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Üçüncü Aşama: Mimarlık Bölümünün ve Yüksek Lisans Programının Mezun vermesi		
2003 Yılında resmen kurulan, 2004’ten itibaren etkin şekilde faaliyet gösteren Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi bu yıl bir yeniliğe daha imza atıyor:
Moda Tasarımı, Endüstriyel Tasarım, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı Bölümlerinin yanısıra Mimarlık Bölümü ve Tasarım Çalısmaları
Yüksek Lisans Programı da mezun vermiş bulunuyor.
Böylece fakültenin yeni bir aşamasına, üçüncü gelişim aşamasına gelmiş
olduk. İkinci kez mezuniyet sergisi düzenleniyor ve mezuniyet kataloğu yayınlıyoruz ve büyümeyi dikkatle izliyoruz.
Mezuniyet katalogları öğrenci işlerini sergilemenin, ögrencileri sektöre
tanıtmanın, çalışmaları belgelemenin ve bir fakülte belleği oluşturmanın ötesinde başka işlevler de taşır. Fakülte mensupları için nerede bulunulduğunun
bir göstergesi ve eğitimin kalitesine ayna tutan bir hesaplaşma zeminidir. Sene
sonu sergisiyle birlikte ele alındığında ortaya konan emeklerin, ortaya çıkan
ürünlerin değerlendirildiği, tartışıldığı bu ortam, fakültenin kendisini sürekli
yenileme ve geliştirmesinde en etkin araçlardan bir tanesidir.
Fakültemizin inşaasında bütünlüğü korumak, bölümler arası dengeyi
sağlamak ve düzeyli bir felsefe çerçevesinde bir kimlik oluşturmak son derece
önemlidir. Tasarım eğitimi anlayışındaki bu bütüncül yaklaşım, fakültemizin
toplumsal, sosyal ve ekonomik koşullara daha duyarlı olmasını sağlamakta ve
buna bağlı olarak akademik araştırma ve çalışmaları yürütürken, bir yandan da
sektörle ve endüstriyle formüle edilecek ortak projeler için daha güçlü kılmaktadır.
Geçmiş yıllarda da belirttiğimiz gibi disiplinlerarası bir yaklaşımın yaratıcı,
sorgulayıcı ve yapıcı projelerle beslenen eğitim çarkından çıkan öğrencilerimizin profesyonel yaşamda da başarıdan başarıya koşmalarını diliyor ve istiyoruz.
Bu bağlamda, topluma, tasarım alanında yeni meslek insanları kazandırmak,
aydın ve çağdaş değerler taşıyan ve bu değerleri sürekli sorgulayıp, kullanıcılar için yaşam kalitesinin düzeyini yükseltecek ürünler tasarlayan daha özgür,
mutlu ve demokratik bir toplum için çalışan gençler yetiştirmek, onların yetişmesini görmek en büyük sevincimizdir. Bu sevince katkıda bulunan herkese
teşekkür ederim.

Tevfik Balcıoğlu
Dekan
Dean

Third Phase: First Graduates of the Department of Architecture and the
Design Studies Graduate Programme
				
Founded in 2003, and active since 2004, the Faculty of Fine Arts and
Design has reached an important milestone. In addition to the departments
of Fashion Design, Industrial Design, Interior Architecture & Environmental
Design, and Visual Communication Design, the students of the Design Studies
Graduate Programme and the Department of Architecture are graduating for
the first time.
Therefore, we have reached the third phase of development for our Faculty.
We are very proud of the fact that this is the second time we have organized a
graduate exhibition and published an accompanying catalogue.
Graduation catalogues allow students to showcase their work, introduce
them to the industry, document their works and constitute a memory of the
faculty. Moreover, they are the indicators of the level of excellence of a faculty.
When considering the catalogue and exhibition together, the efforts and
achievements of the students can be evaluated in such a way as to allow for the
future development of the faculty.
While shaping our faculty, it is important to maintain integrity, to obtain
a balance between the departments and to create an identity for framing our
educational philosophy. This integrated approach to design education allows
our faculty to be more sensitive to social and economic circumstances, and
creates a dynamic environment informed by academic research and projects
formulated in cooperation with the industry.
As stated in previous years, we hope that our students, who have benefited
from an interdisciplinary educational approach, developed through creative,
critical and constructive projects, will be successful in their professional careers.
We take pride in bringing new professionals to the field of design - young people,
who carry intellectual and modern values, and who question those values;
young designers who design products that improve the quality of life for their
users, and who work for a freer, happier and more democratic society.
I would like to thank everyone who has contributed to the success of our
efforts.
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Yeniden Oluşum…
2001 yılında 9 kişiyle küçük bir sınıfta başladığımız moda yolculuğumuzun
5. durağına geldik. Moda tasarımcısı olmaya aday 22 ve moda işletmeciliği alanında profesyonel olarak iz bırakacağını umut ettiğimiz 25 genç beyin 5. kuşak
mezunları olarak iş dünyasına adım atmaya hazır.
Geleceğin moda tasarımcılarının kreasyonları bu yıl “Trans2010-Yeniden
oluşum” ana teması çerçevesinde hazırlandı. Kıyafetler, hızlı tüketim olgusuna
karşı, sürdürülebilir bir tasarım anlayışını temsil eden “Yavaş Moda Hareketi”,
gündelik yaşamın sorunlarına eğlenceli ve yaratıcı bir bakış açısıyla yanıt veren
“Tepetaklak” ve çağdaş mimari ve dijital teknolojideki gelişmelerden beslenen
fütürist ve deneysel bir tasarım anlayışını yansıtan “Beden-ötesi” adlı üç farklı
yaklaşım çerçevesinde tasarlandı.
Moda İşletmeciliği uzmanlık alanı mezunlarımız ise moda dünyasının
çehresini değiştirmeye yönelik marka önerileri ile Üniversitemiz’de yapıtaşları
oluşturulan bir mesleğe yönelik geliştirdikleri ilk profesyonel işlerini kamuoyuna ve moda profesyonellerine sunuyorlar. İş dünyasının simulasyonu olarak
kurguladığımız bu akademik ortamda 4 yıllık yorucu ama keyifli yolculuklarını
başarıyla tamamlamış olan mezun öğrencilerimize başarılar diliyor, onların yetişmesinde ve kişisel sunumlarında emeği geçen tüm akademisyenlere ve profesyonellere içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Şölen Kipöz

Bölüm Başkanı
Head

Re-generation...
We have arrived at the 5th phase of our fashion voyage, a journey which
departed with only 9 students in a small classroom in 2001. Now, our 5th
generation of graduates, 22 potential fashion designers and 25 fashion
business candidates, are ready to take their first steps in to the professional
world.
The creations of our future fashion designers have been prepared in
the context of this year’s theme, Trans2010 - Re-generation. The outfits
have been designed from three different standpoints- “Slow Fashion
Movement” which represents a sustainable design understanding against
fast moving consumption; “Upside down” which responds with a creative
and entertaining perspective to the problems of everyday life; “Metabody”
which reflects the futurist and experimental language of design inspired by
contemporary architecture and developments in digital technology.
The graduates from the Fashion Business Specialization Area are now
at the forefront of their field, ready to take their place in the professional
arena of the fashion sector. They will present their specialized projects to
fashion professionals and the public, including branding proposals which
could potentially change the face of the fashion sector. I wish enormous
success to all our graduate students who have managed to complete this,
tough yet at the same time enjoyable, 4-year journey through our academic
environment which has been designed to simulate business life.
In particular, I would like to sincerely thank all academics and
professionals who have contributed enormously in guiding and educating
our graduates.

Açelya Ünal
Dengeler sarsılmaya başlayınca insanlar da kendilerini tüketmeye başlar. Çaresizce hayata tutunmaya çalışırlar ve bu son çırpınışlarında kendi iç dünyalarında gelgitler yaşarlar. Yıpranmış ruhları hayat stillerine de yansır. Her
şeye rağmen umutlarını yitirmeden direnmeye çalışırlar. Ama çaresizce yok
olurlar. Bu yok oluşu ve hayata direnmeyi tasarımlarımla ve kumaş oynamalarımla ifade ettim. Yıpranmış, boyanmış keten kumaşları dinamik kumaşlarla birleştirip bu ayakta kalma mücadelesini ve uniseks, cinsiyetsiz ruhunu
yansıttım.
People begin to consume themselves when their inner balance start to be
shaken. They try to hold on to their lives in mood swings and this becomes
their last struggle. Their fragmented souls reflect on their life styles. In my
collection, I tried to emphasize this disappearance by using fraying and
painted effects of linen fabrics while combining more dynamic materials and
I tried to reflect this unisex asexual soul which appears to be exhausted.

İzmir, 1987
acelyaunal@hotmail.com
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Yokoluş, 2009
Disappearance, 2009

Ayşe Gül Göçen
Otistik bir insanın normal insanlara göre iletişimde ve davranışlarında zorluk
çektiği ve sorunlar yaşadığı görülmektedir. Genel zeka seviyeleri ne olursa olsun, çevrelerindeki dünyayı algılamada zorluk çekerler. Otizm bir spektrum
bozukluğudur. Kimse otizmin nedenlerini bilmiyor. Onlar kendi hayal dünyalarında yaşarlar ve kendi içlerinde yaşadıkları karmaşık dünyaları renklidir. Resim çizmeyi severler ve böylece çocukluklarını ifade ederler.
Bu koleksiyonda otistik bir kadının iç dünyasının dışa vurumu anlatılmaktadır. Koleksiyondaki tasarımların hacimlerinin çok geniş olması; otistik kadının kendini saklama ve gizleme çabasıdır. O, kendini dış dünyaya ait hissetmemektedir.
According to ordinary people, autistic persons
have difficulty in
communication and behavior. Whatever their intelligence quotient is, they
have difficulty in apprehending the world ‘as it is’. Autism is a spectrum
disorder. Autistics live in their imaginary world and their inner world is
complex and colourful. They like drawing pictures, and by that they express
their childhood. This collection takes up autistic women’s imaginary world
and its expression. The large volume of the designs in the collection is because
of autistic women’s efforts to conceal themselves. Because they do not feel as
a part of the outside world, social life which describes the movement is not
important to them.

