1988 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü'nden mezun
olduktan sonra, 1992 yılında New York Pratt Institute of Technology'de iç mimaride yüksek
lisans derecesini tamamlamıştır.
1990-1994 yılları arasında New York'da yaşadığı dönemde 'Naomi Leff and Associates’ İç
Mimarlık firmasında, S.Spielberg, G. Katzenberg Malikeneleri, Armani AIX ve Giorgio Armani
Bloomingdales mağazalarının projelerinde iç mimar ve ürün tasarımcısı olarak görev almıştır.
Pentagram Graphic Design firmasında Clarks of England projesi bazında, teşhir sistemleri
tasarımı üzerine çalışmıştır.
1996 senesinde eşi iç mimar Oğuz Yalım ile beraber Artful İç Mimarlık ofisini, 2005
senesinde Ece Yalım Design Studio adı altında ekibin endüstriyel tasarım branşını
oluşturmuşlar ve böylece ekip olarak iç mimari ve ürün tasarımı branşlarının birbirini
beslediği projelere imza atmışlardır.
Nurus, Ersa, Koleksiyon, Bürotime, Kale Banyo, Arlight, Heper+Moonlight, İkizler Aydınlatma,
Paşabahçe Mağazaları ve bunlar gibi sektörlerinde önder firmaların tasarım manifestolarını
ileri taşıyarak, kendi evrensel bakış açıları ile çağdaş mekanlar için tasarladıkları, yenilikçi,
vizyoner ve insan odaklı ürün tasarımları, dünyaca kabul gören pek çok etkin tasarım
ödülünün sahibi olmuştur.
Profesyonel hayatının yanında, 2004 yılından itibaren ODTÜ Endüstriyel Tasarımı Bölümü,
4. sınıf tasarım stüdyo ekibinde yarı zamanlı eğitmenlik yapmakta, "Endüstriyel Tasarımda
Renk" konulu dersini vermekte, ve tasarım odaklı etkinliklerde geliştirmiş olduğu metodoloji
ile renk çalıştayları düzenlemektedir.
**
Ece Yalım has graduated from the Department of Industrial Design of Middle East Technical
University, 1988, and completed her masters degree in Interior Design at Pratt Institute of
Technology, New York, 1992.
Between 1990-1994 she continued her professional life in New York, working as an interior
and product designer at Naomi Leff and Associates Interior Design Co. in S.Spielberg,
G.Katzenberg residences, Armani AIX stores, Giorgio Armani in store boutiques, Clarks of
England accounts.
In 1996 she and her husband, interior designer Oğuz Yalım have founded Artful Interor
Design Co. and in 2005 expanded with Ece Yalım Design Studio industrial design team in
which she has been practicing interior and product design which nourishes each other.
With their own universal approach, they uplift the design manifests of leading companies
such as Nurus, Ersa , Koleksiyon, Burotime, Kale Bathroom, Arlight, Heper+Moonlight, İkizler
Lighting, Paşabahçe Mağazaları, etc., and design human oriented, visionary, innovative,
contemporaray products that have been rewarded with world wide known, influential design
awards many times.
Addition to her professional agenda, she has been supervising graduate students as a studio
team member and teaching ‘Color in Industrial Design‘ in ID department in METU since
2004. Also shares her color methodolgy with workshops in design focused organizations.

