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Armatür - Endüstriyel Ürün Tasarımcısı Müge Göken 

Modern çizgilerde yalın bir armatür, 
Primemix  
 
 

Primemix ana hatlarıyla sıcaklık ve debisi ayrı ayrı gerçekleştirilen banyo 
armatür grubudur. Serideki ilk ürün ise banyo armatürü. Bu ürün ana 
gövde, iç gövde, ayar kolları ve çıkış ucundan oluşuyor. Ürünün fonksiyonel 
ve teknolojik yapısına modern çizgisi eşlik ediyor. 

Yazdır

Bize Yazın

Arkadaşına Gönder

 Dijital 
Dergi  

Müge Göken, gerçekleştirdiği tasarımda, piyasada yer alan armatür tasarımlarından 
farklı olarak “özgün” ve “yalın” bir banyo armatürü tasarlamayı ön plana almış. Göken, 
bu çalışmalar sırasında şirketin Ar-Ge ve mühendislik bölümünden de destek görmüş.

PRIMEMIX BANYO ARMATÜRÜ ENDÜSTRİYEL TASARIM SÜRECİ

“Proje ilk önüme sunulduğunda piyasada çok fazla özgün ve yalın banyo armatürü 
olmadığını fark ettim. Bu üründe farklı olarak dairesel ve dikdörtgen formların bir arada 
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kullanılmasını istedim. 

MÜGE GÖKEN 
KİMDİR? 

1983 yılında Kütahya
´da doğdu. 2001 

Balıkesir Fen Lisesi; 
2006 ODTÜ Endüstri 

Ürünleri Tasarımı 
Bölümü´nden mezun 

oldu. 2007’den 
yılından bu yana 
Elginkan Holding 

bünyesinde Valfsel 
Armatür Sanayi A.Ş
´de çalışmakta ve 
İzmir’de yaşamakta. 

Armatür tasarımı 
dışında iç mimarlık 

cam tasarım 
çalışmaları da mevcut. 

Tasarımın bir çok 
alanına ilgi duyan 

tasarımcının ilgisini 
özellikle yapılar ve 
yaşam mekanları 

çekiyor. 

Bunun üzerine formların olanak verdiği üretim yöntemlerini 
belirledim. Bu sırada Ar-Ge Mühendislik Bölümü´nden destek 
aldım. Ürünün mekanik yapısı ayar kollarını gövde üstüne 
taşımama olanak verdi. Ürünün asimetrik olması hem ayar 
kollarını bir araya getirecek hem de ürüne hareket katacaktı. 
Çıkış ucunu dikdörtgen formda, dairesel gövdeyle uyumlu; 
suyun akma hissini verecek formda tasarladım.” diye konuşan 
Müge Göken, ortaya modern çizgileri olan yalın ve fonksiyonel 
Primemix banyo armatürünün çıktığını dile getiriyor. 

PRIMEMIX SERİSİ ENDÜSTRİYEL TASARIM SÜRECİ

Armatür tasarımında banyo ve lavabonun serinin en önemli 
parçaları olduğunu, onların arasındaki uyumun serinin diğer 
ürünlerine ilham verdiğini kaydeden Göken, banyo 
armatüründe istediği görselliğe ulaşınca ikinci olarak yine serinin karakteristik bir ürünü 
olan lavabo tasarımını gerçekleştirdiğini ifade ediyor: “Banyo armatüründe kullandığım 
dairesel ve dikdörtgen formları lavaboda da kullandım. Bu aşamada ergonomi 
çalışmalarıyla birlikte ürünü sonlandırdım. Serinin diğer ürünleri de bu iki üründen 
türedi. Çanak lavabolar için tasarladığım Primemix ürünü yine bu seride en çok 
beğenilecek ürünler arasında yer alıyor.”