İzmir, 1986
aysegulgocen@hotmail.com
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Çocukluk Düşleri, 2009
Childhood Dreams, 2009

Cana Üstün
İkiye bölünmüş bir dünya… Omzundan kayıp giden tozlu anılardan ibaret
bir hayat ve her şey olması gerektiği gibi… Gidip gelen akıl gibi... Parlayan
gözler ve boşluk. Alabildiğine boş, yorgun ve yorumsuzdur. Her şeyi ve her
yeri bulanıklaştıran sisin içinde o masum ruhu hala küçük oyuncak ayısını
aramaktadır. Fakat en acı kayıp; kaybedilen kelimeler ve cümlelerdir. Alzheimer hastalığını konu alan bu hikaye tüm konusu ve kurgusuyla; derin ruhsal
kaosu, gidip gelen hafızanın tamamlanmamışlıklarını, ikilemlerini siluetlere
aktarmaktadır. Koleksiyon; geçmişinden gelen aksesuarlarla hem şık hem
günlük giyilebilecek giysilerden genellikle de rahat kesimlerden oluşmaktadır. El yazılarından oluşan baskılar, örümcek ağını anımsatan tığ işleri ve yer
yer yapılan kumaş boyamalarıyla anlatılmak istenen; o büyük acıyı, karmaşayı tüm çıplaklığıyla karşı tarafa aktarmaktır.
A world that is divided in two… The things lapse on the shoulder as the old
vestiges and the things it has to be. Like an intermittent mind… The glowing
eyes and dead space... Blank, tired and without comment… In the thickness
of the fog, everything is blurred and is isolated from the whole. A former
self is still searching for her teddy bear. But the most painful loss is the word
and the sentence. The subject and editing of the story is about the disease,
Alzheimer. The aim is to interpret this deep mental chaos, incompleteness
and dilemmas of intermittent memory with the silhouettes. The collection
consists of couture and casual garments especially comfortable with the
accessories that come from the past. With the handwriting prints, fabric
dyeing and crochets like spider’s web, I want to emphasize to people the deep
pain and chaos with all bareness.

İzmir, 1987
canaüstün@hotmail.com
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Anımsamalar, 2009
Mnemonic, 2009

Canseli Özhelvacı
Dönüşüm oluşumun bir parçasıyken, dönüşmekten ne kadar kaçılabilir? Dünyaya gelen her cisim geldiği gibi kalmıyor; bir şeyden bir şeye dönüşmek, bir
halden adım adım başka (bir şeye) hale, o halden de başka bir şekle geçmek
kaçınılmaz. Yenilikler ve bu yeniliklere kavuşma sürecinin gizemi beni de büyüledi. Bu bir sihir… Zaten her birimiz bu sürecin birer parçasıyız. Ben bu
dönüşümün oluşumunu ipek böceğinin oluşum evresinde yakaladım, adım
adım aldığı farklı halleri doğal renklerini, oluşurken geçirdiği zor, yorucu
ama kusursuz formlarını kullanarak koleksiyonuma uyguladım. Onun doğal
ve ipeksi yönlerini keten ve ipekle kombine ederken geçirdiği karmaşıklığı
dantellerle destekledim.
If conversion is a part of formation, how can we escape from conversion?
Turning into a thing from another one, and one condition step by step from
the other, then another from the figure... This new process of innovation
process gained mystery, and also fascinated me as well. This is magic… And
everyone is part of this process. I found this conversion in cocoon formation.
In my collection I adapted this transformation step by step to different forms,
using natural colors and perfect shapes. Its natural and silky look is what I
combined with linen and silk supporting the complexity of lace.

İzmir, 1987
cnseliozhelvaci@hotmail.com
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Hücre Yapı, 2009
Structured Cell, 2009

Ceyla Büyüksaraç
Bu koleksiyon, aldığımız tüm negatif enerjilerden, uzak olmanın ve arınmanın verdiği iç güzelliğin, rahatlamış beynin ve pozitif düşüncelerin dışavurumudur. Bu iç güzellik her zaman yaşayacak olan bir güzelliktir.
Koleksiyonda 50’li ve 60’lı yılların iç çamaşırı ve mayo kesimlerinden esinlenilerek, retro ama aynı zamanda modern bir görüntü yaratıldı.
Detaylarda doğal taşlar kullanıldı. KUVARS: beyin fonksiyonlarını uyarır,
kişinin çevresinde oluşan negatif enerjiyi yok eder ve pozitif enerjiyi toplar.
Tene temas ettirilerek kıyafet altında taşındığı takdirde, kişiyi diğer insanların negatif enerjilerinden korur. AMETIST: Kişiyi rahatsız eden takıntılı
düşünceleri uzaklaştırıcı ve yatıştırıcı bir etkiye sahiptir. Koyu mor ya da çok
açık renkli olan ametistler en güçlü enerjiye sahip olan ametistlerdir.
Kıyafetleri bedenlerinde taşıyanlar kendilerini her türlü kötü enerjiden arınmış aynı zamanda dış dünyadan izole olmuş ve özel hissedeceklerdir.
This collection is a sensitive expression of inner beauty, found in physical,
mental and spiritual equilibrium, eliminating the many poisons and negative
energies that we accumulate in our everyday life. This expression isolates us
from every form of anxiety. An awareness of our body; clarity of thought
and serenity, also need of purification; the light that appears on the surface
of the body and the beauty of a relaxed spirit which continues over time.In
my design I was inspired by vintage lingerie and swimwear of 50s and 60s.
This lingerie collection is not for seduction, they are for women who want to
feel glamorous relaxed, pure and isolated from the negative feelings. Those
who dress up in these garments would feel the endless beauty which is inside
them and their bodies will feel the purified energy.

Allegheny, 1984
rouge-222@hotmail.com
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Güzelliğin Ötesinde, 2009
Beyond the Beauty, 2009

Dafne Demirağ
En iyiler ve soylular sınıfını oluşturan asilzadeler, sözde ahlaki açıdan üst düzey olup, abartıdan ve basitlikten tamamen uzakta olan bir yasam tarzını
yansıtmaktadırlar. Sınırları asmayan, kendi kuralları içinde yaşayan kimselerdir. Konumlarından dolayı her zaman şık her zaman ciddidirler. Onları değerlerini kaybettiklerinde ortaya çıkabilecek bilinmeyen kimliklerinde hayal
ettim ve bu farklı kimlikleri ortaya çıkarmak, kuralcı dünyaları yıkmak, onlara biraz renk katmak istedim. Gerçeğin dışında hayallerin ötesinde, biraz
şehvetli, biraz çarpıcı… Asil olanı fanteziye iten bu yolda alaycılığın sınırı
yok. Ciddiyetin yok olması kaçınılamaz. Koleksiyonda aristokrat ciddiyetiyle,
seksapellik bir arada yansıtılmıştır.
Nobility forms the best and most prestigious class. They belong to the
highest moral stature and remain far from extremity and simplicity. These
people live within self-set boundaries. Due to their stature they are always
chic and serious. I imagine them as if they have lost their values and are
revealing their hidden identities, bringing down the rules that govern their
world, adding a little touch of color. A little lust, a little striking… There is no
limit for joking in the path leading from nobility to fantasy. It is inevitable
that the seriousness will disappear. Aristocratic seriousness and sex-appeal
are combined in my collection.

İzmir, 1986
dafnedemirag@hotmail.com
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Soyluluk İllüzyonu, 2009
Illusion of Aristocracy, 2009

Ebru Mutlu
Zaman su gibi akıyor… İnsanoğlu yaşlanmanın doğal sürecinde asla karşı
gelemeyeceği sonuçtan bu gerçekten kurtulmakla mücadele ediyor. Ama ne
yaparsa yapsın.
Zamanı durdurmak gibi bir şansımız yok. Kabul etsek de etmesek de… Yaşlanma korkusu günümüzde sosyal bir sorun haline gelmiştir. İnsanlar genç
kalmak için ve yaşlanma belirtilerini kapatmak için uğraşıyorlar ama ne kadar uğraşılsa da bu korku kaçınılmazdır…
Tasarımlarımda bu önüne geçilemez gerçeği zaman içinde yaşlanmak ve bu
zaman içerisindeki fiziksel değişimi gençlikten yaşlılığa geçişini yansıttım.
İnsanların yaşlılık kusurlarını kapatmaya çalışmalarını, ten renkleri tonlarıyla, bandajlarla, bantlarla ve yara dikişleriyle; insan tenindeki kırışmaları,
çillenmeleri kumaşları boyayarak ve kırıştırarak ifade ettim.
Time is flowing by… Everyone struggles to get away from the natural process
of aging which humans will never be able to counteract and defend against.
But we can’t escape it, no matter what we do!
We don’t have the chance to stop time. Whether we accept it or not we are
getting old... The fear of aging has become a social problem in our time. We
want to be able to stay youthful and enjoy life to the fullest. No matter what
lengths we go to in order to stay young there will always be that fear in the
back of our minds. But it is fate…
In my designs, I express this unavoidable reality of aging, the physical changes
and wrinkles formed over time, the aesthetic surgery for hiding the wrinkles
and the progression from youth to old age is emphasized with textures.

İzmir, 1984
feliceebru@hotmail.com
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Estetik Takıntı, 2009
Aesthetical Obsession, 2009

Ece Pala
İnsanlar monoton geçen ciddi iş yaşantıları yüzünden ruhlarındaki canlı
renkleri koruyamaz hale geliyorlar ve onları bilinçlerinde en gerilere gönderiyorlar. Kimliklerini, karakterlerini ve onları diğerlerinden ayıran özellikleri
bir kenara bırakıp hayatın sürüklediği yerlere gidiyorlar. Hayatın tüm monotonluğuna karşı durabilmek için her biri bağımsız ve cesur ruhlarının cesaretiyle bu monoton hayatlarına karşı savaş açarlar. İçlerindeki renkli ruhları,
hayatlarındaki tüm detaylara katarak anlayışlarını ve görselliklerini kişiselleştirip diğerlerinden ayrılırlar. Bu anlayışı; kalıpları abartılı ve eğlenceli bir
şekilde oynayarak, takım elbise kumaşlarını ve renkli kumaşları bütünleştirerek yansıttım.
Monotonous and serious business life causes people to enter a state of mind
where they can not protect their soul’s flamboyant colors and push them
to the inner depths of their minds. They put their identities and characters
aside which separates them from others and follow the path which their
unavoidable life brings. To stand against this monotonous existence, they
take up a fight, gaining courage from their independent and brave souls.
Adding their colorful souls into every single detail of their lives, they
personalize their way of understanding and appearance that distinguishes
them from others. This understanding is reflected in the designs through a
play of exaggerated patterns and colorful fabrics with men’s suit fabrics and
lively colors together.

