
yeni bir hayvan türünün tasarımını yapmaları beklenir. Bütün gruplar skeç halinde 
hazırladıkları yeni hayvanlarının maketlerini dekota malzemesi ile oluşturacaklardır.

AMAÇ

İÇERİK

Var Olmayan Hayvanlar ile [Takım Ruhu]



Var Olmayan Hayvanlar ile [Takım Ruhu] / Örnek Görsel Materyaller



Atık Malzemeler ile [İnisiyatif Al]

HEDEF KİTLE

KATILIMCI SAYISI

SÜRE

TİP

Takım ruhunu ve birlikte karar alma yetkilerini ön plana
çıkarmak isteyen ekipler.

12

ÖZELLİKLER

4 Saat

Uygulamalı / Teori

Yaratıcılık ve inisiyatif alma yönlerini güçlendirir.
Takım ruhunun oluşturulmasına yardımcı olur.



Bu eğitim ile amaçlanan yaratıcılığı tetikleyerek, çalışanlara farklı bakış açıları 
kazandırmak ve soyut düşünce kuralları ile oluşturulan bir dünyanın, somut bir ürüne 
dönüştürülmesidir. Atık malzemelerin kullanımı ile geri dönüşüm konusunda farkındalık 
yaratılması da hedeflenmektedir.

Katılımcılar 4 gruba ayrılarak Italo Calvino’ya ait “Görünmez Kentler” kitabının 
öykülerinden seçmeler ile hafızalarında oluşturdukları mekânları atık malzemeler 
kullanarak yeniden yaratırlar. Eğitim sırasında uygulanacak bazı sınırlayıcı kurallar ile 
farklı ve yaratıcı düşünme biçimleri tetiklenir.

AMAÇ

İÇERİK

Atık Malzemeler ile [İnisiyatif Al]



Atık Malzemeler ile [İnisiyatif Al] / Örnek Görsel Materyaller



Temel Arduino ile [Gündelik Problem Çöz]

HEDEF KİTLE

KATILIMCI SAYISI

SÜRE

TİP

Gündelik problem çözme konusunda yardım almak isteyen
tüm birey ve ekipler

12

ÖZELLİKLER

Tam Gün

Uygulamalı / Teori

İnteraktif nesneler geliştirilerek oluşturulan fiziksel 
programlar, gündelik problem çözmeye yardımcı olur.



Eğitim, kullanıcılara Arduino ile programlama yeteneği kazandırarak çeşitli
projelerin donanım ve yazılımsal olarak gerçekleştirilebilmesini amaçlamaktadır.
Arduino’nun en önemli özelliği sadeliği ve programlamak için herhangi ekstra bir 
donanıma ihtiyaç olmamasıdır.

Eğitimin içeriği “Herkes İçin Arduino” adlı kitap temel alınarak hazırlanmıştır. Eğitime 
katılacak kişilere eğitim süresince kullanması için Arduino setleri verilecektir. İlk 3 saat 
birlikte yapılan uygulamaların ardından 2 saat boyunca katılımcılar eğitmenlerin desteği 
ile kendi uygulamalarını geliştirir. Katılımcılara LED sensör, “joystick” ve LDR sensör 
kullanımı öğretilecektir.

AMAÇ

İÇERİK

Temel Arduino ile [Gündelik Problem Çöz]



Temel Arduino ile [Gündelik Problem Çöz] / Örnek Görsel Materyaller



Drone ile [Basit Sistemler]

HEDEF KİTLE

KATILIMCI SAYISI

SÜRE

TİP

Mekanik, elektronik, yazılım ve tasarım gibi disiplinlerarası 
projelere meraklı her yaştan bireyler

12

ÖZELLİKLER

Tam Gün

Uygulamalı / Teori

Drone; karmaşık sistemler hakkında düşünmeye
yardımcı olur.



Drone; yapısı itibariyle pek çok farklı disiplini bir araya getiriyor. Bu eğitim ile
3 boyutlu yazıcıda üretilmiş parçaların mekaniği uçurması için gerekli olan tasarım 
koşullarından, içinde kurgulanacak mekanik ve elektronik parçaların doğru yerleşimi 
ve programlanmasına kadar geçen süreçteki disiplinlerarası öğretilerin kazandırılması 
amaçlanmaktadır.

