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TÜRK PATENT KURUMU 

“Özgün tasarımların önemi” 
 

MORDAG DESIGN – THE STUDIO OF RATIONAL ART 

 

Endüstri Ürünleri Tasarımcısı Mete Mordağ, oldukça geniş bir sektör yelpazesine yayılmış müşterileri için estetik ve 

mühendisliğin ortak bir dilde konuştuğu ürünler tasarlıyor. Konsept oluşumundan tasarıma, ürün geliştirmeden iletişim 

tasarımına olmak üzere endüstriyel tasarım alanında 360 derece destek veren stüdyosu, sunduğu hizmetin inovasyon odaklı 

tasarım anlayışı sayesinde bugüne kadar müşterilerine çok sayıda patentli ürün ve fikir kazandırması ile biliniyor. 

 

“Endüstriyel tasarımın, sadece estetik, butik veya moda ürünler sunan bir uzmanlık alanı olmadığı; etrafımızdaki 
problemlere akılcı çözümler üretme sanatı olduğu her geçen gün maalesef biraz daha unutuluyor. Elektrik süpürgesini 
hayatımıza sokan James Dyson veya 1960’dan 1997’ye kadar Braun’un baş tasarımcısı olan ve işlevselciliğin en önemli 
isimlerinden Dieter Rams gibi çözüm üreticilerinin sayısı tasarım dünyasında her geçen gün azalıyor. Endüstriyel tasarımcı, 
gelişimi, katma değeri ve sunduğu yenilikler ile toplumu ileri taşımayı hedeflemek zorundadır. Her proje, her parça 
beraberinde yüklü yatırımlar ve çevreye ek-ağırlıklar getirirken, tüm bunları anlamsız bir çeşitlilik sunmak uğruna yapmaya 
hakkımız artık kalmadı. Diğer yandan, daha önce el atılmamış bir problemi çözme girişimi sizi görsel açıdan da son derece 
özgün ve dikkat çekici ürünlere sürüklüyor. Sonuçta, daha önce çözüm getirilmemiş bir sorunu geometri, fizik ve malzeme 
üzerinden çözmeye çalışıyorsunuz ve sonucun görsel açıdan taşıdığı o şaşırtıcı güzellik de onun en güzel süsü oluyor” diyen 
Mete Mordağ’ın altında imzası bulunan patentli ürünlerinden bazıları şöyle: 
 

2017 - Pending: Yüz Gerdirme Tokası (Yaemina) 

2016 - TR15742: Görme Engelliler için Hareket Özgürleştirici Akıllı Baston (YGA)  

2016 - TR15118: Akıllı Yatak (KMS)  

2016 - TR15114: Nevresimi Yorgana Sabitleme Sistemi (KMS)  

2015 - TR06120: Modüler Endüstriyel Pişirme Grubu (Kayalar) 

2015 - TR05532: Plastik Rezervuar (Nova) 

2014 - TR08973: Çok Karıştırıcılı Sürahi (Irak) 

2013 - TR14569: Peçetelik (Dayco) 

2012 - TR10516: Karıştırıcılı Sürahi (Arzum) 

2012 - TR04985: Masaüstü Demlik Silme Aparatı (Arzum) 

2012 - TR04916: Demlik Silme Aparatı (Arzum) 

2011 - TR13250: Düz Üst Yüzeye Sahip Dilatasyon Profili (Asteknik) 

2011 - TR05580: Çift Hazneli Kokteyl Bardağı (Arzum)  

2011 - TR03524: Taşmaz Cezve (Arzum)  

2011 - TR03525: Yağ Süzme Sistemli Kızartma ve Sos Servis Takımı (Arzum)  

2010 - TR04365: Farklı Kaplara Takılabilir Çoklu-Rende Seti (Arzum)  

2010 - TR04366: Ütü Tabanlık ve Askılık Aparatı (Arzum)  

2010 - TR06287: Dilatasyon Profil Sistemleri (Asteknik)  

2009 - TR07966: Çift Hazneli Termos (Arzum)  

2008 - TR05787: Modüler Alüminyum Paspas (Asteknik)  

2006 - TR02100: Modüler Bank Sistemi (TR90)  

2006 - TR01846: Ütülemeye Yardımcı Giysi Tutucu (Brightwell)  

2006 - TR01845: Su Terazisi (Brightwell)  

2006 - TR00896: Genişletilebilir Kapasiteli, Şarj Edilebilen Alışveriş Arabası (Brightwell) 

 

