ürün
kataloğu
2020

destekar, hayata destek olmak isteyenlerin
alışveriş

noktasıdır.

destekar’ın

tüm

‘kâr’ı

hayata destek olmaktır. Oluşturduğu sosyal
tasarım (

) pazarıyla hem tüketiciyi hem de

üreticiyi birer ‘destekar’ olmaya davet eder;
alışverişinizi herkes için daha adil ve eşit bir
dünyaya destek olma fırsatına dönüştürür.
destekar’ın

tüm

tasarımları,

Sürdürülebilir

Kalkınma için Küresel Amaçlar’dan bir veya
birden fazlasına yaklaşmaya hizmet eder.

destekar.org | hayatadestek.org

1

destekar, bir Hayata Destek Derneği markasıdır.
destekar, tüm çalışmalarının Hayata Destek
derneği

faaliyetleri

ile

örtüşmesine

özen

gösterir; kurduğu tüm işbirliklerinde derneğin
ilke ve politikalarına uygun hareket eder.
destekar’ın tüm ürünleri, farklı disiplinlerden
yetenekli

tasarımcıların

insanlar

ya

da

afetten

onların

etkilenen

gündemleriyle

buluşmalarından doğar.

destekar.org | hayatadestek.org

3

destekar, özgün ürünler sunmanın yanında bir
sanat galerisi işlevi görerek sanatı herkes için
erişilebilir hâle getirir. Daha adil ve eşit bir
dünyaya dair düşünen sanatçılara ait kısıtlı
sayıda illüstrasyon, imzalı kitap, resim ya da
başka eserleri meraklısıyla buluşturur.
destekar, birey ve kurumlar için sanatsal atölyeler
ve uzmanlık eğitimleri düzenleyerek beceri ve bilgi
yaygınlaştırır. Danışmanlık hizmeti aracılığıyla
daha adil ve eşit dünya için mikro projeler
üretilmesine ilham vermeyi önemser.
destekar.org | hayatadestek.org

5

Giyim
Ürünleri

Giyim Ürünleri
İmad Habbab
1989 doğumlu İmad Habbab, baktığı her yerde güzellik arayan; hem
sanatta, hem gündelik hayatında kıymetli olanın peşinde bir sanatçı.
Bu yüzden yaptığı resimlerin yanında tasarımı da bir ifade alanı olarak

Hepimiz duygularımız, isteklerimiz ve mücadelemizde insan olmanın
dilini paylaşıyoruz. Üstelik bazen tamamen aynı kelimeleri kullanıyor,
#AynıDiliKonuşuyoruz. Suriyeli ressam ve grafik sanatçısı İmad
Habbab’ın Türkçe ve Arapça’daki ortak kelimelerden yola çıkarak

görüyor. Habbab, 13 yaşında Şam’da almaya başladığı resim derslerini,

Tasarımcı

#AynıDiliKonuşuyoruz Tişört Koleksiyonu

Şam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde devam ettirdi. 2012’de
savaş nedeniyle ülkeyi terk ederek Lübnan’da yaşamaya başladı. Amerika Birleşik
Devletleri, Avrupa ve Ortadoğu’da pek çok sergiye katılan Habbab, 2015’ten beri İstanbul’da
yaşıyor; kimlik, toplum ve mekan temalarının etrafında bolca renk kullanarak geziniyor.
www.imadhabbab.com | www.instagram.com/imad.habbab

oluşturduğu #AynıDiliKonuşuyoruz Tişört Koleksiyonu, stilde yalınlık ve
hafifliğin, içerikte iyilik ve neşenin dilini konuşuyor. Habbab’ın hem
kadın hem erkek için 3’er ayrı renk seçeneği bulunan 3 farklı tasarımı,
kültürlerarası geçirgenliği simgeleyerek, taşıyanı barışçıl bir geleceğe
destekar olmaya davet ediyor.

Bu koleksiyona ait ürün satın alarak Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel Amaçlar’a
yaklaşmaya destek olacaksınız.
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Bereket Tişört (Kadın)

Suriyeli sanatçı İmad Habbab’ın ağaçlı tasarımı,
yaşamın dairesel döngüsünü ortaya koyuyor.
Habbab, Türkçe ve Arapça dillerinin paylaştığı
‘bereket’ kelimesini köklerden yani geçmişten güç
almak, geleceğe doğru dallanıp budaklanmak ve
daha

önemlisi

korkmamak

başkaları

olarak

için

tanımlıyor.

