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"Tasarımın Yaratıcı Gücünü" Kutluyoruz: 

 

En iyi tasarımlar ve mimari projeler iF DESIGN AWARD 2021 ile onurlandırıldı.  

 

Dünyanın her yerinden tanınmış ve seçkin tasarım müzeleri, iF DESIGN AWARD 

2021'in kazananlarını dijital platformlarında tanıtmaya hazırlanıyor. 

 

Yeni iF Design (App) Uygulaması: Güncel ve yenilenen tasarımı ile kullanıma hazır! 

 

iF DESIGN AWARD, bu yıl 67. kez tasarımdaki üstün başarılarıyla Ürün, İletişim, Ambalaj, 

Hizmet Tasarımı, Mimari, İç Mimari, UI ve UX'den Profesyonel Konsept'e kadar ilgili tüm 

kategorideki kazananları iF mühürü ile onurlandırdı. 

iF jürisi 98 uluslararası tasarım uzmanı tarafından değerlendirilen 10.000'e yakın ürün ve 

proje ile rekor bir yıl oldu. 44 farklı ülkeden 1.744 tasarımcı, ajans ve şirket, yaratıcı ve 

girişimci başarılarından dolayı iF DESIGN AWARD 2021'in gururlu kazananları oldu. Sadece 

en özel ve seçkin 75 tasarım, en yüksek ödül olan iF Gold Awards 2021 ödülüne hak kazandı. 

 

Koronavirüs nedeniyle arka arkaya ikinci kez iptal edilen ödül töreni yerine, iF DESIGN 

AWARD, 10 Mayıs 2021 tarihinde seçkin tasarım müzeleriyle iş birliği yaparak, ödüllü 

tasarımları 24 saat müzelerin online platformlarında dijital olarak sergiliyor.  iF ödüllü 

kazanan tasarımlarının yayınlandığı dünyanın en ünlü uluslararası tasarım müzelerinin 

arasında; Vitra Design Museum (Almanya), The Design Museum London (Büyük Britanya), 

YANG Design Museum (Şangay),  Design Museum Everywhere (ABD),  Designmuseum 

Denmark (Danimarka), MAK – Museum for Applied Arts Vienna (Austria) ve Design Museum 

Den Bosch (Hollanda) bulunuyor.  

 

Ayrıca ABD, Almanya, Çin, Tayvan, Japonya, Kore Cumhuriyeti ve İspanya gibi birçok ülkenin 

uluslararası ve yerel tasarım medyası ile iş birliği yaparak, kazananlar 4 kıtada tanıtılacak.  

Ayrıca “iF Design App” uygulaması ile global olarak herkesin kazanan projelere kolayca 

erişilebilir olmasına imkân sağlanıyor. Uygulama aynı zamanda dijital sahne görevi görecek. 

Ödül kazananlar ve tasarımla ilgilenenler için heyecan verici bir kaynak olacak. 

 

 

 

 

 

Sayılarla iF DESIGN AWARD 2021: 

_ 9,509 başvuru (geçen sene: 7,298) 

 

https://www.design-museum.de/en/information.html
https://designmuseum.org/
http://www.yang-design.com/
https://designmuseumfoundation.org/
https://designmuseum.dk/en/
https://designmuseum.dk/en/
https://www.mak.at/en
https://designmuseum.nl/en/homepage/
https://designmuseum.nl/en/homepage/


_ 52 farklı ülkeden katılım 

_ 21 ülkeden 98 jüri üyesi 

_ 9 farklı disiplin 

_ 78 kategori 

_ 1,744 iF DESIGN AWARD kazanan başvuru, 44 farklı ülke 

_ 75 iF GOLD AWARD kazanan 

 

2021 yılının jüri üyeleri: 

https://ifworlddesignguide.com/awards/if-juries/the-if-design-award-2021-jury 

 

 

Yenilenen iF Design Uygulaması (App) artık kullanılabilir! 

 

iF DESIGN AWARDS 2021’in tüm kazananları, yeni iF Design Uygulamasında farklı filtre 

seçenekleriyle tanıtılıyor. Uygulamaya yeni getirilen sallama hareket özelliği sayesinde, 

kullanıcılara şaşırtıcı deneyimler sunuyor. Tasarım hikayelerinin beklenmedik şekillerde 

anlatılması ön plana çıkıyor. Etkileyici görseller ve küp navigasyonu, kullanıcıları daha derine 

dalmaya ve bir keşif yolculuğuna çıkmaya teşvik ediyor. Haftalık Tasarım Bültenine (Weekly 

Design Dose) kayıt olarak yeniliklerden haberdar olabilirsiniz. 

 

 

iF DESIGN AWARD 2021 jüri başkanlarından kısa görüşler: 

 

Jüri başkanı Fritz Frenkler: “10.000'e yakın başvuru hem endüstrinin hem de yaratıcı 

sektörün iF ekibine ve iF jürisine olan güvenin kuvvetli olduğu anlamına geliyor. Pandemi 

nedeniyle jüri sürecinin tamamı bu yıl dijital olarak yürütüldü ve jüri üyelerinin çalışma 

sürecinde çok şey talep etmemize rağmen, iF ekibinin yarattığı koşullar son derece 

profesyoneldi. Hijyen / pandemi konusu elbette başvurulara da yansıdı.  Çoğu tasarım bu 

güncel sorunlarla ilgiliydi, zaten böyle durumlarda nadir çözümler geliştirilir. Hala birçok 

bekleyen olasılık ve potansiyel var ama bu bize bir umut ışığı veriyor." 