Mordag Design, Tasarım ve Mühendisliği bir araya toplamış servis yelpazesi ile tasarım ve ürün geliştirme süreçlerini son 

derece etkin bir şekilde yönetiyor. Bu sayede elde ettiği etkin proje takvimleri ile müşterilerine kalitenin yanında zaman da 

kazandırmayı hedefliyor. Bugüne kadarki Design Turkey ‘lerde, 6 farklı kategoride 20’nin üzerinde tasarımı ile yer almış olan 

Mordag Design katılım sayısının yanında aldığı ödüller ile de yerli ve yabancı tasarım stüdyoları arasında rekor rakamlara 

sahiptir.  
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Mordağ, hizmet verdikleri sektörlerin çeşitliliğinin de altını çizerek, bunu sundukları hizmetin kalitesindeki en önemli 
taşlardan biri olduğunu söylüyor. “Endüstriyel tasarım alanında kaliteli bir hizmet sunabilmeniz için farklı sektörler ile 
çalışmanız son derece önemli. Bir tasarımcının en önemli özelliklerinden biri form ve çözüm açısından geliştirdiği 
repertuarıdır. Tasarımcı bu özelliği ile sektörler arasındaki önemli bir bağdır. Örneğin banyo sektörü için geliştirdiği bir 
projede edindiği tecrübe; sonrasında bir radyatör projesi için son derece yenilikçi, inovatif çözümler sunmasında önemli rol 
oynayabilir. Hem kozmetik açıdan, hem teknik açıdan... Bu sektörler kendi içlerinde birbirinden habersiz olarak yollarına 
devam ederler. Tasarımcı, pazarın bu son derece geniş sektör ağını izleyen bir çift göz olarak düşünülebilir. Her birinde ne 
tür atılımların nelere yol açtığını, ne gibi hataların ne şekilde sonuçlandığını izlemek çok önemli bir bakış açısı kazandırır.”  
 

Aynı zamanda Turquality programının endüstriyel tasarım alanında yetkilendirilmiş danışmanlık firmalarından olan Mordag 

Design, inovatif bir bakış açısı altında estetikten taviz vermeden tasarladığı ürünlerle Türk malı imajının global sahadaki 

yükselişine destek verenler arasında yer almakta. 

 

Mordag Design’ın, ev gereçleri, yapı ürünleri, aksesuarlar, mobilya, sualtı ürünleri, endüstriyel ürünler, ofis malzemeleri, 

kentsel mobilyalar, mimari donatılar sektörlerine dağılmış yerli ve yabancı müşterilerinden bazıları şöyle: Airties, Anton 

Müller, Alurad, Armada, Arzum, Asteknik, Adyton, AHK Construction, Bean, Brightwell, Dayco, Eclipse, Figensoft, 

Innovasub, Irak Plastics, Karton, Kayalar, Knorr, Loca, Lugano, Mey, Okçu, Ores, Palmiye, Pimtaş, Plast’ART, Primanova, 

Rayka, Redon, Regatta, Scrikss, Silver Electromechanic, Silver Shoe Care, TR90, Turkcell, TVS, Valensas, Yaemina, YGA. 

 

Mete Mordağ, tasarım felsefelerini Rasyonel Sanat olarak tanımlıyor ve bu başlığı şu şekilde açıyor: “Doğa, estetikteki 

büyük uzmanlığını kanıtlamıştır, çünkü yaradılışa olan mantıksal yaklaşımı kusursuzdur. Ortaya koyduğu “istisnasız 

güzelliğin” ardındaki her bir kıvrımın, bağlantının, ölçünün çok net sebepleri vardır. Müziğin, rengin, formun, her birinin 

doğruya ve güzele yönlendiren bir matematiği vardır. Tasarım kendi özgün alanında bu matematiği öğrenmek ve bunu icra 

etmekle yükümlüdür. Rasyonel tasarım, milyonlarca senedir evrimin gelişiminde kullandığı tek yöntemdir. Doğanın bu 

yaklaşım üzerinden çizdiği her çizgi insan aklının estetik değerleri ile son derece uyumlu olmuştur. Çünkü, insan da bu 

yaklaşımın bir ürünüdür.” 

 

Son Dönem Projelerden bazılarına ait tanıtım/lansman filmleri: 

 

- WeWALK Görme Engelliler için Akıllı Baston: https://youtu.be/LJQ_BYfuDSI 

- REDON Hybrid  Dental CNC Freze: https://youtu.be/37TG_YDhszM 

- BEAN Akıllı Ev Sistemleri:  https://youtu.be/53M5o_e3ojE  
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