üretmekten
Almak

için

vermekten çekinmeyin, satın aldığınız bu ürünle
toplumsal barış ve uyum içinde bir geleceğe
destekar olun.

Ürün: Tişört
Tasarımcı: İmad Habbbab
Malzeme: Pamuklu Kumaş, 30 Derecede Yıkanır
Beden: S, M ve L
Ürün Kodu: TIHBHK, TIHBSK, TIHBYK
Stok Adedi: 10, 10, 10
Renk Seçenekleri:
Haki

10

Yeşil

Siyah

11

Bereket Tişört (Erkek)

Suriyeli sanatçı İmad Habbab’ın ağaçlı tasarımı,
yaşamın dairesel döngüsünü ortaya koyuyor.
Habbab, Türkçe ve Arapça dillerinin paylaştığı
‘bereket’ kelimesini köklerden yani geçmişten güç
almak, geleceğe doğru dallanıp budaklanmak ve
daha

önemlisi

korkmamak

başkaları

olarak

için

tanımlıyor.

üretmekten
Almak

için

vermekten çekinmeyin, satın aldığınız bu ürünle
toplumsal barış ve uyum içinde bir geleceğe
destekar olun.

Ürün: Tişört
Tasarımcı: İmad Habbbab
Malzeme: Pamuklu Kumaş, 30 Derecede Yıkanır
Beden: S, M ve L
Ürün Kodu: TIHBHE, TIHBSE, TIHBYE
Stok Adedi: 10, 10, 10
Renk Seçenekleri:
Haki

12

Yeşil

Siyah

13

Cesaret Tişört (Kadın)

Suriyeli sanatçı İmad Habbab’ın filli tasarımı, aklın
almadığını denemeye hatta başarmaya çağırıyor.
Habbab, Türkçe ve Arapça dillerinin paylaştığı
‘cesaret’ kelimesini gündelik hayatımıza işlemek
üzere çalışırken, Frank Sinatra’nın ‘Fly Me to the
Moon’unu dinlediğini söylüyor. Cesaretinize sahip
çıkın, satın aldığınız bu ürünle toplumsal barış ve
uyum içinde bir geleceğe destekar olun.

Ürün: Tişört
Tasarımcı: İmad Habbbab
Malzeme: Pamuklu Kumaş, 30 Derecede Yıkanır
Beden: S, M ve L
Ürün Kodu: TIHCMAK, TIHCMK, TIHCTK
Stok Adedi: 10, 10, 10
Renk Seçenekleri:
Mavi

14

Mor

Turuncu

15

Cesaret Tişört (Erkek)

Suriyeli sanatçı İmad Habbab’ın filli tasarımı, aklın
almadığını denemeye hatta başarmaya çağırıyor.
Habbab, Türkçe ve Arapça dillerinin paylaştığı
‘cesaret’ kelimesini gündelik hayatımıza işlemek
üzere çalışırken, Frank Sinatra’nın ‘Fly Me to the
Moon’unu dinlediğini söylüyor. Cesaretinize sahip
çıkın, satın aldığınız bu ürünle toplumsal barış ve
uyum içinde bir geleceğe destekar olun.

Ürün: Tişört
Tasarımcı: İmad Habbbab
Malzeme: Pamuklu Kumaş, 30 Derecede Yıkanır
Beden: S, M ve L
Ürün Kodu: TIHCMAE, TIHCME, TIHCTE
Stok Adedi: 10, 10, 10
Renk Seçenekleri:
Mavi

16

Mor

Turuncu

17

Meşgul Tişört (Kadın)

Suriyeli sanatçı İmad Habbab’ın kedili tasarımı,
19. yüzyılın meşhur Parizyen eğlence mekanı ‘Le
Chat Noir’a göz kırpıyor. Habbab, Türkçe ve Arapça
dillerinin paylaştığı ‘meşgul’ kelimesini keyfinin
peşine düşen bir kediyle sembolize ederken, sizi
eğlencenizi ciddiye almaya çağırıyor. Herkesin iyi
hissetme hakkını önemseyin, satın aldığınız bu
ürünle toplumsal barış ve uyum içinde bir
geleceğe destekar olun.

