	
  

Bürotime
“Home Office Çalışma Birimleri Tasarımı Yarışması”
Jüri Raporu
15 Mayıs – 03 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen “Home Office
Çalışma Birimleri Tasarımı Yarışması”; evden çalışma gerekliliğinin
büyük ölçüde arttığı modern iş yaşamı içinde, özellikle pandemi
sürecinde, kullanıcıları bu düzene uyum sağlama, çalışanların ihtiyaç ve
beklentilerini karşılama, değişim ve dönüşüm gösterebilmelerini
kolaylaştırabilmek amacıyla düzenlenmiştir.
Yarışmanın jüri heyetini oluşturan Arif Özden, Burcu Şenparlak, Fulya
Bozkurt, Jeyan Ülkü, Hakan Helvacıoğlu, Mustafa Toner ve Hüseyin
Tosunoğlu, gelen başvuruları aşağıdaki kriterlere göre değerlendirmiştir;
•Tasarımın yaratıcı, yenilikçi ve özgün olması,
•Tasarımın güncel trendlere uygun olması,
•Tasarımın tespit edilen soruna/ihtiyaca (ergonomi, akustik, izolasyon,
aydınlatma, depolama ve elektrifikasyon vb.) verimli bir çözüm
önerebilmesi,
•Tasarımın üretim yöntemlerine, uygun malzeme ve aksesuar
kullanımına yönelik olması,
•Tasarımın üretim, kullanım ve geri dönüşüm süreçlerinde çevre dostu
olması.
Yarışmaya 264 geçerli başvuru alınmış olup; jürinin 08-12 Temmuz
tarihleri arasında yaptığı online değerlendirme sonucu 17 proje; kısa
listeye girmeye hak kazanmıştır.
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16 Temmuz günü bir araya gelen jüri heyeti, üç aşamalı değerlendirme
yapmış olup, oy birliğiyle aşağıda belirtilen eleme turları gerçekleşmiş ve
ödül dağılımına karar vermiştir. Jüri, 2. 3. ve iki jüri özel ödülü
belirlemiştir.
Birinci turda elenen tasarımlar:
0165 / 0691 / 1017 / 1641 / 2594 / 2863 / 6107 / 6985 / 8690
İkinci turda elenen tasarımlar:
1208 / 1343 / 1803 / 5834
Dereceye giren tasarımlar, kimlik bilgileri ve jüri gerekçeleri aşağıda
detaylandırılmıştır;
2.'lik Ödülü
Efe İlteray I Tasarım: LETHE
LETHE; fonksiyonelliği, sağladığı esnek kullanım ve mobilite özelliği,
detay çözümleri ve yarışma kriterlerinde belirtilen; yaratıcı ve yenilikçi
maddelerini karşılayarak; tespit edilen soruna/ihtiyaca verimli bir çözüm
önerebilmesi (ergonomi, aydınlatma ve elektrifikasyon) nedeniyle
seçilmiştir.
3.'lük Ödülü
Gizem Deniz Üstübal & Halil Ahmet Manaz I Tasarım: PUCCI
PUCCI; yalın tasarımı, fonksiyonelliği ve sunduğu depolama
çözümleriyle yarışma kriterlerinde belirtilen güncel trendlere uygun
görülerek; üretim, kullanım ve geri dönüşüm süreçlerinde çevre dostu
olması nedeniyle seçilmiştir.
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Jüri Özel Ödülü
Osman Serdar Sancak I Tasarım: MOBILEDESK
MOBILEDESK; gün içerisinde gerçekleşebilecek tüm kullanım
senaryolarına uyum sağlayabilmesi, izole bir ortam yaratması ve
özgüntasarım detayları, yarışma kriterlerinde belirtilen yenilikçi ve özgün
maddelerine atıfta bulunması nedeniyle seçilmiştir.
Jüri Özel Ödülü
Sena Burçe Mete & Yasemin Hatipoğlu I Tasarım: #todaysoffice
#todaysoffice tüm kullanım senaryolarına uyum sağlayan pratik yapısı,
seperatör paneller yardımıyla kullanıcıya ayrıştırılmış bir ortam
yaratması, incelikli tasarım detayları ve yarışma kriterlerinde belirtilen
yaratıcı ve yenilikçi özellikleri nedeniyle seçilmiştir.
Jüri heyeti, yarışmanın fikrini tamamen karşılayan bir başvuru
gelmediğini bildirerek, 1.lik ödülü vermemiş; iki farklı tasarım, Jüri Özel
Ödülü’ne layık görülmüştür.

www.burotimedesignawards.com	
  