Drone’un genel tarihi ve nerelerde kullanılabileceği anlatıldıktan sonra drone parçalarının 
kurulumu gösterilir. Kurulum sırasında 3 boyutlu yazıcıda üretilmiş parçalar, elektronik 
kitler ve mekanik parçalar hakkında bilgi verilir ve bu bilgiler doğrultusunda drone 
parçaları birleştirilerek kurulumu sağlanacaktır. 

AMAÇ

İÇERİK

Drone ile [Basit Sistemler]



Drone ile [Basit Sistemler] / Örnek Görsel Materyaller



Ahşap ile [Yaratıcı Çözümler]

HEDEF KİTLE

KATILIMCI SAYISI

SÜRE

TİP

Ahşap ve doğal malzemelere meraklı, el işçiliği ile ilgili 
birey ve ekipler

12

ÖZELLİKLER

Tam Gün

Uygulamalı / Teori

Ahşap malzemeler kullanılarak el işçiliği ile bireyin 
yaratıcılığı geliştirilir



Ahşap gibi doğal malzemeler, el işçiliği ve çeşitli oyma araçları ile bireysel beğenilere 
göre şekillendirilir. Eğitim, kişinin tasarım ve yaratıcılık gibi konularda farkında olmadığı 
yönlerini ortaya çıkarmaya yardımcı olur.

Ahşap hakkında yapılan genel bilgilendirmeden sonra, katılımcılar verilen ahşap 
malzemelere çeşitli aletler ve makineler vasıtasıyla şekil verirler. Daha sonra katılımcıların 
bu malzemeleri kişiselleştirmesi için de bir alan yaratılır.

AMAÇ

İÇERİK

Ahşap ile [Yaratıcı Çözümler]



Ahşap ile [Yaratıcı Çözümler] / Eğitim Örnekleri



Animasyon ile [Kendini Keşfet]

HEDEF KİTLE

KATILIMCI SAYISI

SÜRE

TİP

Yaratıcı, bireysel gelişime ve birlikte üretime açık birey
ve ekipler

12

ÖZELLİKLER

4 Saat

Uygulamalı / Teori

Animasyon workshop’u kolektif çalışma ile
üretimi destekler.



Katılan her bir bireyin kendi vücut hareketlerini gözlemleyerek, karakter analizi yapması 
ve bu analizi hareketli bir dile dönüştürerek, animasyonun mantığını
anlaması amaçlanmaktadır. 

Animasyon workshop’u katılımcılara animasyonun temellerini öğretir. Bu workshop iki 
bölümden oluşuyor: İlk aşamada animasyonun 12 prensibi incelenerek, farklı karakterler 
canlandırılır. İkinci bölümde ise, diğer katılımcılar ile birlikte “anijam” animasyon yaratılır. 
“Anijam”, farklı sanatçıların ürettiği kısa animasyon kesitlerinin, bir araya gelerek tek bir 
film oluşturmasına verilen isim.

AMAÇ

İÇERİK

Animasyon ile [Kendini Keşfet]



Animasyon ile [Kendini Keşfet] / Eğitim Örnekleri



MEKÂN



MEKÂN: ATÖLYE



MEKÂNSAL DÜZEN

Tam Zamanlı
Çalışma Alanı
Tam Zamanlı

Çalışma Alanı

Yarı Zamanlı
Çalışma Alanı

Yarı Zamanlı
Çalışma Alanı

GirişGirişMakerlabMakerlab

Toplantı Odası 3Toplantı Odası 3

Açık Mutfak ve KütüphaneAçık Mutfak ve Kütüphane

Toplantı Odası 1Toplantı Odası 1

Toplantı Odası 2Toplantı Odası 2

Acil ÇıkışAcil Çıkış

Telefon Kulübeleri ve DolaplarTelefon Kulübeleri ve Dolaplar

Kapalı OfislerKapalı Ofisler

Etkinlik AlanıEtkinlik Alanı



MAKERLAB



MAKERLAB



MAKERLAB



MAKERLAB



MAKERLAB



GEÇMİŞ EĞİTİMLER



Tekstil Baskı Eğitimi
13.01.2016



Ahşap ve Marangozluk Eğitimi
08.09.2016



3 Boyutlu Yazıcı ile Tişört Baskı Eğitimi (Darüşşafaka)
9.01.2016



Var Olmayan Hayvanlar Eğitimi
16.08.2016



“Konularına hâkim, aynı zamanda sınıf seviyesine
 ve enerjisine son derece uyumlular.”
Doğuş Grubu - Tasarım Odaklı Düşünme Eğitimi
21-22.11.15