Ürün: Tişört
Tasarımcı: İmad Habbbab
Malzeme: Pamuklu Kumaş, 30 Derecede Yıkanır
Beden: S, M ve L
Ürün Kodu: TIHMMK, TIHMSK, TIHMYK
Stok Adedi: 10, 10, 10
Renk Seçenekleri:
Mor

18

Yeşil

Siyah
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Meşgul Tişört (Erkek)

Suriyeli sanatçı İmad Habbab’ın kedili tasarımı,
19. yüzyılın meşhur Parizyen eğlence mekanı ‘Le
Chat Noir’a göz kırpıyor. Habbab, Türkçe ve Arapça
dillerinin paylaştığı ‘meşgul’ kelimesini keyfinin
peşine düşen bir kediyle sembolize ederken, sizi
eğlencenizi ciddiye almaya çağırıyor. Herkesin iyi
hissetme hakkını önemseyin, satın aldığınız bu
ürünle toplumsal barış ve uyum içinde bir
geleceğe destekar olun.

Ürün: Tişört
Tasarımcı: İmad Habbbab
Malzeme: Pamuklu Kumaş, 30 Derecede Yıkanır
Beden: S, M ve L
Ürün Kodu: TIHMME, TIHMSE, TIHMYE
Stok Adedi: 10, 10, 10
Renk Seçenekleri:
Mor

20

Yeşil

Siyah
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Ev Tekstili
Ürünleri

Ev Tekstili Ürünleri
Handan Çalık ve Hayata Destek Kadınları
Yatak örtülerinden yastık ve yorganlara; masa örtülerinden peçeteler,

#Göbeklitepe Ev Tekstili Koleksiyonu
Göbeklitepe’de toplanıp bir arada oturmasaydık, aklımıza gıda üretme
fikri düşer miydi? Atalarımız belki de bir noktada oturup tanrılardan bir
şey beklemekten vazgeçtiler ve hayata destek oldular: tarihin en tayin
edici fikrini, tarımı bularak! 12 bin senelik Göbeklitepe, beraber tapınmak
ve yiyip içmek için buluşma huyumuzun, tarlalar ekip biçmemizden önce

Tasarımcılar

amerikan servisleri ve kırlentlere; kişiye özel kaftanlardan gömlek ve
bornozlara, Handan Çalık çeyrek asırı aşkın zamandır ürünleriyle
hayatı güzelleştiriyor. Doğal kumaşın her türlüsünü, farklı biçimlere
sokuyor, ürünlerinin her birine yeteneğini incelikle işliyor. Türkiye’de
ve dünyanın farklı yerlerinde prestijli markaları için ev tekstili ve giyim alanında tasarım
ve üretim yapan Handan Çalık ve Şanlıurfa’da yaşayan 14 kadın, 3 ay boyunca beraber
üretmek ve tasarlamanın tadını çıkardı. Hayata Destek Kadınları’nın her biri, işlerinde
kullanacağı malzemeyi kendi seçerek, her bir ürünü biricik kıldı; başka bir deyişle kendi
imzasını attı. handancalik.com

geldiğini gösterdi. Şanlıurfa’daki tekstil atölyemizle Göbeklitepe’nin
bütünleştirici ruhunu sürdürdük. Türkiyeli ve Suriyeli kadınlar, duayen
tekstil

tasarımcısı

Handan

Çalık’ın

uygulamalı

eğitmenliğinde,

Göbeklitepe desenlerini yastıklara ve Amerikan servislerine nakşetti.
#Göbeklitepe Ev Tekstili Koleksiyonu’yla Göbeklitepe’nin muhafızlığını
yapan şekil ve desenler, barış ve birlik içinde üretilen ev tekstili
ürünlerinde, şimdi sizin evinizi korusun, bereketini sunsun. Alışverişiniz,
beraber üreten kadınları güçlendirmemize destekar olsun.

Bu koleksiyona ait ürün satın alarak Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel Amaçlar’a
yaklaşmaya destek olacaksınız.
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Beraber Oturalım Yastık Kılıfı

Göbeklitepe’nin muhafızlığını yapan şekil ve
desenler, barış ve birlik içinde üretilen yastık
kılıflarında,

şimdi

sizin

evinizi

korusun,

bereketini sunsun.

Ürün: Yastık Kılıfı
Tasarımcı: Handan Çalık & Hayata Destek
Kadınları
Malzeme: Doğal Kumaş, 30 Derecede Yıkanır
Ebat: 50 cm x 50 cm
Ürün Kodu: YKHCGTKH
Stok Adedi: 10
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Beraber Oturalım Yastık Kılıfı

Göbeklitepe’nin muhafızlığını yapan şekil ve
desenler, barış ve birlik içinde üretilen yastık
kılıflarında,

şimdi

sizin

evinizi

korusun,

bereketini sunsun.