 

Jüri başkanı Sam Hecht: “Prof. Dieter Rams, yaklaşık 40 yıldır mevcut ürünlerin seçiminde 

kitlesel tüketim ve aşırı arz konusuna dikkat çekmek için davul çalıyor. Yeniden kullanım ve 

geri dönüşümü içeren sürdürülebilir çözümler yaratmak gerekiyor. Bu yılki ödüllerde, 

tasarımcıların nihayet uyandıklarını ve bu konuları ele aldıklarını gördüm. Ödüllerin yaratıcı 

endüstriyi doğru yönlendirdiğini kanıtlıyor. Bu özellikle iF Gold (altın) ödüllerinin bazılarında 

açıkça görülüyor. " 

Jüri başkanı Michael Lanz: “Değerlendirme sürecinde, tasarımcıların yeni talepleri ne kadar 

hızlı karşılayabildiği belli oldu. Örneğin; evlerimizdeki yeni ofis alanları. Zekice tasarlanmış 

katlama mekanizmalarına, iyi düşünülmüş, fonksiyonel çözümlere çok fazla beğeni 

gösterildi. Gittikçe daha sık olarak yapacağımız şey, mevcut ürünleri optimize etmek ve ince 

ayar yapmak. Bu mutfak aletleri için de geçerli. İlk bakışta tanıdık bir görüntü, ancak bazı 

ilginç ayrıntılı çözümler barındırıyor, örneğin farklı yiyeceklerin buzdolabında optimize 

edilmiş depolanması gıda atıkları konusunda önemli bir rol oynayan özellik. "  

 

Jüri başkanı Achim Nagel: “Tüm disiplinlerde sunulan projelerin kalitesi, çevre bilinci ve 

bölgesellik yönlerinin her yerde mevcut olmasıyla daha da arttı. Projeler, yaşama ve çalışma 

https://ifworlddesignguide.com/awards/if-juries/the-if-design-award-2021-jury


şeklimizdeki değişikliklere farklı tepkiler veriyor, bazıları cesaret verici ve küreselleşmiş 

zevkleri zorluklarıyla bir dünyada yaşama sorununu da göz önünde bulunduruyor. "  

 

Jüri başkanı Andy Payne: "Tasarımın iletişim netliği ve rolü, markaların ve işletmelerin 

izleyicileriyle bağlantı kurma biçimlerinde gittikçe daha önemli hale geliyor: Herhangi bir 

ambalaj veya mesaj aramıyoruz, doğru zamanda doğru yapılmış sunumu arıyoruz, tam 

olarak değerlerimizle, inançlarımızla ve markalarla kurduğumuz kısa ve uzun vadeli ilişkiler 

bağlamında olanı. Ancak bunu söylemek ve göstermek yeterli değil. Günümüzde harika 

tasarımlarda ve markalarda sahte davranışlar ve fiziksel belirsizlikler olabiliyor. 

Hatırladığımız şeyler yalnızca ideal olan görseller, içerikler, hedefler, manifestolar, inançlar 

değil, deneyimimizin gerçekliğidir. "  

 

iF WORLD DESIGN GUIDE online rehberinde tüm ödül kazananlar ve ödüller: 

https://bit.ly/3hbZFta 

 

 

iF DESIGN AWARD Hakkında 

1954 yılından bu yana, iF DESIGN AWARD, olağanüstü tasarım için kalite belirleyici olarak 

kabul edilmektedir. iF logosu mühür gibi, dünya çapında olağanüstü tasarım hizmetleri ve 

danışmanlıkları ile ünlüdür.  iF DESIGN AWARD, dünyadaki en önemli tasarım ödüllerinden 

biri olarak saygınlığını  ve prestijini özenle korumaktadır.  

Ödül kategorileri: Ürün Tasarımı, Ambalaj Tasarımı, İletişim ve Hizmet Tasarımı, Mimari ve 

İç Mimari Tasarım, Kullanıcı Arayüzü (UI), Kullanıcı Deneyimi (UX) ve Profesyonel Konsept 

Tasarımıdır. Tüm ödüllü tasarımlara ve 67 yıllık kazanan tasarım arşivine iF WORLD DESIGN 

GUIDE veya iF design app’den ulaşabilirsiniz. 

 

 

Detaylı bilgi, görsel içerik ve röportaj için iF Türkiye ofisi ile iletişime geçebilirsiniz: 

iF Design Türkiye Temsilci Ofisi 

Sinem Kocayaş & Cihan Şirolu 

Tasarım İletişim Danışmanları 

700DCC - Asmalı Mescit Cad. No:28/7 Beyoğlu, Istanbul 

T: 0(212) 806 22 59 

E: ifturkey@ifdesign.de 

www.ifworlddesignguide.com 

 

Annegret Wulf-Pippig 

Uluslararası Basın Sözcüsü 

iF International Forum Design GmbH / Bahnhofstrasse 8 / 30159 Hannover 

T: +49.511.54224-218 

E: annegret.wulf-pippig@ifdesign.de 

www.ifworlddesignguide.com 
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