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Renda Helin Çilalioğlu Çizer, Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünden 2004 
yılında mezun olmasının ardından Domus Academy Milano’ya kabul edilerek Endüstri Ürünleri 
Tasarımı üzerine yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Bu süreçte, Giovanni Lauda, Dante Donegani 
ve Francisco Gomez Paz gibi uluslararası alanda değerli isimlerin atölye çalışmalarına katılmıştır. 
İtalya’daki eğitim dönemi sonrasında Türkiye’ye dönerek, sektörün önde gelen firmalarında çalışmış 
ve danışmanlık yapmıştır. 2012 yılında  Renda Helin Design Studio ‘yu kurmuştur. Yurt, konut, ofis, 
restoran vb. farklı yapı ve mekan tiplerine yönelik, mimari ve iç mimari tasarım çalışmalarına kendi 
firması bünyesinde, İstanbul’da yer alan ofisinde devam etmektedir. Çizer aynı zamanda İstanbul 
Medipol Üniversitesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde yarı zamanlı öğretim görevlisidir. 

Bugüne kadar pek çok farklı ödüle layık görülen, aynı zamanda 2016 yılında, European Property Awards 
bünyesinde, yarışma geçmişinde ödül alan en genç bayan ünvanına sahip Renda Helin Çilalioğlu 
Çizer’in projeleri çok sayıda yerli ve yabancı yayında yer almıştır.  

Bugün doğru olanın yarın yanlış olabileceğini, her zaman değişimden ve yenilikçi fikirlerden yana 
olmanın gerekliliğini savunan Çizer, eğer ortaya çıkan tasarım yaşantımıza ve tasarım dünyasına yeni 
bir anlayış katıyorsa, yeni bir bakış açısı kazandırıyorsa, işte o zaman doğru kriterlerle, doğru bir yolda 
ilerlendiği görüşündedir. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Renda Helin Çilalioğlu Çizer has graduated from Department of Interior Architecture and 
Environmental design at Bilkent University in 2004, then was accepted to Domus Academy and 
completed her Masters Degree in Industrial Design. In her studies in Domus Academy, she has taken 
part in workshops of designers such as Giovanni Lauda, Dante Donegani and Francisco Gomez Paz. 
After completing her education in Milan, she has returned to Turkey and worked for leading 
companies. Çizer is also a part-time lecturer at Istanbul Medipol University, Department of Interior 
Architecture and Environmental Design. 

Since 2012, she has been designing dorms, residential areas, offices, restaurants etc. under her 
company, located in Istanbul. Untill now she has been presented with different awards one of which 
is European Property Awards that she has received in 2016 and she also became the youngest women 
to receive this award. Her projects have been featured in many national and international 
publications. 

By knowing the idea what is true today might be wrong tomorrow, she has always chased new ideas 
and change. She believes that, if the design adds new understanding to our lives, design world and 
creates a new approach, then she knows she is on the right track with the right point of view. 

 

 

 

 