İzmir, 1985
queenece85@hotmail.com
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Dışavurum, 2009
Expression, 2009

Gizem Alanköy
Toplumda bireylerin çeşitli rolleri vardır. Bu rollere büründükleri zaman kendi kişiliklerinden uzaklaşırlar. Bir tasarımcı olarak başlangıç noktam üniforma oldu. Koleksiyonumun oluşum sürecinde üniformaları ters düz ederek
toplum içerisinde bilinen yani “uni” olan kavramı yok ederek, çeşitli kişilik
izleri ile “uinform” kavramına ulaştım. İç-dış, ters-düz ve farklı illüzyonlar
kullanarak, farklı kişilik ve kişiliklerin kıyafetlere yansımasını konu aldım.
Koleksiyonumda bazı alışagelmiş, tek düze, dominant fikirler ile alay ederek, farklı hiç olmadığımız, belki hayal ettiğimiz ama hiçbir zaman giymeye
cesaret edemediğimiz kıyafetler tasarladım. Bu belki bir karşı çıkış, belki bir
arayış belki bir manifesto.
Ne okul, ne öğretmen, ne zaman, ne gelenek, ne altyapı, ne sınırlar, ne alışılmış, ne de...
Every individual has numerous roles in the society and while acting these
roles they start to become distanced from their own identity. As a designer
my starting point is to visualize these concepts by designing uniforms. My
aim in this collection is to make uniforms to be out of bounds and to be out
of the habitual by turning them upside down. I transformed the uniform in
a way in which human beings can express their personality. I try to adapt
different kind of personalities for different identity by designing inside
outside, upside down and various illusions. In my collection I have designed
different styles of garment by making fun of the dominant, traditional and
habitual ideas. This has created a collection we can never get the adequate
courage to wear but always dreamed off. Maybe this is a revolt, maybe a
search, or maybe a manifesto.
Neither school, nor teacher, nor time, nor tradition, nor background, nor
boundaries, nor classic, no…

İzmir, 1985
gizemalankoy@gmail.com
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Kimliğe Karşı Manifesto, 2009
Manifesto Against Identity, 2009

Gözde Denktaşlı
Gördüğümüz ve ruhumuzda yaşadığımız, hiç uyanmak istemediğimiz fakat
rüyanın farkına vardığımızda, gerçekte de rüyanın içinde olduğumuzu anladığımız anlar oluyor. Doğayla bir oluruz o zaman, yansımalarımızı görürüz;
her yerde, herkeste, her şeyde…
Ayrı ayrı parçalar ve çizgiler rüyaların çokluğunu kumaş ve iplik karmaşası
rüyaların zenginliğini temsil ediyor. Tasarımlarda kullanılan objelerin hepsi doğayla bir olmamızın yansımalarıdır. Kullanılan pastel renkler rüyaları,
canlı renklerin detaylarda kullanılması ise rüyaların gerçekte yaşanmasını
yansıtıyor. Doğal kumaş ve aksesuar seçimleri de ruhumuzla bir olan doğayı
vurguluyor.
We see and feel dreams in our souls, those dreams we never want to wake
up from, as soon as we know that it is a dream, we realize that we actually
live in a dream world. We’ll become one with nature, we’ll see our reflections
everywhere, in everybody and in everything.
Individually used pieces and lines represent multiplicity, fabric and fiber
mixtures represent the richness in our dreams. All the objects that are used in
my project are reflections of nature. Pastel colors are used to show the dreams
and expressive colors are combined with pastel colors to show that reality is
actually a dream world. Natural fabric and accessory choices emphasize our
unity with nature.

İzmir, 1982
gozdenktasli@hotmail.com
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Düşler Diyarı, 2009
Dreamland, 2009

Gülcan Yeni
Yaşamak isteyip de yaşayamadığımız benlerin farklı boyutlarda anlam kazanması için farklı insanlar olmayı hayal eder, duygularını ifade etmekten
korkarsın. Bazen bir külkedisiyken bazen bir kedi kadına dönüşüveririz. Konuşmak yerine görüntün birşeyler anlatsın istersin. Kendini hayata bıraktığında bambaska bir dünyanın insanı olup çıkarsın ve evrim geçirirsin. Kendi
dünyanda kendinin hakimi olursun.
Bu koleksiyonda teknolojiden esinlenip varolanı ilginc hale getirip daha
fonksiyonel ve hayatı kolaylaştıran formlara cevirmek istedim. Herkes bazen
içindeki gerçek beni bulmakta zorlanabilir, bu yüzden tasarımlarımda değişkenlikleri ve geçişleri sade bir şekilde gösterip iç dünyamızdaki bekçileri ön
plana çıkarmak istedim.
We imagine being someone else in some other dimension; we want to be that
person but can’t be that one, afraid to express our feelings. Sometimes we
are Cinderella, another time we may become a Catwoman. Instead of talking
we want our appearance to say something. When you express your soul in
life, you will become someone that belongs to another world, you will get
through an evolution. You will become your own master in your own world.
In this collection technology is the inspiration; existence became more
absorbing and functional. The forms are translated into forms that make life
easier. Everybody may get lost in themselves while trying to find their inner
soul. I wanted to emphasize the protections of our inner worlds, therefore
transitions and variables are shown in a pure way.

Zurich, 1982
gulcanyen@yahoo.com
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İtici Güç, 2009
Impetus, 2009

Ilgaz Akın
Sınırları olmayan, özgür ruhumuz artık kilitli kaldığı bedenden dışarı çıkıyor.
Hayatımız boyunca yaşadığımız ve her yeni günde yaşıyor olduğumuz olayların ruhumuzdaki yükünü az da olsa hafifletebildiğimiz bir zaman dilimi olduğunu düşünün. İşte “Astral Yolculuk” ile beraber artık ruhumuzun özgürlüğünü hissedebilir, sonsuz bir yolculuğa çıkabiliriz. Bedenimizin katılığından
kurtulup ruhumuzun hafifliğine ulaştığımız bir serüven gibi.
Bu koleksiyon kişinin bu yolculuktaki ruh halini ve fiziksel değişimindeki
farklılıkları, tasarımların yanı sıra ruhun bedenden ayrılışını kıyafetlerde
kullanılan farklı malzemelerle ifade ediyor. Bir nevi katıdan buhara geçen bu
yolculuk, bu koleksiyonda bütünüyle ele alınmıştır.
Our independent soul without any borders is escaping from the body in which
it was locked. Imagine that there is a period of time where we can make our
soul’s burden of past events lighter and keep living everyday. Due to ‘Astral
travel’ we can feel our freedom and we can have an endless travel. It is like an
adventure rescuing the lightness of the soul from the heaviness of our body.
This collection signifies a person’s frame of mind and soul and changing
physical differences, instead of designs, by using different materials. This
adventure is from solid to smoke, emphasizing all conditions of the soul.

İzmir, 1985
ilgazakin@hotmail.com
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Hal Değişimi, 2009
Transition, 2009

İlksen İnan
Sonsuz ruh ölümlü bedenlere hayat verir ve onların yaşamlarına tanıklık
eder.Bir gün yaşam sürecini tamamlayan beden ölümle son bulur fakat ruh
başka bir bedende yeniden hayat bulur ve deneyim kazanmaya devam eder.
Ruh yeni bedene adapte olur ve her şeyi yeniden öğrenir ya da “Re–member”
ile yani Yeni Üyeyle önceki bedenden kazandığı deneyimlerini Remember /
Hatırlar. İnsan bedeni ruhla deneyim ve boyut kazanır, gelişir ve genişler.
Ben de konseptimin kurgusunu tasarımlarıma büyük kalıplar ve genişlemelerle yansıtmaya çalıştım. Reenkarnasyondan ötürü önceki hayattan kalan
belleklerini fonksiyonel olmayan dekoratif dikişlerle vurgulamayı denedim.
Fütüristik çizgiyi, keskin görünüm ile destekledim.
Immortal spirits give a life to mortal bodies which witnesses a lifetime inside
of it. One day, the entire process of life ends with death, but the immortal spirit
has found new life in another body. It will continue to gain experience.
Adapt to a new body, and spirit to re-learn everything or remember the
previous experience with Re-Member from a previous life. Experience and
size of human body grows with the spirit. This concept is reflected in the work
through large patterns and expansion. It is a circle of life, a ‘Reincarnation’,
which I attempted to highlight. In the previous life of the memory I try
to emphasize the non-functional but decorative stitches. I supported my
futuristic concept with intense expression.

Bursa, 1984
xn_ilksen@hotmail.com
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Yeniden Üye, 2009
Re-Member, 2009

Merve Akgün
Dünyanın bütün kaynaklarını düşüncesizce tüketip, arkamızda yaşanılamayacak bir dünya bırakıyoruz. Gelecek nesiller bizim kadar şanslı olmayabilir. Dünyanın izlediği kötü yoldan etkilenerek oluşturulan bu çocuk koleksiyonunda, gelecekte yaşanabilecek dünyayı tahmin edip, çocuklar için daha
organik, daha steril bir dünya yaratmak amaçlandı. Tamamen organik kumaşlar ve naturel aksesuarlar kullanılarak oluşturulan bu koleksiyon, hem
çevreye duyarlı hem de yaşadıkları dünyada mutlu olan çocuklar için adeta
bir varoluş. Kırık beyaz, bej ve yeşil tonlarının hakim olduğu koleksiyon, keçe
detayları ve cam boncuklarla hareketlendirildi. Bu proje çocuklarımızın gelecekteki steril ve organik yaşantısını yansıtmakta. Renk skalasının içindeki
renklerden beyaz, temizliği ve steril dünyayı, kırık beyaz ve bej, organik ve
naturel tarafı, yeşil tonları doğanın gücünü, yaşamı ve büyümeyi temsil ediyor.
People have consumed all the world’s resources without any consideration,
leaving behind a world which can not be lived in. That’s why we, the ones
who think about the other generations, created new worlds inside the
greenhouses that give us all the capacity to live in a sterile world. We are
the isolated ones; we bring the organic future to keep the world in balance.
The only thing we care about is our children and their future. The concept I
created reflects the future life of our children living in a hygienic and organic
world. The color range is from white, symbolizing the cleanliness and sterile
environment, to beige and ivory reflecting the organic and natural sides of
that world, shades of green remind of the powerful energies of nature, life
and growth, brown resembles the dirty and muddy world. I would like to use
handmade materials as a remembrance of the old world due to the modern
and ecologic world they are in.

İzmir, 1985
merveakgun@hotmail.com
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Ekolojik İyileşme, 2009
Ecological Healing, 2009

Merve Erküçük
Kadın gölgelerdeki gizemi keşfetti. O da herkes gibiydi kendi içinde değişimler yaşayan. Hiçbir şey aynı kalmazdı hiçbir zaman, gölgeler gibiydi hayatlar, hep değişen, hep yanıltan. Bu döngüleri seyretmek yetmemeye başladı
kadına, içindeki gölgelerin dışına taşmasına izin verdi, nasıl olsa güneş ona
öğretmişti nasıl oynanacağını. Tüm bu değişimlerden esinlenerek ben de
projemde ayın dokusunda oluşturduğu gri tonlarını kullandım ve baskı ile
temamı destekledim. Siyahı, kadına verdiği güç olarak, kırmızıyı ise ayın bizlere hissettirdiği gizem ile vurguladım. Ayın çekiciliğini ve parlaklığını Swarovski taşlarını kullanarak tasarımlarımı tamamladım. Ayın oluşturduğu gölgelerin yuvarlak ama aynı zamanda keskin formlarını tasarımlarım üzerinde
gösterdim.
The woman has discovered the mystery of shadows. She was like those who
live their changes inside. Nothing ever could remain the same, lives were
like shadows; changing, misleading us every time. Watching these circles
could not be enough for that woman anymore, she lets shadows to take her
over, the sun thought her how to create shadows anyway. Inspired by all of
these changes I used the grey tones that constitutes the moon’s texture and
supported my theme with prints. I emphasized the color black to show the
power of the woman and the red color as to show the mystery of the moon. I
completed my designs using Swarovski stones to symbolize the attractiveness
and the brightness of the moon. I used round but sharp forms and lines in
my designs which represent the shadows that appear on the moon.