Ürün: Yastık Kılıfı
Tasarımcı: Handan Çalık & Hayata Destek
Kadınları
Malzeme: Doğal Kumaş, 30 Derecede Yıkanır
Ebat: 50 cm x 50 cm
Ürün Kodu: YKHCGTKK
Stok Adedi: 30
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Beraber Oturalım Yastık Kılıfı

Göbeklitepe’nin muhafızlığını yapan şekil ve
desenler, barış ve birlik içinde üretilen yastık
kılıflarında,

şimdi

sizin

evinizi

korusun,

bereketini sunsun.

Ürün: Yastık Kılıfı
Tasarımcı: Handan Çalık & Hayata Destek
Kadınları
Malzeme: Doğal Kumaş, 30 Derecede Yıkanır
Ebat: 50 cm x 50 cm
Ürün Kodu: YKHCGTKY
Stok Adedi: 10
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Beraber Oturalım Yastık Kılıfı

Göbeklitepe’nin muhafızlığını yapan şekil ve
desenler, barış ve birlik içinde üretilen yastık
kılıflarında,

şimdi

sizin

evinizi

korusun,

bereketini sunsun.

Ürün: Yastık Kılıfı
Tasarımcı: Handan Çalık & Hayata Destek
Kadınları
Malzeme: Doğal Kumaş, 30 Derecede Yıkanır
Ebat: 50 cm x 35 cm
Ürün Kodu: YKHCGTDH
Stok Adedi: 10
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Beraber Yiyelim
Amerikan Servisi

Göbeklitepe’nin

muhafızlığını

yapan

şekil

ve

desenler, barış ve birlik içinde üretilen Amerikan
servislerinde,

şimdi

sizin

sofranızı

korusun,

bereketini sunsun.

Ürün: Amerikan Servis
Tasarımcı: Handan Çalık & Hayata Destek
Kadınları
Malzeme: Doğal Kumaş, 30 Derecede Yıkanır
Ebat: 50 cm x 35 cm
Ürün Kodu: ASHCGTH
Stok Adedi: 15
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Beraber Yiyelim
Amerikan Servisi

Göbeklitepe’nin

muhafızlığını

yapan

şekil

ve

desenler, barış ve birlik içinde üretilen Amerikan
servislerinde,

şimdi

sizin

sofranızı

korusun,

bereketini sunsun.

Ürün: Amerikan Servis
Tasarımcı: Handan Çalık & Hayata Destek
Kadınları
Malzeme: Doğal Kumaş, 30 Derecede Yıkanır
Ebat: 50 cm x 35 cm
Ürün Kodu: ASHCGTK
Stok Adedi: 15
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Beraber Yiyelim
Amerikan Servisi

Göbeklitepe’nin

muhafızlığını

yapan

şekil

ve

desenler, barış ve birlik içinde üretilen Amerikan
servislerinde,

şimdi

sizin

sofranızı

korusun,

bereketini sunsun.

Ürün: Amerikan Servis
Tasarımcı: Handan Çalık & Hayata Destek
Kadınları
Malzeme: Doğal Kumaş, 30 Derecede Yıkanır
Ebat: 50 cm x 35 cm
Ürün Kodu: ASHCGTY
Stok Adedi: 15

38

39

Aksesuarlar

Aksesuarlar

#BoyunaDüşünüyorum Fular Koleksiyonu
Çağımız mı her zamankinden dertli yoksa her şeyden aynı anda haberdar
olmak mı problemli? Aşırı yoksulluğu sona erdir. Açlıkla mücadele et.
Eşitsizlik ve adaletsizlikle uğraş. İklim krizine karşı eyleme geç.
Hangisine ne kadar yetişilebilir ki? Bunları dert ediniyor, boyuna
düşünüp

duruyorsanız

diye,

boynunuza

ya

sevdiğinizin

boyuna

dolayacağınız çözümler icat ettik. Yetenekli illüstrasyon sanatçıları Can
Çetinkaya, Elif Demir, Ferhan Dayıoğlu ve Merve Atılgan herkes için
refahı, eşitliği, dayanışmayı ve onurlu yaşamayı enine boyuna düşündüler
ve kendi renkli dilleriyle savundular, #BoyunaDüşünüyorum Fular
Koleksiyonu’nu oluşturdular. Bu giyilebilir sanat eserleri, hayatı herkes
için güzelleştirmenize destekar.