Tasarımın gerçekleştirilmesinde katkısı olan isimler konusunda da bilgi veren Göken 
şunları dile getiriyor: “Bu elbette işin sadece endüstriyel tasarım kısmı. Bu ürünün 
A’dan Z’ye gerçekleşmesinde Valfsel Tasarım Ekibinin büyük katkıları var. Bu ürünün 
mekanik tasarımı Hakan Cevat Tuncay, Tasarım yönetimi ise Ar-Ge müdürümüz Ahmet 
Coşan tarafından gerçekleştirildi.”

SERİ ÜRETİMİ TASARIMLA GÜÇLENDİRMEK ÖNEMLİ

“Endüstriyel tasarımın, üretici firmaların olmazsa olmazıdır. Tasarım birinci olarak 
özgün olmalıdır, ikincisi ergonomik ve insanla uyumlu olmalıdır, üçüncüsü ise kolay 
üretilebilir olmalıdır. 

Ürünün asimetrik 
olması hem ayar 
kollarını bir araya 
getirecek hem de 

ürüne hareket 
katacaktı. Çıkış ucunu 
dikdörtgen formda, 
dairesel gövdeyle 

uyumlu; suyun akma 
hissini verecek formda 

tasarlandı. Ortaya 
modern çizgileri olan 
yalın ve fonksiyonel 

Primemix banyo 

Bu üç kriter ürün tasarımında önemli yer tutmaktadır. Endüstriyel 
tasarım ve eğitimi tabiî ki bu kadar basite indirgenerek 
anlatılamaz.” diyen Göken, tasarımın insanın var oluşu kadar eski 
bir uğraş olduğunu, ancak seri üretimde çalışan tasarımcılar için 
organizasyona yukarıdan bakabilmenin, ihtiyaçlara hızlı cevap 
verebilmenin, kullanıcıyı neyin mutlu edeceğini hayal edebilmenin 
büyük bir avantaj sağladığını ve seri üretimin avantajlarını 
tasarımla güçlendirmenin çok önemli olduğunu dile getiriyor. 
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armatürü çıktı. “Primemix ürünü de bu anlamda estetik ve fonksiyonel yapısıyla 
hem kullanıcıyı memnun etmiş hem de üreticiyi memnun etmiş bir tasarımdır. 2009 
yılında M Technology ödülünü alarak şimdiden yurt içinde ve yurt dışında birçok yayın 
organında ismini duyurmuştur.”

PRIMEMIX´E ÖDÜL YAĞDI

Dünya yapı sektöründe lider markalardan biri olan E.C.A, Primemix armatürü ile 
İtalya’nın Verona kentinde yapılan M Technology Award 2009, IF Design tarafından 
düzenlenen Uluslararası Tasarım Yarışması’nda ödül kazandı. Elginkan Topluluğu’nun 
Manisa’daki Valfsel Armatür fabrikasında üretilen yenilikçi ürün E.C.A Primemixsu ve 
enerji tasarrufu teknolojisiyle de “Elements and Systems” kategorisinde de ödül aldı. E.
C.A-VDT (Valfsel Design Team ) tarafından geliştirilen özel DURO kartuşun 
kullanıldığı ürünün görsel tasarımı ise endüstri tasarımcısı Müge Göken tarafından 
yapıldı. Ürün, banyo ve mutfaklarda, sıcak suyun kullanılması sırasında en çok 
karşılaşılan sorunlardan birisi olan, her açma-kapamadan sonra armatürde su 
sıcaklığının tekrar ayarlanması sıkıntısına son veriyor. E.C.A Primemix, dünya çapında 
patenti alınan içindeki özel mekanizması (kartuş) sayesinde, su miktarı ve suyun 
sıcaklık ayarını birbirinden ayırıyor. Bu özelliği ile ürün kullanıcısına hem yüksek 
düzeyde konfor, hem de enerji ve su tasarrufu sağlıyor. E.C.A Primemix, yalınlık, 
fonksiyonellik ve ergonomik tasarımıyla öne çıkıyor. Banyo bataryasında kullanılan yön 
değiştirici(Çıkış ucu/duş çıkışı) sıcaklık ayarı ve miktar ayarı sistemi ile aynı konseptte 
tasarlanarak ürünün bütünsel estetiği arttırılmış.
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