




ORIGA 
OZAN TIGLIOGLU 

Çin'in katlama sanatı Origami, Japon Kültürü'nde önemli bir yere sahiptir. Tıpkı 

Origami gibi aynı önem turna kuşu için de geçerlidir. Origamide 1.000 adet turna kuşu 

yapanın uzun ve iyi bir yaşam süreceğine inanılır. Turnanın günümüzde popüler 

olmasının nedeni Sadaka Sasaki isimli 11 yaşındaki bir kız çocuğudur. 2. Dünya Savaşı 

sırasında Hiroşima'ya atılan nükleer bomba nedeniyle lösemi hastası olan bu küçük kız, 

iyileşme umuduyla turna yapmaya başlar. Ama 664. turnasını bitirdikten sonra hayata 

veda eder. Onun anısına, bombanın atılışının yıl dönümü olan 6 Ağustos'ta, Japonya'da 

ve dünyada, çocuklar evrensel barış adına turna yapıp, Sadako'nun Hiroşima'daki 

anıtına gönderirler. ORIGA; bu etkileyici hikayenin bir ürüne dönüşümü, yaşamın içinde 

ilhamın kaynağıdır. Formlar, açılar, biçimler görecelidir; herkese göre değişebilir. 

Duygular gerçektir; hissettiğinizde ona dokunursunuz. Bazen bir tasarıma hayat veren, 

ona ilham olan hikayedir. 

Origami, the Japanese paper falding art, has a significant place in Japan Culture. The 

same significance is valid far the Crane, just like Origami. it is believed that whoever 

folds 1,000 Cranes in Origami leads a happy and long life. The reason behind the 

popularity of the Crane today is an 11-years old girl named Sadaka Sasiki. The little 

girl had Leukemia due ta the nuclear bomb dropped on Hiroshima in the 2nd World 

War started ta fald Cranes hoping that she might get well. However she passed away 

after finishing her 664th crane. in memory of her, children in Japan and all over the 

world make Cranes and send them ta the monument of Sadaka in Hiroshima on August 

6, the anniversary of the bombing. ORIGA is the transfarmation of the effective story ta 

a product and the source of inspiration in life. Forms, shapes and angles are relative; 

they may be different far anyone. However feelings are real. When you feel it, you 

touch it. Sometimes what creates a design is the story inspiring it. 
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SWAN 
OZAN TIGLIOGLU 

Suların üstünde zarif ve uzun boyunları, iri gövdeleri ile bembeyaz 
kuğular gururlu bir şekilde yavaş yavaş süzülürler. Görünüşteki bu 
asilliğe hayran olmamak elde değildir. Kuğu dünyaya ilk geldiğinde 
oldukça çirkin olmasına rağmen büyüdüğünde eşsiz zerafetiyle bu 
kuşlar türünün hem havada, hem de suda tartışmasız en hızlısıdır. 
SWAN, adını kuğuların zaman ve doğa döngüsünün akışı içinde 
geçirdikleri bu muhteşem dönüşüm ve uyumdan alır. Klasik bir ortam 
ya da modern bir mimari içinde, mekanların birbirinden farklı 
filozofilerine uyum sağlayan zamansız bir üründür. Çizgisi sayesinde 
bulunduğu mekan ile bütünleşerek, tasarımındaki felsefeyi, farklı 
mekan dilleri olsa da tek bir biçimle özgürleştirir. 

Pure white swans proudly and slowly float on the water with their 
elegant and long necks and large bodies. it is impossible not to 
admire their apparent nobleness. Ugly at the beginning of their lives 
and turning into animals with unique elegance, these birds are 
indisputably the fastest of their kind in the air and on the water. The 
SWAN takes its name from this perfect transformation and their 
harmony within the cycle of time and nature. it is an untimely product 
according itself to different philosophies of places within an 
environment or within a modern architecture. 
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ODHAN 
OZAN TIGLIOGLU 

Diğer adıyla Beyaz Piramit. Çin'de bulunmaktadır. Bilinen en eski 
piramittir. Aynı zamanda Türkler tarafından yapıldığı rivayeti de 
vardır. Tasarıma hayat veren çizgiler bu eşsiz, eski zamanlardan kalan 
yapının açılarından ilhamını almış; çizgileri ile keskin bir biçimde 
hayat bulmuştur. 

Alias White Pyramid. Located in China, it is the oldest pyramid. There 
is a rumor that it was erected by Turks. 
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SAHSTA 
OZAN TIGLIOGLU 

Adını bu eşsiz dağdan alan tasarımda, yüzlerce yıldır değişmeyen 
güçlü görüntüsündeki ince çizgiler ürünün kaynağını oluşturur. 
Formundaki sade çizgi, dikişlerin farklı birleşimleri ile güçlü bir 
farklılık ortaya çıkarır. Tıpkı, o dağın eteklerinden zirveye çıkan 
patika yollar gibi. 

in the design named after this unique mountain, delicate lines of the 
strong image of the mountain, which has been steady far hundreds of 
years, constitutes the source of the product. The plain line in its form, 
the various combinations of the stitches reveal a strong discrepancy. 
Just like the paths reaching to the top from the foot of the mountain. 
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SADE 
OZAN TIGLIOGLU 

Sohbet ederken en iyisi belki bir sade kahvedir, belki de bu koltukta 
bir kahve içmektir. Tasarımın en önemli özelliği dar mekanlara sade 
bir ürün konumlamak, kütleselliğin biçiminde küçük dokunuşlar ile 
farkını hissetirmektir. 

Sometimes it is best to have a plain coffee while chatting ar drinking 
it on this sofa. The most significant feature of the design is placing a 
plain product in narrow spaces and showing differences by slight 
touches in the shape of its body. 






















































