İzmir, 1986
erkucukmerve@hotmail.com
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Döngüsel Zamanlar, 2009
Time Loops, 2009

Merve Eron
Amacım, kumaşlarla yeni buluşların yaratıldığı ve yeni dikiş tekniklerinin
uygulandığı el sanatlarına odaklı lüksün bir Haute Couture kıyafeti alışılagelmiş görünümünden nasıl farklılaşabileceğini ortaya çıkartmaktır. Aynalar
hayal ile gerçeğin arasında bir keşif yaratmamızı sağlarlar. Gerçekle illüzyon
arasında yanılsamaya sebep olurlar. Bu bir başkasının da rol alabildiği iyimser bir oyundur . Koleksiyon el sanatına dayalı olarak alt ve üst, iç ve dış, sağ
ve sol olarak adapte edilen gerçek ve onun illüzyonundan oluşan tasarım öğeleri, transparanın şeffaflığı ve canlı renkler ile birbirinden ayırt edilecektir.
Tasarımdaki şifon ve canlı renkteki mikra likra tüller illüzyonu ifade ederken
tafta ve pastel renklerdeki tüller gibi sabitliği ifade eden kumaşlar da illüzyonun gerçek versiyonunu sembolize eden öğelerdir. Arka ve ön, iç ve dış
yöntemleri, tasarımdaki con-temporary (eş zamanlılık ve geçicilik), oyun ve
akıllı kısmını ortaya çıkaran tekniklerdir.
Mirrors make you discover fact and illusion leading you into diversion. It
is an optimistic play that you take a role in. Vivid colors and transparent
lightness will guide you to differentiate the illusion from the reality (the fact)
when they are adapted by hand art: up and down, in and out, left and right
in designs. Solidity symbolizes the reality of that illusion. While chiffons and
vivid colored tulles are the signs of the illusion, transparency and lightness,
taffetas and pastel colored tulles are seen as the solidity of the fact. It causes
an optimistic and an enjoyable play to decide if it is a mirror or not. You will
discover back-front, in-out, the terms that make the design contemporary,
playful and smart. Decorations are based on hand-crafted illusions that give
expressiveness. My aim in this collection is to identify the difference between
the habitual and original by developing new innovations based on hand
crafts and new sewing techniques.

İzmir, 1986
merve_eron@hotmail.com
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Yanılsama ve Gerçek, 2009
Illusion and Reality, 2009

N. Zeynep Göksel
Alacakaranlık Senfoni’nin karanlık kıvrımlarının altında yatan düşünce, her
noktası ile melankolik bir etki yaratmaktı. İyi düşünülmüş strüktürler, mistik Keltik kültürünü ve Yaşam Ağacını, hiç bitmeyen bir arayışın ve bekleyişin hikayesini anlatırken, kalbin derinliklerinden bağlanılan şeylerin kırılamayan yeminleri, kaçmak ve aklın karanlık gölgelerinde saklanmanın karşı
koyulamaz arzusu, loş, gotik yapıyı canlandırdı. Alacakaranlık Senfoni kalın,
durağan kumaşların, bordo, füme, yağ yeşili ve zaman zaman siyahın, kasvetli gölgelerinde, kesimlerde hayat buldu. Kelt kültürü etkisi, koleksiyonu
güçlü kıvrımlar, sivri kesimler ve metalik süslemeler ile sardı. Bu koleksiyon
başka bir hayatın ve zamanın canlılarının muazzam bir gücün kırılgan tutsaklarının yüzyıllarca süren hikayesini anlattı.
The intention behind the dark folds of Crepuscular Symphony was to
construct melancholy. Well-thought structures resembled mystical Celtic
culture within The Tree of Life and what lies beneath. Crepuscular Symphony
tells the story of a never-ending waiting, unbreakable oaths of what you bind
from the heart, running and hiding in the dark shadows of the mind. Gloomy
shades of bordeaux, smoked grey, oil green and infrequently black, thick
and steady fabrics resembles mostly the crepuscular light of dusk and dawn
revealing in construction of creations. The Celtic effect is produced by strong
curvaceous curves, acute cuts and metallic enrichments. This collection is
the storyteller of creatures of another life and time, captured in an immense
prison of life…

İstanbul, 1987
n-zeynepgoksel@hotmail.com
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Alacakaranlık Senfoni, 2009
Crepuscular Symphony, 2009

Nihan Çakıroğlu
Öğütler duyduk kulağımızda, bazen çok da dinlemedik. Kimi zaman ders oldu
hayatımıza. Zorluklarla sahip olundu, hayatın izleriydi. Zamana aktı ve bizi
buldu ama o hep aynı kaldı aynı sözcüklerle. Bizim ağzımızdan çıktığında ise
biz oldu, bizi yansıttı. Zamana yayıldı ve dağıldı. Hava gibi bulunduğu ortamın şeklini aldı, bulunduğu ana uyarlandı. İşte öğütler böyle hayatta kaldı.
Gelinlik yaparken öğütlerden yola çıktım, gelenekleri modernleştirip zamanımıza uyarlamaya çalıştım. Klasik bildiğimiz gelinlik anlayışından çıkıp
günlük hayatın izleriyle birleştirdim. Annelerimizin sandıklarından çıkardığı
dantel desenlerini kumaş üzerine modern kesim metotlarıyla yorumladım.
Anneannelerimizin gelinlikleri hayatımızda gibi, pastel tonlarla ‘eski’ yi vurguladım. Kumaş seçiminde de ipek gibi klasikleşmiş kumaşlarla, hayatımızı
kolaylaştıran karışım kumaşları koleksiyon içinde beraber kullandım.
We have heard but not listened to sermons. Sometimes they are meaningful
to us, sometimes they disappear, not taking any values in our minds. Meaning
finds us through time but the sermons always remain in the same moment
with the same words. When they come out in our voices, they reflect us.
They dissipate in time like air; they take the shape and discourse of current
lives. This is how sermons survive. While designing the bridal gown, I gained
strength from these sermons. I modernized the traditions and tried to
customize to the days that we are living. I want to break the classical, usual
rules that we always see around and to unite with the things which life and
the contemporary moment brings to us. I used our grandmothers’ laceworks,
which they have kept in hope chests, in different methods and different
modalities.

İzmir, 1988
cakiroglunihan@hotmail.com
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Öğüt, 2009
Sermon, 2009

Pınar Çakı
Wiccalina adlı kız çocuk koleksiyonumda Pagan kültüründe öne çıkan büyücülük kavramını günümüze taşımak istedim. Tabii bunlar iyilik ve güzellikle
yapılan ak büyülerdir. Kız çocuklarının bir araya gelerek dünyanın geleceğine
dair iyi dileklerde bulunmak için yaptıkları ritüelleri koleksiyonuma taşıdım.
Kumaşlarımın tümünde ipek kullandım. Çocukların o sihirli ve masalsı dünyasını en iyi ipeğin vurgulayabileceğini düşündüm. Renk seçimlerim de bu
yöne gitti. Saflığın renkleri olan pastel renkleri kullanmak istediğim için kırık
beyaz, krem ve somonu seçtim. Pagan kültüründeki büyücü pelerinlerinin
rengi olan füme-moru da koleksiyonuma ekledim. Narçiçeğini ise patlayıcı
ve destekleyici renk olarak seçtim. Ayrıca büyücü kitaplarının sayfalarını kumaşlarımın üzerine baskı olarak Pagan sembollerini de süsleme olarak koleksiyonumda kullandım.
In my collection named “Wiccalina” I want to bring the witchery concept from
pagan culture to this day. Spells in the witchery concept are for goodness and
kindness. I bring these rituals which are done for the goodness of the world
to my collection. I prefer silk fabrics for the whole collection. I think that
silk is perfect for little girl’s fairy and magical world. I chose the colors with
this in mind as well. I used white, cream and salmon for purity. I used a color
mixture of dark grey and purple because of the color of the wizard’s cape of
pagan culture and I chose red as an explosive, support color. I made prints on
fabrics from wizard book’s pages, and I used pagan symbols for ornaments.

İzmir, 1981
cakipinar@hotmail.com
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BüyüCüceler, 2009
Wiccalina, 2009

Yaprak Özdizbay
Geçmiş ile gelecek arasındaki bağlantı. Geçmiş hala bir rehber gibi gelecek
için. Geleceğin iskeleti geçmişin ipuçlarıyla kuruluyor. İlkel buluşlar geleceği
tasarlamanın çıkış noktası. Kapadokya’nın yeraltı şehirleri, peribacaları ve
Çatalhöyük’ten araç gereçler, bazı örnekler ve Özbiçim projesinin oluşmasında esin kaynağı olmuştur. Özbiçim koleksiyonu örtünme-korunma, deneysel
kalıplar, hacim-3boyut, ham dokular, katı yapılar etkisiyle ilkelliğin naifçe
geleceğe yorumlanmasıdır. Koleksiyon, doğal, ham, dokulu kumaşlardan,
derilerden ve düz renklerden oluşmaktadır. Koleksiyondaki şekilsiz yapılar
örtünme-korunma isteği ve peri bacaları arasındaki ilişkiye göndermelerdir.
Projenin amacı, geçmişi geleceğe yorumlayarak varolanın ötesindeki görüntüye ulaşmaktır.
Connection between past and future… The past is still a guide for the future.
The skeleton of the future is built with hints of the past. Primitive innovations
are the basic point of departure for designing in future. In the underground
cities of Cappadocia, fairy chimneys and tools from Çatalhöyük provide
some of the inspiration for the Pre-Morpheme project. The Pre-Morpheme
collection is interpreting primitivism naively to the future through the
effects of cocooning, experimental patterns, volume-3D, raw texture, rigid
structures on the collection. The collection is based on natural, raw, textural
fabrics, leathers with plain colors. Shapeless structures on the garments are
for depicting the correlation between cocooning and fairy chimneys. The aim
of the project is to create a “reaching beyond” look by interpreting past to
future.