Bu koleksiyona ait ürün satın alarak Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel Amaçlar’a
yaklaşmaya destek olacaksınız.

42

43

Can Çetinkaya

Tasarımcılar

1988 Ankara doğumlu Can Çetinkaya, grafik lisans ve yüksek
lisansını

Dokuz

Eylül

Üniversitesi’nde

tamamladı.

Çetinkaya, 2013’ten bu yana Türkiye içinde ve dışında

Ferhan Dayıoğlu

dergiler, yayınevleri, prodüksiyon şirketleri, ajanslar vb. için

1985 doğumlu Ferhan Dayıoğlu İzmir Işılay Saygın Anadolu Güzel

illüstrasyonlar üretti. Yerli ve yabancı karma sergilere

Sanatlar Lisesi'nde aldığı resim eğitiminden sonra Mimar Sinan Güzel

katıldı. Şimdilerde sanatta yeterlilik programını Anadolu Üniversitesi’nde

Sanatlar Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü'nden mezun oldu.

sürdürüyor, çalışmalarına illüstratör ve akademisyen olarak Ankara’da devam

Aralarında London International Awards, Cannes Lions Festival gibi

ediyor. www.instagram.com/cancetinkaya

uluslararası organizasyonların da bulunduğu toplamda 60'ın üzerinde
ödülü bulunan Dayıoğlu, Medina Turgul DDB'de yaratıcı ekip başkanı olarak üretimlerine
devam ediyor. Global markalar için hazırladığı işlerin yanı sıra lokal organizasyonlar için
tasarım, illüstrasyon ve video art üretimlerini de sürdürüyor.

Elif Demir
Demir,

1996’da

İstanbul’da

doğdu.

Çoğunlukla çizerek, heykel denemeleri yaparak
büyüdü. Resim dersleri aldı ve 2015’te Anadolu
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel
Bölümü’nü kazandı. Bu sırada illüstrasyon
çalışmaları

yapmaya

başladı,

çeşitli

projelerde

ve

karma

sergilerde yer aldı. Genellikle gündelik olayları, mekanları ve
insanları yeniden yorumladığı illüstrasyonlarını bir süre sonra
hareketlendirmeye de başladı. Şu anda serbest illüstratör ve
animatör olarak çalışmalarına İstanbul'da devam ediyor.

Merve Atılgan
İstanbul doğumlu çizgi film – animasyon mezunu illüstrator.
Çocuk kitapları ağırlıklı olmak üzere, karakter tasarımı,
concept art ve animasyon üzerine çalışan her türlü ilhama
açık olan yarı elf belki biraz uzaylı biraz yıldız tozu dünya
vatandaşı. Üretmeye, çizmeye ve dans etmeye 5 yaşından beri
devam eden, ilhamını en çok doğa anadan alan ve bitkilerin dünyasına
fazlasıyla meraklı olup bir yandan da dünyanın bitki bilgeliğini araştırarak

Tasarımcılar

Elif

gezen bir gezgin. Eğer yaşamına ara vermesi gerekirse arada başka coğrafyalara
kendini atarak dağlara tırmanır , kafasını boşaltır ve topladığı tüm ilham ile
işine devam eder. Aldığı ilhamı, posterlere, şarap etiketlerine, duvarlara,

44

kitaplara çizim olarak aktarır ve dans ederek yayar.
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6El Fular (Kırmızı)

İllüstratör Ferhan Dayıoğlu, herkes için refahı,
eşitliği, dayanışmayı ve onurlu yaşamayı enine
boyuna düşündü ve kendi renkli diliyle savundu.
Bu giyilebilir sanat eserini alarak hem kendiniz
hem herkes için hayatı güzelleştirmemize destekar
olacaksınız.

Ürün: Fular
Tasarımcı: Ferhan Dayıoğlu
Malzeme: Pamuklu Kumaş, 30 Derecede Yıkanır
Ebat: 57 cm x 57 cm
Ürün Kodu: FFDBDK
Stok Adedi: 50

46

47

6El Fular (Mavi)

İllüstratör Ferhan Dayıoğlu, herkes için refahı,
eşitliği, dayanışmayı ve onurlu yaşamayı enine
boyuna düşündü ve kendi renkli diliyle savundu.
Bu giyilebilir sanat eserini alarak hem kendiniz
hem herkes için hayatı güzelleştirmemize destekar
olacaksınız.