“Bilgili ve sıcakkanlıydılar. Grubun iyi bir
iletişim kurmasına katkıda bulundurlar.”
Garanti Bankası - 3 Boyutlu Yazıcı Eğitimi
5.06.15

“Çok samimiler, bayıldım! Tekrar başka bir etkinlikte
bir araya gelmekten çok mutlu olurum.”
Siemens - Tasarım Odaklı Düşünme Eğitimi
10-11.04.15

KATILIMCI GÖRÜŞLERİ



REFERANSLAR



EĞİTMENLER



Sistem tasarımı, hızlı prototipleme, tasarım düşüncesi ve finans 
konularında deneyimli girişimci.

İstanbul Erkek Lisesi’nden mezun oldu, Wesleyan Üniversitesi’nde 
Matematik ve Ekonomi üzerine çift anadal yaptı. New York’ta Lehman 
Brothers, ardından Cadent Energy Partners’ta “yenilenebilir enerji” 
teknolojisi üzerinde geliştirilen yatırım projeleri üzerinde çalıştı. 
Stanford Üniversitesi’nde İşletme (MBA) ve Sürdürülebilir Tasarım (MS) 
üzerine yüksek lisansını tamamladıktan sonra Stanford d.school’da 
asistanlık yaptı, birçok atölye çalışmasını yönetti. Nest Labs’te ürün 
geliştirme üzerine çalıştı.

Farklı girişim deneyimlerinin ardından ATÖLYE’yi kurmak üzere 
İstanbul’a dönüş yaptı. Aynı zamanda Özyeğin Üniversitesi MBA 
programında yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak tasarım düşüncesi 
dersleri vermektedir.

Kerem Alper

Çok paydaşlı inovasyon süreçleri tasarımı, stratejik değişim, sosyal 
inovasyon, liderlik gelişimi ve öğrenme deneyimi tasarımı ve 
kolaylaştırılması konularında deneyimli danışman.

Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan 
sonra, İsveç’te Lund Üniversitesi’nde Sürdürülebilirlik Bilimi üzerine 
yüksek lisansını tamamladı. Türkiye’ye döndükten sonra Arama Katılımlı 
Yönetim Danışmanlığı bünyesinde birçok önemli şirket, kamu kuruluşu 
ve sivil toplum örgütü ile stratejik planlama ve organizasyonel değişim 
alanlarında katılımlı süreç çalışmaları gerçekleştirdi. 2014 yılından beri 
Koç Üniversitesi’nde lisans öğrencilerine yönelik sosyal inovasyon, sosyal 
girişimcilik ve global liderlik konularında öğrenme programları ve dersler 
tasarlıyor ve yürütüyor.     

ATÖLYE bünyesinde katılımcı stratejik inovasyon süreçleri ve yetişkin 
öğrenme deneyimleri tasarımı ve kolaylaştırılması alanlarındaki 
çalışmalara destek oluyor.

Mert Çetinkaya

EĞİTMENLER



Mimarlık, mühendislik ve etkileşim tasarımı konularında deneyimli 
disiplinlerarası tasarımcı. Alman Lisesin’den mezun olduktan sonra 
Stanford Üniversitesi’nde İnşaat Mühendisliği ve Mimari Tasarım 
bölümlerinde lisansını tamamladı. Uluslararası mühendislik ve mimarlık 
firması Arup’un Avrupa ve Amerika ofislerinde sürdürülebilir tasarım 
danışmanı olarak çalıştı. New York Üniversitesi Tisch School of Arts 
ITP’de etkileşim tasarımı ve medya sanatları üzerine yüksek lisans yaptı.

ATÖLYE’nin kurucu ortağı olan Ayaz aynı zamanda İstanbul Bilgi 
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde ‘Kentsel Müdahaleler’ üzerine 
son 4 senedir ders veriyor. Projeleri, San Francisco, Tokyo, Londra ve 
İstanbul’da sergilenmiştir. 