İzmir, 1987
yaprakozdizbay@hotmail.com
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Özbiçim, 2009
Pre-Morpheme, 2009
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Alper Okyay
Kunkun
KUNKUN ayakkabıları yüksek kalite anlayışı çerçevesinde, “world class enjeksiyon sistemi” ile üretilir. Bu ürünler kalite açısından İtalyan ayakkabıları
ile eşdeğer olmakla birlikte, onlara kıyasla rekabet edebilir fiyat avantajları
ile dikkat çeker. Ayrıca en yüksek standartlarda müşteri hizmeti de verilir.
KUNKUN ayakkabıları 16-45 yaş arası, orta gelire sahip bir tüketici kitlesini
hedeflemektedir, çünkü fiyatlar benzer diğer ürünlere göre daha uygundur.
Teknolojiyi takip ederek daha modern ayakkabıların üretimine imkan sağlanır. Kaliteli ürünler ile iç ve dış pazarlara ulaşarak hedefler yükseltilmeye çalışılır. Bu ayakkabılar dünya pazarlarında yer bulur, çünkü fiyatları rekabetçi
diğer firmalara göre daha ucuzdur, ancak kalite ve model çeşitliliği açısından
da pahalı olan ayakkabılarla aralarında fark yoktur. Daha kaliteli ve üst sınıf
ürünler en düşük maliyetler ile sunulur. Müşteriler bu ürünler ile sosyal statülerini yükseltir, kendilerini prenses, dük, lord gibi hissederler. İyi kalitedeki bu ayakkabıları giyerek sosyal statülerini yükseltmek ve aynı zamanda
kendilerini dük veya lord gibi hissedebilmek için müşterilere bu ayakkabılar
tavsiye edilir. Müşterilerin bu ayakkabıları bir kez denediklerinde bir daha
vazgeçemeyecekleri iddia edilmektedir.
KUNKUN shoes are produced based on high quality and world class injection
system. It is seen that the quality of these products are even better than the
Italian footwear and are at more competitive prices. Furthermore customer
service is provided with the highest standards. The target group of this brand
is the people between 16-45 ages and with middle class income since the
prices are tried to be kept lower than the others. By following the technology,
modern shoes are produced and it is tried to extend the goals by entering to
domestic and international markets. These shoes are sold worldwide because
the prices are lower than the competitors, while no difference is guaranteed
from the quality aspect as well as creating a various of model alternatives in
comparison with the more expensive ones. Better quality and high class shoes
are offered with cheaper prices. Customers upgrade their statute with these
shoes and they feel like princess, dukes or lords. To upgrade their statutes
by wearing high quality shoes and to feel like dukes or lords, customers are
recommended to wear KUNKUN shoes. It is claimed that when they wear
once, they can never take them off.

İzmir, 1984
alper_okyay@hotmail.com
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Aytuğ Uğuz
Effortless
“Effortless” efor sarfetmeden stil sahibi olabilmeyi sağlayan bir markadır.
Rahat, kendine güvenen ve stil sahibi hissetmek isteyenler içindir. Ürünler;
sade, hem günlük hem de gece kullanılabilir niteliktedir. Markanın önemli
bir özelliği yaz ve kış ürünlerinin neredeyse aynı olmasıdır, bu da ürünlerin
daha kullanışlı olmasını sağlar. Hedef kitlesi 20-35 yaş arasındadır. “Effortless” şık, özgün ve stil sahibi olabilmenin en kolay yoludur.
“Effortless” is a brand for being stylish with no effort. For the ones who
wants to feel comfortable, self-confident and stylish. The products are very
simple and can be used both for day and night. The winter and the summer
products are almost the same which is an important feature of the brand,
which makes them more practical. The target market is between the ages 2035. To be elegant, distinctive and stylish, “effortless” is the easiest way.

İzmir, 1986
aytuguguz@hotmail.com

Berkay Oğlak
Berkly
Bu marka özellikle erkek takim elbisesi üzerine oluşturulmuştur. Hedef kitlesi B ve B+ sınıfında 30-45 yas grubu erkeklerden oluşur. Her zaman ciddi
ve şık bir çizgiye sahip olan takım elbiseleri yenilikçi bir tasarım anlayışı ile
yeniden yorumlayarak fark yaratır. Markanın kimliğini yansıtma açısından
kalite unsuruna vurgu yapılmaktadır. Ayrıca okul mezuniyeti ve diğer önemli
günler için özel koleksiyonlar geliştirilmekte ve promosyonlar yapılmaktadır.
Her önemli gün ve indirim ayları için reklam kampanyaları tasarlanır. Vitrin
tasarımı ve ürün sergileme açısından mağazanın her ay yenileniyor olması
tüketicilerin değişim beklentilerini karşılamaktadır. Giysilerin mağazada sunumlarında iç yüzeylerine beyaz ışıklar yansıtılarak müşterilerinin ürünleri
daha iyi seçebilmesi abartılı olmayan bir dikkat çekicilik yaratılmıştır.
The brand has been developed regarding Menswear market, particularly men’s
suits. The target group of the brand is B and B+ classes 30-45 age group of
men. With a consistent line of serious and chic style, the brand differentiates
itself from the other by presenting innovative designs. The collection has
been expanded to specific suits for the special days such as graduation,
wedding and etc. Promotions and advertising campaigns for these occasions
have been specifically designed with effective discounts. Finally, the selling
point has been changed every month in terms of display design and visual
merchandising, to respond the consumers demand for constant change.
In visual merchandising the use of white lights reflected to inlay of suits
created an attraction far from exaggeration to make designs more visible to
consumers.

İzmir, 1985
madboy__b83@hotmail.com
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Birce İlker
Regno
Kalite odaklı bir ürün markası olan REGNO, dünya çapında gençlik yaşam
kültürünün bir parçası haline gelmeyi hedefler. Uluslararası alanda yenilikçi
bir tasarım firması olarak kabul edilen Regno; geniş kapsamlı jeans; giyim ve
aksesuar koleksiyonlarını içerir. Piyasada yeni modaların ve stillerin öncülüğünü yaparken; kaliteli ve farklı kumaş çeşitleriyle, yenilikçi üretim yöntemleri ile, garantili kalite kontrolden geçmiş kusursuz ürünleriyle lider olarak
konumlanmaktadır.70 ülkede 4000 satış noktasıyla hizmet veren markanın;
300 den fazla perakende mağazası bulunmaktadır.1980 de kurulurken amacı
lider olmak olan; kendi alanında kendisini Niche olarak konumlandıran marka; yaratıcı yapısı; yetenekli ekibi; yenilikçi koleksiyonlarıyla bu konumunu
korumuştur. Dinamik hayal gücüne dayanan ve her yerde kullanılabilen ürün
çizgisi ile özgürlükçü ve ileri görüşlü bakış açısını tasarım ekibine de yansıtmıştır. Bu düşünce doğrultusunda çalışmaya başlayan ekibin amacı; özgür
ruhlu; hayatı kendi benzersiz yolunda takip eden ve bireyselliklerini giyim
tarzıyla ifade eden insanlar için mükemmel çizgide kıyafetler ve koleksiyonlar yaratmaktır. Firmanın kurum kültürünün arkasında yatan görüş teklik;
sınırsızlık ve çok kültürlülüktür. Regno çalışanları bu görüşü; öngörülemeyen yaratıcılıklarıyla; dinamik; canlı; enerjik yapılarıyla şirketin içyapısına da
yansıtmaktadırlar.
Focused on quality clothing, Regno aims to become part of the youth culture
worldwide. Regno is an innovative international design company, producing
a wide-ranging collection of jeans, clothing and accessories. Regno is a leader
in pioneering new styles, fabrics, manufacturing methods and quality control
to guarantee to produce outstanding products. The company is present in over
70 countries with over 4000 points of sale and more than 300 monobrand
stores. While Regno is founded in 1980, aim was to be a leader. Carving
out a niche for itself in its field; with creative structure; talented team; and
innovators collections support this positioning and acquire this success in
today’s competitive market. Regno wants to create the most dynamic and
imaginative product available anywhere; giving its open-minded design team
broad stylistic freedom. The aim of the team who starts to design work in this
point; to create an apparel line perfect for independent people who follow
their own unique path in life and for those style-makers who express their
individuality by the way they dress. The company views the world as a single,
border-less macro-culture. The Regno staff reflects this; a cosmopolitan
team that creates an unpredictable, dynamic vitality and energy within the
company.

İzmir, 1986
birceilker_86@hotmail.com

Burçin Banu Mutlu
Rodeo
Rodeo markası 35-45 yaş aralığındaki erkeklere hitap etmektedir. Ürün gamı
sadece vahşi batı tarzı ve dayanıklı ürünleri içerir. Müşteri kitlesini atletik,
erkeksi ve orta sınıf erkekler oluşturur. Marka, doğayı ve hayvanları koruyarak, barış dolu bir dünya yaratmayı amaçlar. At kasapçılığını önlemek ve
engelleyerek, bu katliama bir son vermeyi kendisine görev olarak benimser.
Ürünlerin hiçbirinde hayvan kürkü ya da derisi bulunmuyor. Marka konsept
mağazalarda ve department store’larda satılıyor. Konsept mağazalar tüm
marka değerlerini özel dekorasyonları ile yansıtıyor. Dayanıklı ve pahalı olmayan ürünlerin üstünde bu vahşete bir son verecek mesajlar bulunuyor.
Vizyonu dünya lideri olmak, misyonu ise müşterilerini modada bilinçli ve
öncü yapmak. Ayrıca doğaya saygı bilinci yaratarak ilk olarak Türkiye’de adını duyurmak daha sonra ise dünyada popüler bir marka olmaktır.
Target group of Rodeo brand is 30-45 years old men. The product range is
consisted of only western look and durability clothes for target group. Men
who are athletic and masculine look are brand’s favorite group. The brand
was designed for medium income level. The aim is to protect nature and
animals and create a world peace with all livings. By supporting prevention
of horse slaughter, aims to stop this violence. The products don’t contain any
animals fur or leather. The company sells the products in concept stores and
corners. The concept stores are very important to reflect all brand values with
very special design. To support the brand values, designs carry messages at
T-shirt to notice the conscious of this violence. By durable and affordable
products, the brand wants to be a world leader and well-known brand all over
the world.