Ürün: Fular
Tasarımcı: Ferhan Dayıoğlu
Malzeme: Pamuklu Kumaş, 30 Derecede Yıkanır
Ebat: 57 cm x 57 cm
Ürün Kodu: FFDBDM
Stok Adedi: 50
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Aynı Güneş Altında Fular

İllüstratör Elif Demir, herkes için refahı, eşitliği,
dayanışmayı ve onurlu yaşamayı enine boyuna
düşündü ve kendi renkli diliyle savundu. Bu
giyilebilir sanat eserini alarak hem kendiniz hem
herkes için hayatı güzelleştirmemize destekar
olacaksınız.

Ürün: Fular
Tasarımcı: Elif Demir
Malzeme: Pamuklu Kumaş, 30 Derecede Yıkanır
Ebat: 57 cm x 57 cm
Ürün Kodu: FEDBD
Stok Adedi: 50
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Maia Fular

İllüstratör Merve Atılgan, herkes için refahı,
eşitliği, dayanışmayı ve onurlu yaşamayı enine
boyuna düşündü ve kendi renkli diliyle savundu.
Bu giyilebilir sanat eserini alarak hem kendiniz
hem

herkes

için

hayatı

güzelleştirmemize

destekar olacaksınız.

Ürün: Fular
Tasarımcı: Merve Atılgan
Malzeme: Pamuklu Kumaş, 30 Derecede Yıkanır
Ebat: 57 cm x 57 cm
Ürün Kodu: FMABD
Stok Adedi: 50
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Mavi Ateş Fular

İllüstratör Can Çetinkaya, herkes için refahı,
eşitliği, dayanışmayı ve onurlu yaşamayı enine
boyuna düşündü ve kendi renkli diliyle savundu.
Bu giyilebilir sanat eserini alarak hem kendiniz
hem

herkes

için

hayatı

güzelleştirmemize

destekar olacaksınız.

Ürün: Fular
Tasarımcı: Can Çetinkaya
Malzeme: Pamuklu Kumaş, 30 Derecede Yıkanır
Ebat: 57 cm x 57 cm
Ürün Kodu: FCCBD
Stok Adedi: 50
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Kırtasiye
Ürünleri

Kırtasiye Ürünleri
Pek Reklam Ajansı
Pek, faydalı ve güzel işler peşinde koşan yaratıcılık odaklı insanların

#destekar Defter Koleksiyonu
Bu defterler destekar. Destekar olan her şey gibi hayata destek olmak
isteyen herkese açıklar. Fikirler veya hayaller için bembeyaz sayfaları var.

Tasarımcı

buluştuğu bir yer. Pek uzun yıllardır özellikle reklam/pazarlama
sektöründe kayda değer işlere imza atmış çekirdek ekip ve farklı
disiplinlerden gelen çok kültürlü ustalardan oluşuyor. Temel uzmanlığı her türlü iletişim
problemine taze cevaplar üretmek. Barış Alkan liderliğindeki tasarım ekibi, zengin
illüstratif yaklaşımıyla Pek’in çözüm odaklı tasarım felsefesini ortaya koyuyor.
pekreklam.com

Derin düşünceleri kucaklar, güzel planları okşarlar. Değişime, dönüşüme,
yeniliğe her an hazırlar. Sözü bulutlara kadar uçurur, yazının sıcacık
yuvası olurlar. Fil misali hafızalarıyla içine atılanları asla unutmazlar. Her
destekar gibi onlar da dostunuz, sırdaşınız, yancınız olmak için şimdiden
sabırsızlar. Pek faydalı işler peşinde koşan Pek ekibinin fikir ve tasarım
desteğiyle dünyaya gelen #destekar Defter Koleksiyonu, temiz çizgileri ve
pratik ölçüleriyle herkesi bir defterde destekar olmaya davet ediyor.

Bu koleksiyona ait ürün satın alarak Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel Amaçlar’a yaklaşmaya
destek olacaksınız.
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Çocukluğa destekar
Turkuaz Defter

Bu defter, çocukların çocukluklarını yaşayarak
sağlıklı büyümelerine destekar. Pek faydalı işler
peşinde koşan Pek ekibinin fikir ve tasarım
desteğiyle dünyaya gelen çocukluğa destekar
defter, temiz çizgileri ve pratik ölçüleriyle sizi
kendi el yazınızla destekar olmaya davet ediyor.