Engin Ayaz

Avusturya Lisesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi, Mimarlık 
Bölümü’nden mezun oldu. Lisans eğitimi sırasında tasarım kodlaması, 
materyaller, üretim teknikleri ve veri görselleştirmesi gibi konularda eğitim 
aldı. Fiziksel çevre ve kullanıcıları arasında ilişki kuran ve referanslarını bu 
verilerin analizleri üzerinden kurgulayan tasarımlar üzerine çalıştı. 2015 
yılından beri ATÖLYE’de farklı ölçeklerde projeler üzerinde çalışmaktadır. 

Begüm Ural

EĞİTMENLER



Kadir Has Üniversitesi’nde İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı öğrencisi. 
Eğitimi sırasında 13. İstanbul Bienali’nde “Co-action Device: A 
Study” projesine İnci Eviner ile birlikte tasarımcı ve performans 
sanatçısı olarak katıldı. Bu çalışma sırasında “mimetic direniş” 
projesini geliştirdi. 2. İstanbul Tasarım Bienali akademi programına 
“Tutulmamış Sözler” projesiyle katıldı. Mixer’de hediye paketleri 
tasarımları ve çerçeveleri geliştirdi. 

Stajını WeMake Milano‘da ürün tasarımcısı olarak yaptı. Stajı sırasında 
dijital üretim ile prototip yapmayı ve “fablab” disiplinini deneyimledi. 
50 farklı teknik ile hızlı prototiplemesini yaptığı ahşap bağlantı 
detayları farklı mecralarda sergilenmiştir. Geliştirdiği birleştirme 
detayları ile tasarladığı “Clean Desk” 9. Ulusal Mobilya Yarışması’nda 
finalist seçilmiştir.  

ATÖLYE ekibinde, prototipleme üzerine operasyon ve proje 
geliştirmekten sorumludur.

Ayşe Esin Durmaz

Ahmet ağırlıklı olarak mekatronik ve gömülü sistem tasarımı konusunda 
çalışmış bir mühendistir. Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Elektrik 
Mühendisliği okuduktan sonra kendi elektronik donanım tasarım şirketini 
kurmuştur. Yazılım, donanım ve tasarım alanlarının kesiştiği noktalara özel 
ürünler geliştirmektedir. University of Warwick’te Endüstriyel Araştırma 
ve Geliştirme konusunda özelleşecek şekilde Mühendislik ve İş Yönetimi 
okumuştur . 

Yaratıcı teknolojiler üzerine Katı Hal adlı şirketin kurucusu olarak 
çalışmanın yanında, ATÖLYE projelerine de destek vermektedir.

Ahmet Alpat
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İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık mezunu. Tasarım dışında 
elektronik, programlama, 3 boyutlu modelleme ve sanal gerçeklik 
üzerine çalışmaları bulunmaktadır. Kendi drone’larını ve 3 boyutlu 
yazıcılarını yapmış, Pera Müzesi ve çeşitli üniversiteler de dâhil olmak 
üzere 40’ın üzerinde workshop düzenlemiştir. Tasarım ve mühendislik 
yarışmalarından 20’nin üzerinde birincilik ve derece ödülleri 
bulunmaktadır.

Suat Batuhan Esirger

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı 
bölümünden 2016 yılında mezun oldu. Eğitimi süresince 1. İstanbul 
Tasarım Bienali kapsamında MakerLab oluşumunun düzenlediği 
workshop’a katıldı. Bu workshop çerçevesinde bağlamını kendi seçtiği 
bir sokak mobilyasının üretim sürecine dahil oldu. Ayrıca üretim stajı 
kapsamında TT Custom Choppers şirketinde “Chopper” tarzı motorların 
yapım sürecinde aktif rol alarak prototip aşamasından gerçek malzeme 
ile üretimine kadar çalıştı. İtalya’da katıldığı Istituto Europeo di Design yaz 
okulu çerçevesinde ise otomobil tasarımından üretimine geçen süreçleri 
deneyimledi. Seçmeli dersleri ve kişisel ilgisi sonucunda Arduino ile 
projeler geliştirdi.

Eğitiminin son yılında fakültesinde üretim/prototipleme laboratuvarı 
kurulmasında ve geliştirilmesinde çalıştı. 1 sene boyunca laboratuvarın 
işlemesinde ve makinelerin bakımında asistan olarak çalıştı.