İzmir, 1986
burcinbanumutlu@hotmail.com
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Can Üresin
Revıval Jeans
Revival Jeans markası yaratılırken, sadece bir marka oluşturmak amaçlanmamış, aynı zamanda yaratıcısının kendi çizgilerini ve tarzını yansıtabilmek
de hedeflenmiştir. Markanın logosu da yine markayı yansıtacak “köpekbalığı”
imajı olarak seçilmiştir. Koleksiyonda genç ve orta yaşlı bayanlara ve erkeklere yönelik ürünler bulunmaktadır. Bu markanın hedef kitlesi iş hayatında
olan, ancak iş kıyafetlerinden kurtuldukları zaman farklılık arayan, kendini
genç hisseden ve genç kalmak isteyen kişilerdir. Markanın misyonu kendine
güvenen, bununla birlikte formda görünmek isteyen kişileri giydirmektir.
Tasarımlar vücudu saran formlardadır. Müşteri memnuniyeti de firma misyonu olarak benimsenmiştir. Firmanın vizyonu marka bilinirliğini arttırmak,
farklı ve eşsiz görünmek isteyen herkesin Revival Jeans markasını seçmesini sağlamaktır. Başlıca amaçlar arasında kaliteli ürünler üretmek, müşteri
memnuniyetini sağlamak ve en önemlisi markanın devamlılığını sağlayabilmek için yeni mağazalar açarak, akılda kalacak ve merak uyandıracak promosyonlar sunabilmektir. Reklam kampanyalarının önemi dikkate alınarak,
kampanyalara büyük bütçeler ayrılmıştır. Sponsorluklar ve reklamlar hedef
müşteri kitleleri düşünülerek geliştirilir. Belli bir süre sonra unutulan ve kapatılan pek çok markanın aksine, Revival Jeans marka sürdürülebilirliğine
büyük önem vermektedir. Bir marka yaratırken, zinciri oluşturan tüm halkaların sağlam bir şekilde oluşturulmasına, bütün süreçlerin düzgün bir şekilde
uygulanmasına dikkat etmek gerekir. Markanın logosundan yönetim şemasına, mağaza tasarımlarından koleksiyon hazırlanmasına, reklamlarından
promosyonlarına kadar her şeyi birbiriyle bağlantılı yapmak gerekmektedir.
Revival Jeans bu felsefe ile markadaki bütünlüğü sağlamaya çalışmaktadır.
While creating the brand Revival Jeans, the aim was not only creating a
brand, but also reflecting the style and philosophy of the founders. With this
understanding, the brand “Revival Jeans” has been developed with the target
group of A+ people. The collections include the items for young and middleaged women and men. The key factors in the brand design are to provide high
quality, limited edition and unique design. The strategy has been defined to
produce high quality products, and provide perfect customer service, with a
brand continuity and customer experience. The mission is to create design
alternatives for self-confident people who prefer the good design and quality
as well as a good fit in the garment. Customer satisfaction is also a mission
for the company to create this brand. The brand is planned to reach to large
amount of people. It is aimed to design for people who want to look unique
and be different as well as having a well fitted garment.

Kars, 1983
uresinncan@hotmail.com

Eda Erdoğan
New Era
“New Era: Spor giyimde doğru yolu yakala.”
Kendi hayatımdan yola çıkarak bu projeye başladım. Ben ve ailem her gün
düzenli olarak spor yapıyoruz, bu da benim spor giyimdeki eksikleri daha rahat görmemi sağlıyor. Spor giyim sektöründe sınırlı sayıda şirket bulunuyor
ve hepsi ilk olarak ayakkabı tasarımları ile tanınıp ikinci planda giyime geçiş
yaptılar, spor giyimdeki boşluğu doldurmayı hedefliyoruz. Müşteri odaklı, ihtiyaç ve taleplere göre rahatlığı ön planda tutan koleksiyonumuzla fark yaratmayı amaçlıyoruz. Bu nedenle tasarım bölümünde bulunan elemanlar sporla
ilgilenen, başta kendilerinden yola çıkarak tasarımlar hazırlar. AR-GE, satın
alma departmanları ve üretim birimleri firmanın temelini oluşturmaktadır.
Koleksiyonlarımız T-shirt odaklıdır, pamuklu tüm ürünler kendi firmamızda
üretilir. Diğer kumaşlardan oluşan ürünler bize uygun şartlara sahip firmalarda ürettirilir. Spor giyimde ekonomik kriz etkisi görülmemesi avantajlarımızdan biridir. İnsanlar krizde ucuz, rahatlık ön planda olan giyim tarzlarına
yönelirler; tayt, t-shirt, vb… Dört mevsim giyilebilen ölü sezon yaşamayan
spor t-shirtleri, sağladığı rahatlık nedeniyle artık iş yerleri dahil her yerde
kullanılıyor.
“New Era: Hit the right path in sports wear.”
Originating point of this project is part of my life. I and my family are making
sports regularly everyday and it helps me to observe the inadequacies in the
sportswear field. There is limited number of companies working on sports
wear and they generally gained their reputation first with shoes, clothing is
their secondary activity so we observe a big gap in sportswear. We plan to make
a difference with our customer-oriented collection which is also sensitive to
the needs and demands of the customers. Therefore there are designers who
are acting in sports in our design team so they can understand the needs of
consumer easily. The company is founded on three major departments: R&D,
purchasing department and production units. Our collections are mainly
composed of T-shirts and other cotton based products which are manufactured
in our company. Other pieces of our collections are manufactured in different
companies who are eligible for us. It is our advantage that the economic crisis
did not influence on the sportswear. Consumers prefer more cheaper and
comfortable styles like sports wear, in crisis periods. Designers turn their
focus on comfortable, easy and affordable pieces such as tights, T-shirts and
etc. The sports t-shirts that are used four seasons a year do not suffer from
dead-seasons and because of their comfort and consistency they began to be
used at workplaces including offices.

İzmir, 1985
eddaerdogan@hotmail.com
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Esra Sever
Shortie
Kız ve erkek cinsiyetlerini de sembolize eden pembe ve mavinin yanı sıra
griden oluşur. Markanın logosu da kız ve erkek cinsiyetleri için kullanılan
evrensel işaretlerden oluşmuştur. Shortie; 0–6 yaş arasındaki kız erkek bebek
ve çocukların giyiminden, aksesuarına kadar bütün ihtiyaçlarını eksiksiz bir
şekilde, günümüzün son trendlerine uygun olarak, karşılamak amaçlı oluşturulan bir markadır. Misyonu; dünya çapındaki bütün bebek ve çocukların,
vazgeçilmez bir kalite ve değer ile, ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamaktır. Vizyonu; çocuk giyim ve aksesuarında, dünya çapında yayılmak ve bu sektörde öncü bir marka olmaktır. Hedef kitlesi; A, B, B+ gelir gruplu ebeveynlerdir.2009 yaz ve kış koleksiyonlarında; bebek ve çocuklara, aynı temalarla
farklı koleksiyonlar hazırlanmıştır. 2009 yaz koleksiyonu için kız bebek ve
kız çocuklara “çiçek kız” temasıyla özellikle sarı, pembe, mavi, kırmızı, yeşil,
beyaz renklerinin ve çiçek motiflerinin hakim olduğu bir koleksiyon sunulmuştur. Erkek bebek ve çocuklar için de “derin deniz” temasıyla, açık ve koyu
mavi, kahverengi, yeşil, beyaz renklerin hakim olduğu koleksiyon hazırlanmıştır. Oluşturulan kış koleksiyonunun teması, anne ve babalarının giyimlerine özenen kız ve erkek bebek ve çocuklar için oluşturulmuştur. Shortie
mağazaları, Shortie ambleminin renklerinin hakim olduğu bir iç dizayna sahiptir. Markanın sloganı “Shortie’nin çocuklarımız için yaptığı her şey sevgiyle ve ilgiyle doludur” olarak belirlenmiştir.
“Shortie” is a “baby and kids wear” brand. Besides the main color of grey,
blue and pink colors are preferred in the emblem of Shortie as they symbolize
male and female gender. The logo consists of universal male and female
signs. “Shortie” is a brand that meets the needs of baby and children who
are between ages of 0 and 6. The product range is composed of every kind of
trendy clothing and accessories. The brand’s mission is to provide the needs
and aspirations of all the children worldwide with exceptional quality and
sensible care. Target market of the brand is especially parents who are in A,
B, B+ income group. In 2009 winter and summer collections; for baby and
children with the same concepts, different collections are prepared. For 2009
summer collections, for the baby girls and kid girls, “flower girl” theme is
presented. It consists of all flowers’ colors as yellow, pink, blue, red, green
and white. There are also flower prints and curves on clothes. For baby boys
and kid boys, “deep sea collection” is prepared for summer collection. Theme
is about sea and beaches. Colors are generally light, dark blue, brown, green
and white. Winter collection’s themes are about the dreams of little girls and
boys. As a motto, the brand uses the following: “Everything which Shortie
does for children is filled with love and care”.

İzmir, 1987
eesra_s@hotmail.com

Fatma Akmercanoğlu
She-En
Markamın adı “She-En” ışıltıyı sembolize ettiği için seçilmiştir. Başkaları tarafından ilgi çekmek isteyen 16–26 yaş arası genç bayanların bu ışıltılı
ürünleri tercih etmeleri hedeflenmiştir. Marka, kendi içlerindeki renkliliği
kıyafetlerle dışarı yansıtarak kendini özgür hissetmek isteyen genç bayanlar
tarafından tercih edilecektir. Amblem tasarımında kelebeklerin kullanılması
ürünlerin kelebeğin kanatları gibi renkli olması ve özgür bir hayatı temsil
etmesindendir. Dinamik, yaratıcı, farklı ve yenilikçi olmayı yansıtan marka,
slogan olarak “Farkı hisset” mesajını seçmiştir. Mağazalar, İstanbul’da (Nişantaşı, Akmerkez), İzmir’de (Alsancak), Ankara’da (Armada alışveriş merkezi) gibi elit kesimlerde yer almaktadır. Çeşitliliğe yer verilen koleksiyon,
reklamlarla desteklenmekte ve magazin basını, defileler ve sokak panoları da
tanıtım araçları olarak kullanılmaktadır. Ürünler, özel günler için tasarlanmış
üzerinde değişik figürleri olan paketlerle satışa sunulmaktadır. Özel indirim
için “She-En” kartı alışverişte müşterilerine 10% indirim sağlar.
The name of the brand “She-En” comes from the symbol brightness. Therefore,
the designs are chosen by young ladies between 16 and 26 years who wants
to shine for attracting attention of others. The brand is preferred by these
young ladies who want to feel free by reflecting the colors in themselves by
wearing colorful clothes. The reason I prefer butterfly figure in the amblem
is based on colorfulness of designs like butterflies’ wings that is believed to
represent a free life. Dynamic, creative, different and innovative reflection of
the brand created the slogan as “feel the difference”. The stores are located
elite places like in Istanbul (Nişantaşı and Akmerkez), in Izmir (Alsancak)
and in Ankara (Armada Shopping Center). The collection with wide variety
is supported by advertisements as well as magazines, fashion shows and
billboards in the streets. In addition, the sales promotion has been done with
special packages which have different figures in special days. Special she-en
cards provides 10% sales for shopping.