Ürün: Özel Dikişli Mukavva Kapaklı Defter
Tasarımcı: Pek Reklam
Materyal: Mukavva Kapak, 150 Gram 1. Hamur Kağıt
Ebat: 13 cm x 21 cm
Ürün Kodu: DPDM
Stok Adedi: 250
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Temel ihtiyaçlara destekar
Pembe Defter

Bu

defter,

herkesin

temel

ihtiyaçlarının

giderilmesine destekar. Pek faydalı işler peşinde
koşan Pek ekibinin fikir ve tasarım desteğiyle
dünyaya gelen temel ihtiyaçlara destekar defter,
temiz çizgileri ve pratik ölçüleriyle sizi kendi el
yazınızla destekar olmaya davet ediyor.

Ürün: Özel Dikişli Mukavva Kapaklı Defter
Tasarımcı: Pek Reklam
Materyal: Mukavva Kapak, 150 Gram 1. Hamur Kağıt
Ebat: 13 cm x 21 cm
Ürün Kodu: DPDP
Stok Adedi: 250
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Eğitime destekar
Turuncu Defter

Bu

defter,

çocukların

eğitim

haklarına

erişebilmelerine ve okul ihtiyaçlarının giderilmesine
destekar. Pek faydalı işler peşinde koşan Pek ekibinin
fikir ve tasarım desteğiyle dünyaya gelen eğitime
destekar defter, temiz çizgileri ve pratik ölçüleriyle
sizi kendi el yazınızla destekar olmaya davet ediyor.

Ürün: Özel Dikişli Mukavva Kapaklı Defter
Tasarımcı: Pek Reklam
Materyal: Mukavva Kapak, 150 Gram 1. Hamur Kağıt
Ebat: 13 cm x 21 cm
Ürün Kodu: DPDT
Stok Adedi: 250
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Mutfak
Eşyaları

Mutfak Eşyaları
Mükerrem Baki ve Karin Gudaoğlu
1986 Ankara doğumlu Mükerrem Baki, 2010’da
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Seramik - Cam Bölümü’nden mezun oldu. 2014’te

Güzellik

düzendedir

#DüzensizDüzen

diye

Sofra

bir

kural

Koleksiyonu’nu

yok.

Böyle

düşündük

oluşturduk.

ve

Sofranızdaki

parçaların sıçramalı desenleriyle düzensizliğin uyumunu gösterin,
toplumsal

hareketliliğin

savunucusu

olun.

Bırakın,

hayatlarını

güzelleştirmek isteyen herkes, düzensizce sıçrasın. Siz de neşeyle

Tasarımcı

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü

#DüzensizDüzen Sofra Koleksiyonu

Seramik-Cam

Anasanat

Dalı’nda

eğitimini

tamamladı. 1987 İstanbul doğumlu Karin Gudaoğlu, 2012’de Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü’nden mezun oldu. 2018'de aynı
bölümün yüksek lisans eğitimini tamamladı. Ulusal sergi ve sempozyuma katılan Baki
ve Gudaoğlu, şu an İstanbul'da Nuray Ada Seramik Atölyesi ve Balat’taki kendi
atölyelerinde üretim ve atölye derslerine devam ediyor.

oturduğunuz sofranızda toplumsal barış ve uyum içinde bir geleceğe
destekar olun.

Bu koleksiyona ait ürün satın alarak Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel Amaçlar’a
yaklaşmaya destek olacaksınız.
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Düzensiz Düzen
Servis Kasesi

Sofranızdaki parçaların sıçramalı desenleriyle
düzensizliğin
hareketliliğin

uyumunu

gösterin,

savunucusu

olun.

toplumsal
Neşeyle

oturduğunuz sofranızda toplumsal barış ve uyum
içinde bir geleceğe destekar olun.

Ürün: Servis Kasesi
Tasarımcı: Mükerrem Baki ve Karin Gudaoğlu
Materyal: Seramik
Ebat: 7,5 cm (Çap) x 5 cm (Yükseklik)
Ürün Kodu: SKMBDD
Stok Adedi: 100

70

71

Düzensiz Düzen
Servis Tabağı

Sofranızdaki parçaların sıçramalı desenleriyle
düzensizliğin
hareketliliğin

uyumunu

gösterin,

savunucusu

olun.

toplumsal
Neşeyle

oturduğunuz sofranızda toplumsal barış ve uyum
içinde bir geleceğe destekar olun.