Burak Çangır
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Ürün tasarımsıcı ve Sanat Yönetmeni olan Ömer Hacıömeroğlu 
şimdilerde yeni ürün geliştirme alanına odaklanmaktadır. Profesyonel 
macerası onu Volkswagen, Design Continuum, Atlas Copco, Astro 
Studios, Cliff Design gibi firmalardan geçirmiş, en sonunda da Qwake 
Teknologies adındaki San Francisco merkezli kendi firmasında 
uluslararası arama ve kurtarma sektörüne ileri teknoloji ürünler 
geliştirmeye yöneltmiştir. Yıllar içerisinde Ömer’in işleri Wired UK, 
GQ, Designboom, Innovation Magazine ve diğer birçok basılı ve dijital 
medyada yayınlanmıştır.

Tasarım kariyerinin yanı sıra 10 yıldır ILGANA adında İslam öncesi Türk 
ve Anadolu mitolojileri çıkışlı bir masal dünyasının sanat yönetmenliğini 
ve baş tasarımcılığını yapmaktadır.

Ömer Hacıömeroğlu

2005 yılında Antalya ATSO Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’ni, 2009 yılında 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sahne Dekorları ve Kostümü 
bölümünü bitirdi, ardından yüksek lisans programına başladı. Üniversite 
yıllarında Beşiktaş Kültür Merkezi’nde sanat yönetmeni asistanlığı ile 
iş hayatına profesyonel olarak başlayan Tuğçe, 6 sene boyunca BKM 
bünyesinde Sanat Yönetmeni olarak çalıştı. 

2007 yılında Praque Quadrennial of Performance Design and Space  
projesi kapsamında “Kuşlar” konseptli genel tasarım alanına hazırladığı 
“Face to Face” ve “Faust” isimli dekor tasarımı projeleriyle Prag’da sergi 
katılımına davet edildi. İş faaliyetleri dışında katıldığı; 7. Taç Bir Desen 
Tasarla Yarışması’nda “Nevresim Tasarımı” kategorisinde üçüncülük, 1. 
Pierre Cardin Vitrin Tasarım Yarışması’nda birincilik kazandı. 2015 yılında 
BKM‘den ayrılarak, sanat yönetmenliği ve mekân tasarım markası Farklı 
Mekan’ı kurdu. Yeni şirketi ile festival alanı tasarımı, konsept yaratımı ve 
mekânsal artistik danışmanlık gibi alanlarda faaliyet göstermeye başladı.

Tuğçe Akbulut Çelik
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Meltem Şahin, Marmarisli illüstratör ve animatördür. Bilkent Üniversitesi 
Grafik Tasarım bölümünden fakülte birinciliğiyle mezun olduktan 
sonra, Fulbright bursuyla gittiği Maryland Institute College of Art’ta 
illüstrasyon üzerine yüksek lisans yapmıştır. 2013 yılında, işleri dünyanın 
en büyük çocuk kitapları fuarlarından Bologna Çocuk Kitapları Fuarı’nın 
yıllığına seçilmiştir. 2015 yılında ise robotik ve Arduino ile ilgili olan 
araştırmalarından dolayı MICA’nın yüksek lisans öğrencileri için olan 
araştırma ve geliştirme bağışını almıştır. Resimlediği P is for Pussy adlı 
kitap, Huffington Post, Bitch Media, DesignTAXI ve BuzzFeed başta olmak 
üzere birçok yabancı basında haber olmuştur. Bir süredir animasyon 
üzerine de çalışan Meltem’in “Flow” adlı animasyonu, MICA Animasyon 
Festivali’nde iki boyutlu animasyon alanında birincilik ödülü almıştır.

Meltem Şahin

Tasarımcı Gökhan Eryaman, uzun yıllar süren grafik tasarım işlerinin 
ardından 2011 yılından itibaren ürün tasarımına yöneldi. 2011 yılından 
beri ahşap ve deri gibi doğal malzemeler ile çalışan Eryaman, ürünlerini 
otuzdan fazla ülkeye ithal ediyor. Eryaman aynı zamanda ahşap ile ilgili 
çeşitli eğitimler de veriyor.

Gökhan Eryaman
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