İzmir, 1985
fatosakm@hotmail.com
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Fırat Kurt
Chintzy
Pamuklu kumaştan esinlenerek yaratılan Chintzy, 0–4 yaş grubu çocukların
ve ebeveynlerin tüm ihtiyaçlarını karşılamada uzmanlaşmış olan bir bebek
giyim markasıdır. Ülkemizde başlıca İstanbul, Ankara ve İzmir’de beş mağazası ile hizmet sektörüne giriş yapmıştır. Hedefi, yerel pazarda hızlı bir gelişim sağlayarak, küresel moda sektöründe yer almak, dünya üzerindeki tüm
çocukları sağlıklı ürünlerle giydirmektedir. Ürünler; zıbın, tulum, pantolon
ceket, elbiselerden oluşur. Aynı zamanda bebeklerin diğer ihtiyaçlarını karşılayacak olan her türlü aksesuar da üretilmektedir. Chintzy bebek ve çocuk
modasında öncelikle sağlık daha sonrasında fonksiyonellik, rahatlık ve stili
ön planda tutar. Bebek giyiminde çoğu kez göz ardı edilen sağlık kurallarını
Chintzy büyük bir özenle uygular. Bu anlamda kumaşın boyasından üretim
sürecine, konfeksiyon ürünlerinde kullanılan aksesuarlara dek kaliteli ve
sağlıkla koşullarında üretilmesi üzerinde önemle durmaktadır. Ürünlerin
kalitesinin yanı sıra seçtiğimiz yumuşak tonlardaki renklerle de diğer çocuk
firmalarından farklı bir çizgi yaratır. Koleksiyonlarda,vazgeçilmez pembe ve
mavinin devam ettiğini ve sadeliğin ön plana çıktığı görülebilir.
Chintyz which has been inspired from cotton fabrics is a baby clothing brand
which is an expert in meeting the needs of parents and kids group at age
of 0- 4. The brand entered the service sector with five stores in different
locations; Istanbul, Ankara and Izmir .The aim is to develop the local position
of the brand quickly to have a place in the global market and to dress all
the kids all over the world with healthy clothes. Our company’s name was.
Our products are pants, jackets, dresses and overalls. We also produce all
kinds of (accessories) to provide babies’ needs. The priority of Chintzy is to
produce healthy, functional, comfortable and stylish clothes for babies and
kids fashion. Chintzy also applies the health rules neatly and carefully. In
the production phase, the use of healthy and good quality fabric paints and
accessories guarantee the quality of the products which are specially designed.
The most significant difference from other babywear companies is the choice
of soft colors in products. With the combination of classical pink and blue
the simplicity is still very obvious.

İzmir, 1984
firatkurt500@hotmail.com

Hasan Akmercanoğlu
Endless
Endless markası kendini farklı ve sıra dışı görmek isteyen erkekler için tasarlanmıştır. Marka isminden yola çıkarak, tasarımda sınır tanımayan ve sadece
erkekler için bir marka olmayı hedeflemiştir. Endless koleksiyonlarında, 25-30
yaş arasındaki tüketicilere yönelik; kendini hem şık hem de sıra dışı görmek
isteyen erkekler için klasik, bunun yanı sıra, rahatına düşkün ama bir o kadar
da farklı görünmek isteyen erkekler için ise spor ürünler sunulmaktadır. Bunun dışında, değişik tasarımlardaki aksesuar ürünleri de (ayakkabı, kravat,
gözlük, kemer gibi) koleksiyonlarda yer almaktadır. Endless hem yazlık hem
de kışlık koleksiyonlarında tasarımın sınırlarını zorlayan ürünleri bulmak
mümkündür. Endless markası oluşturulurken erkek müşterilerin kendilerini
özel hissetmeleri amaçlanmıştır. Bu amaçla hazırlanan Endless VIP kart ile
müşterilere özel indirimler sunulacaktır. Endless ürünlerine corner mağazalarından, outlet mağazalarından ve internet sitesinden kolaylıkla ulaşılabilir. Bunun dışında, her yıl özel günler için yapılan promosyonlar ile erkek
müşterilere fırsatlar sağlanır. Endless markasının tanıtımını yapmak için erkeklerin ilgi alanı olan motor sporları tercih edilmiştir. Bu amaçla Moto GP
ve Türkiye rallisine marka sponsorluğu yapılmıştır. Endless markası sıra dışı
tasarımları ve kendine has çizgisiyle erkek giyim sektöründe kendini kanıtlamayı amaçlıyor. İşte bu yüzden sonsuz tasarım gücüyle yarattığı ürünlerini
kendisini farklı hissetmek isteyen erkek müşterilerine sunuyor.
Endless was designed for the men who want to see themselves different
and extraordinary. Considering the brand name, the aim was to be a brand
only for men by cutting across all boundaries in the design. In the Endless
collections there are classic products for the men who want to see themselves
both stylish and extraordinary. In addition, there are also casual products
for the men who are self indulgent and also look different. Apart from these,
there are accessories (shoes, tie, glasses, belt, etc.) in different designs in the
collections. It is possible to find products which push the limits of design
in the both summer and winter collections of Endless. While creating the
Endless brand, the aim was to make the customers feel themselves special.
With Endless VIP Card prepared for this purpose, it is aimed to provide special
discounts to the customers. In order to advertise Endless in line with interests
of men, a sponsorship agreement has been signed with Moto GP and Turkey
Rally. Endless brand aims to have important place in the menswear sector
with its extraordinary designs and distinctive style. That is why it provides
its products which are created with Endless design power to the customers
who want to feel themselves different.