Ürün: Servis Tabağı
Tasarımcı: Mükerrem Baki ve Karin Gudaoğlu
Materyal: Seramik
Ebat: 15,5 cm (Çap) x 2 cm (Yükseklik)
Ürün Kodu: STMBDDK
Stok Adedi: 100
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Takılar

Takılar
Manuk Durmazgüler
Manuk Durmazgüler, 13 yaşında Kapalıçarşı’nın büyülü dünyasına adım
attı. Çıraklık yıllarından sonra, ellerinin yatkınlığı sebebiyle sadekâr olarak
çalışmaya başladı ve Kapalıçarşı’nın önemli ustalarından mücevher

Beden, içine doğduğumuz kültürün ve yaşadıklarımızın canlı bir tanığı;
bize hayatı dönüştürme ve üretme gücü veren uğrak yerimiz. Hâlimizi,
hayalimizi dövmeyle, giysiyle, ritüelle ya da dansla yansıtma imkanı
sunan bir sanat alanı. En azından doğu geleneğinde böyle. Mücevher
sanatçısı Manuk Durmazgüler, Güneydoğu’da kadınların süslenme,

sanatının inceliklerini öğrendi. Bu dönemde, yerli ve uluslararası birçok

Tasarımcı

#BuluşanaDek Takı Koleksiyonu

ünlü mücevher markasına ürünler hazırladı. 2007’de kendi atölyesini açan
Durmazgüler, 2012’den bu yana da özgün tasarımlarını Manuk’s Workshop adı altında
birleştirdi, 2015’te Karaköy’de markasının ilk mağazasını açtı. Başta işlenmemiş veya yarı
işlenmiş elmas olmak üzere, değerli taşların doğadaki hallerinden ilham alan Manuk, bu
güzelliği ortaya çıkaran zarif, şık ve zamansız tasarımlara imza atıyor. Tasarımlarında
kusursuzluğu değil, doğalın etkileyiciliğini vurguluyor. manuksworkshop.com

nazardan korunma, tılsım, bereket ya da iyileşme için bedenlerinin türlü
çeşitli yerlerine yaptıkları dövmeler yani ‘dek’lerden yola çıkarak
#BuluşanaDek Takı Koleksiyonu’nu hazırladı. Kadınları da içine alan
daha adil ve eşit bir dünyada #BuluşanaDek bu biricik aksesuarları
kullanarak destekar olun.

Bu koleksiyona ait ürün satın alarak Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel Amaçlar’a
yaklaşmaya destek olacaksınız.
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Buluşana Dek
Kolye

Doğuda kadınlar yüzyıllarca süslenme, nazardan
korunma, tılsım, bereket ya da iyileşme için
bedenlerinin türlü çeşitli yerlerine dövmeler yani
‘dek’ler yaptılar. Kadınları da içine alan daha adil
ve eşit bir dünyada #BuluşanaDek Manuk’s
Workshop imzalı bu biricik takıları kullanarak
destekar olun.

Ürün: Kolye
Tasarımcı: Manuk’s Workshop / Manuk
Durmazgüler
Materyal: Deri & Gümüş
Ebat: Midi
Ürün Kodu: KMWBDB
Stok Adedi: 3
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Buluşana Dek
Kolye

Doğuda kadınlar yüzyıllarca süslenme, nazardan
korunma, tılsım, bereket ya da iyileşme için
bedenlerinin türlü çeşitli yerlerine dövmeler yani
‘dek’ler yaptılar. Kadınları da içine alan daha adil
ve eşit bir dünyada #BuluşanaDek Manuk’s
Workshop imzalı bu biricik takıları kullanarak
destekar olun.

Ürün: Kolye
Tasarımcı: Manuk’s Workshop / Manuk
Durmazgüler
Materyal: Deri & Gümüş
Ebat: Mini
Ürün Kodu: KMWBDK
Stok Adedi: 4
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Ürünlerin fiyatları satın alım adedine göre
değişir. Ürünlerimiz sınırlı sayıdadır.
Gönderimler
salgın
sebebiyle
kargo
hizmetinden minimumda yararlanılmak
üzere yapılacaktır.

Bize
ulaşın.
Hayata Destek İletişim ve
Kaynak Geliştirme Yöneticisi

aarslan@hayatadestek.org
Hayata Destek İletişim ve
Kaynak Geliştirme Uzmanı

caltindis@hayatadestek.org