İzmir, 1983
hsnakmercan@hotmail.com
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İnci İve
Soft Touch
Soft Touch markası ile hedeflenen, bayanlar için kaliteli, şık ve uygun fiyata
asil bir görünüm yaratmaktı. Markanın vizyonu “hiçbir değişiklik yapmadan
bir efsane olmak”, misyonu ise kaliteli görünmek, modaya uygun ve rahat
olmaktır. Orta sınıf hedef alarak oluşturulan markanın hedef kitlesi 25 ila 45
yas arası kadınlardır. Ürünleri logosu gibi sade ve yalındır ve renkler yumuşak tonlardan oluşmaktadır. Markasının bünyesinde Satış Planlama, Operasyon, Finans ve Muhasebe, Satış ve Satın Alma olmak üzere yedi departman
bulunmaktadır. Yönetim kurulu firmanın vizyonunu ve misyonunu, firmanın
hedef kitlesini belirler. Satış Planlama departmanının sorumlu olduğu konular; brüt karı planlamak, karma üretim programını oluşturmak, ürünleri
belirlemek ve stok kontrolüdür. Operasyon departmanının sorumlulukları;
planlama ve insan kaynaklarıdır. Finans ve Muhasebe departmanının sorumlulukları; bütün kayıtların hukuka uygun şekilde olmasını sağlamak ve parayı
en iyi şekilde kullanmak, doğru zamanda ve doğru şekilde kredi almaktır.
Satın alma departmanı, tedarikçi bulmak, en uygun, kaliteli materyali bulma
ve bu materyallerin en uygun fiyatlı olanlarını bulmakla sorumludur. Satış
departmanının sorumluluğu müşteri profili yaratmak, şirketin karını genişletmek, müşteri sadakatini oluşturmak, müşteri hizmetini genişletmektir.
Pazarlama departmanının sorumlu olduğu konular ise; ürün satışı, reklam,
kampanya ve promosyonlar, satış noktalarını belirlemek, pazar araştırması,
müşteri ilişkileri ve halkla ilişkilerdir.
The vision of the brand Soft Touch is “to be a legend without changing” and
its mission is looking fashionable, elegant and being comfortable. The brand
is focused on middle class with a consumer profile of women between the
ages 25 and 45. Soft Touch is composed of seven departments such as the
Board of management, Merchandising, Marketing, Operation, Finance and
Accounting, Sales and Purchasing departments. The administrative function
of the Board of management is to determine the company to operate according
to its mission & vision, specify company’s net profit and to focus on the target
market. The functions of merchandising department are gross profit, product
mix, product design and stock control. Marketing department is responsible
of organizing advertisements, campaigns, making market research, customer
relations and public relations and conditions of sale points. The responsibility
of the purchasing department is to find suppliers, to supply the materials with
the optimum quality and price. Finance and Sales department is responsible
of organizing sales points, finding valuable customer, supporting company
profitability, developing customer loyalty by providing customer services on
time. Finally the responsibility of the operation department is planning and
managing the human resources.
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İris Yurtseven
4 Cess
Her kadının farklı bir tarzı vardır ve her kadın dışına olduğu kadar içine de
önem vermelidir.4 Cess kadınlar için yaratılan 4 farklı tarzı da içinde barındıran bir iç çamaşırı markasıdır. 4 Cess Klasik giyimi tercih eden bayanlar
için klasik, rengarenk ve eğlenceli stil sahipleri için eğlenceli, seksi tarzdaki
kadınlar için seksi, rahat ve sportif giyinenler içinde sportif ürünlerin tek bir
mağazada bir araya geldiği farklı ve yeni bir marka olacaktır. Markanın ismi
de bu 4 farklı tarzın baş harflerinden oluşmaktadır. Misyonu, kadına modayı
önce içinde hissettirmek, aynı zamanda iç çamaşırına değer veren kadınların
ihtiyaçlarına da cevap verebilmektir. Vizyonu bu ayrıcalığı farklı ülkelere de
taşıyabilmek ve mağaza zinciri haline gelebilmektir. Her kadının kendine ait
bir model bulabileceği bu konsept için, mağaza tasarımı olarak da 4 bölüm
oluşturulmuştur. Her tarzın dekoru klasik, eğlenceli, seksi ve sportif olarak
ayrı bölümlerden oluşmaktadır. Rakiplerinden farklı olarak, görsel anlamda
da her kadını tatmin edebilecek bir konsepte sahiptir.
Each woman has a different style and each woman should give importance to
her underwear as well as the outerwear. 4 Cess is an underwear brand which
consists of 4 different styles to meet the expectations, needs and desires of
all women who can be self-confident, sporty, sexy or classic. The collection of
4 Cess includes different design alternatives for 4 different styles of women
who can choose one of these four styles: Classical, Enjoyable, Sexy or Sportive.
The name of the brand also comes from the first letters of these different four
styles. The brand is created for any woman to find a product in 4 Cess which is
right for her. The company mission is to help the consumers to feel themselves
valuable and to satisfy the demands of the women who give importance
to their underwear. The company’s vision is to be a worldwide well-known
brand, increase the sales and have stores in many different countries. The
Brand Concept shops are also designed to reflect the life styles of these 4
different groups. It is believed that in order to be successful, differences with
the competitors should be provided by satisfying the needs and demands of
women with the visual aspects as well.
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Irmak Tugay
Black
Markanın amblemindeki yazılışı Türk bayrağındaki yıldız ve aydan esinlenerek geliştirilmiştir. Türk bayrağındaki hilali “C” temsil ederken C’nin üzerindeki yıldız bayraktaki yıldızı simgelemektedir. Türkiye’li pek çok tasarımcı
kendi kültüründen iz taşımayan markalar ve isimler kullanarak yurtiçi veyahut yurtdışı pazarına açılmaktadırlar; bunun önemine vurgu yapmak için
markamda kültürel ve milli bir motif kullanmayı temsil ettim. Markamın vizyonu siyahı bir renk olarak geçerli kılmak ve bohemlik ile prestij arasındaki
farkını yansıtabilmek ve markayı yurt dışında da populer hale getirmektir.
”Black” markası ile yalnızca siyah rengi kullanmaktaki amacım ise her türden kıyafet ve modeli bünyesinde barınmaktadır. Bu anlamda siyah renkteki
çeşitlilik 25-40 yaş aralığında, orta sınıfa ait bir kadının gardırobu için büyük kolaylık sağlamaktadır. Şirket kendi içinde, yönetim birimi, pazarlama,
finans ve muhasebe, satın alma ve bir satış bölümlerinden oluşmaktadır.
The brand black take its spelling character from the Turkish flag’s star and
moon. The letter C symbolizes the crescent moon where as the star on the
letter C symbolizes the flag. Majority of Turkish designers are developing
their brands without a sign of Turkish’s cultural motives and that is why I
have decided to symbolize my brand with a cultural and national motive.
The vision of my brand is to promote black as a color, where as the mission
is to make life easier without spending much effort and to show differences
between bohemia and prestige and to spread in foreign countries. The reason
that the brand black is based only on the concept black color dresses is to
offer the customer who is middle class women between the ages 25 and 40,
a variety of clothes to make their wardrobe management more efficient. The
brand black consists of the following departments: Board of management,
merchandising, marketing, operation, marketing, finance and accounting,
purchasing, and sales.
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Levent Akmercanoğlu
Life Avantgarde
Çağa uygun yaşama kültürünü vurgulayan markanın logosundaki defne yaprakları Yunan mitolojisinde galibiyeti, ölümsüzlüğü, erdemi ve aynı zamanda
sağlığı simgeliyor. Life Avantgarde markasının hedef kitlesi, 20-55 yaş arası
tüketicilerdir. Casual ve Klasik olarak ayrılan erkek koleksiyonlarında yılın
moda renkleri ve kumaşları kullanılarak üretilen klasik ve spor şortlar, düz,
desenli, çizgili merserize ve pamuklu polo yaka tişörtler, kareli ve kendinden
çizgili kısa ve uzun kollu spor gömlekler, taşlanmış veya düz renkli kotlar ve
bunları tamamlayan spor ayakkabılar yer almaktadır. Takım elbise grubunda,
çift düğmeli ve çift yırtmaçlı ceketler, ayrıca tek yırtmaçlı ceketler de tasarlanmıştır. Özel geceler için ise takımlarda parlak kumaşlar kullanılmış, ayrıca
çift renkli olan takım elbiseler de tasarlanmıştır. Bu takımlar klasik ayakkabılar, çok seçenekli ve renkli kravatlarla tamamlanır. Kadın giysilerinde ise yine
modayı yansıtan renk ve çizgilerle tasarlanan günlük, rahat kesimli elbiseler,
etek, pantolon ve kotlar, bunları tamamlayan fular ve eşarplar yer almaktadır. Ayrıca iş kıyafeti olarak düşünülebilen takımlar da mevcuttur.
The brand which emphasizes contemporary life culture, has a logo with
daphne leaves, which symbolize the triumph, moralty, immortality and
health in Greek mythology. The brand values are its quality, comfort as well as
being trendy. The target group of the brand Life Avantgarde is 20-55 years old
men and women. The collections divided as Casual and Classic are composed
of trendy colors, fabrics and accessories in their range. The products for men
can be listed as following; plain, patterned, striped mercerized and cotton
polo neck T-shirts, checked and striped long and short sleeved sport shirts;
lapidated or plain coloured jeans and their complementary sports shoes. For
the suits, double-breasted and double-slitted jackets have been designed as
well as the single-slitted ones. The suits for special nights have been designed
from lustrine and as two-coloured. Classical patent leather shoes and various
colourful neckties have been designed as the complementaries of these suits.
For women, the products can be listed as the casual dresses reflecting the
trendy colours and patterns, skirts, trousers and jeans, and complementary
scarves. Moreover, there are suits designed for the businesswear.
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Mehmet Küçükgürses
Ottimo
Ottimo markasının ürün profili erkek denim pantolonları, günlük kıyafetleri
ve erkek aksesuar ürünlerini içermektedir. Bu markayı rakiplerinden ayıran
en önemli özelliği müşterilere farklı tasarım alternatifleri sunarak kendilerini özel hissetmelerini sağlamak ve bunu rakiplere oranla daha uygun fiyat
politikası çerçevesinde gerçekleştirebilmesidir. Markanın misyonu, müşteri
odaklı anlayışı ile vintage konseptine ekstra yenilik ve değerler katarak dünya bazında yenilikçi bir yolda ilerleyebilmektir. Markanın vizyonu ise net bir
ifade ile Türkiye’de kendi alanında uzman bir firma olmak ve bu doğrultuda
stil ikonu konumuna gelerek tüketicinin örnek aldığı bir pozisyona gelmektir. Pozisyon olarak belirlenen segmentler ise uygun fiyat politikasının yanı
sıra çok kaliteli ürünler ve ürün çeşitliliği ile müşteri arz ve talepleri doğrultusunda üretim ağını yaygınlaştırmaktır. Marka öncelikli olarak 16–25 yaş
arası, eğitim düzeyi yüksek ve yıllık gelir düzeyi B+kitleye hitap etmektedir.
Koleksiyonlar, sonbahar-kış ana sezonları ve diğer ara sezonlar ile birlikte
altı veya yedi sezon seçeneği ile müşterilere sunulmaktadır. Reklam aktiviteleri ise firmanın en çok özen gösterdiği konulardan biridir. Reklamlarda yer
alan ilginç ve çarpıcı unsurlar markanın farklılığının, mağaza lokasyon seçimi ve yapılan bazı sponsorluklar markanın ne kadar aktif ve müşteri odaklı
bir firma olduğunun göstergesidir.
Ottimo produces jeans, casual clothes and accessories for men. The company
offers customers innovative and creative style alternatives with medium
prices which make it distinguished from the competitors. Company’s
mission is to be the leader of vintage fashion market by targeting innovative
styles continuously and creating big value for the customers on the global
base. Additionally the vision is to be the style expert in Turkey. Company’s
positioning strategies are; enduring and functional products, moderate prices
and carrying the divergent products into daily life which are presented in
catwalk. The target group has been defined as the men between the ages of 16
and 25 who are educated people with an income level of is B+. The collections
are prepared for spring-summer and autumn-winter seasons as well as the
between-seasons which make it totally 6-7 collections throughout the year.
Advertising carries a major importance for the brand and the company
invests a considerable amount on advertising. The advertising campaigns
and the choice of store locations show that the brand is customer-focused
and the goal is to create extra value for the customers with elegance.
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Melis Ulaş
Seraser
Seraser, marka kimliğini yüksek ama ulaşılabilir bir imaj üzerine konumlandırıyor. Tüm modellere yansıyan feminen çizgiler, kendine güvenen başarılı
kadını simgeliyor. A ve B ana tüketici katmanında, çalışan veya hayatın içinde olan, 25–35 yaşlarındaki bilgili, kültürlü, kendine güvenen kadını hedef
tüketici profili olarak seçen Seraser, ürünlerini ağırlıklı olarak kendine ait
mağazalarda tüketicinin beğenisine sunuyor. Müşterinin gözünde saygın bir
marka, tasarım ve kaliteli unsurları ile öne çıkıyor. Yaygın mağaza yapısı, mimari yapı, iç dekorasyon ve ürünün hem vitrin hem de mağaza içi görsel uygulamaları ile Türkiye standartlarının üzerinde bir hizmet kalitesi sunuyor.
Marka değeri yüksek, popüler ve tavsiye edilen bir imaja sahip olan Seraser
ürünleri müşteri ile marka arasında duygusal bir bağ oluşmasını sağlıyor.
The brand identity of Seraser is based on a high but attainable image. The
feminine contours of Seraser which can be found in all models symbolize a
self-confident and successful woman. Target group of the brand is the woman
of mainly A and B socio-economic income level, intellectual, sophisticated
and self-confident between the ages of 25-35. She is either a working woman
or actively involved in life. The brand reflects the values which is right the
mentioned women. Seraser mainly offers its products in privately-owned, in
other words concept stores. The brand philosophy is based on the long-run
and deep relationship with the customers. Seraser believes that quality is
given for all good brands and design is very important for Seraser brand.
Seraser brand has an architectural design which reflects all brand values
to meet the expectations of customers. All product design, marketing and
selling strategies are designed to support mission statement. With a wide
network of stores, distinguished architectural design, targeted interior
decoration, visually attractive practices in window display of the products,
Seraser offers a high-quality service all over Turkey. Having a high brand
value and a favorite and recommended image, Seraser products creates an
emotional bond between the customer and the brand.
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Merve Gürcan
High Street
High Street, müşteri memnuniyetini sağlayabilecek ve moda trendlerini takip ederek “Hızlı Moda” kavramına da adapte olabilecek bir anlayış ile yaratılmış bir markadır. Müşteri ihtiyaçlarına verdiği önemle hedef kitlesi ile
doğru iletişimi kurabilmeyi ve onlara kendi modalarını yaratabilme imkânını
sağlamayı hedefler. Hedef kitlesi modada öncü olmayı amaçlayan ve kendi
modasını yaratıp uygulayan 18 – 25 yaş arası genç bayanlardır. Markanın vizyonu yaratıcı ve modern bir marka imajı ile, ‘fast fashion’ anlayışı doğrultusunda küresel bir trend olabilmektir. Misyonu ise; ‘fast fashion’ anlayışı doğrultusunda Türkiye’de önde gelen bir marka olmaktır. High Street modern ve
yaratıcı bir konseptle mağaza iç ve dış sunumuna büyük önem vermektedir.
Mağaza görsel sunumunda siyah ve beyazın yarattığı zıtlık ile müşteriyi etkileyerek ilgisini çekmektedir. Ayrıca koleksiyonlarının ve mağazanın uyumu
dikkat çekmektedir. Markanın mağaza ve koleksiyonlarında yarattığı bu etki
müşteriye tutku, modernlik, güç ve lüks çağrışımı yapmaktadır. Sonuç olarak, High Street marka imajına uygun olarak belirlediği hedef kitlesi ve müşteri ihtiyacına verdiği önemle rakiplerinden farklı bir yerdedir. Mağaza tasarımlarının koleksiyonun marka imajı ile tam olarak uyum sağlamasına önem
vererek müşterisinin ihtiyacını doğru ve hızlı bir şekilde karşılamaktadır.
The brand High Street is motivated by the need for total customer satisfaction
and also closely follows the trends in the category of ‘Fast Fashion’
perception. High Street closely follows trends and also offers customers, who
are innovative and fashionable, an opportunity to create their own fashion.
Target audience is consisted of top segment and young women between the
ages 18 and 25, who closely follow fashion. High Street has a vision that is
to become a truly global trend toward the understanding of fast fashion
in the direction of creative and modern fashion perception. Moreover the
brand aims at to be one of the leading fast fashion brands in Turkey. The
brand High Street gives importance to the interior and exterior display of the
stores in conformity with the brand’s image. High Street has a very creative
and modern collection and the brand presents the collections in black and
white design stores which have a very modern architecture. Creative and
different collections and the ambiance of the stores symbolize luxury, passion
and power. In conclusion High Street defined their target customers in the
direction of brand image. Brand image tries to provide a correct relation with
their concept perception of the store design and collections.
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Özge Akbulut
Eleanor
Eleanor olarak seçtiğim marka adım, mitolojide hiçbir tanrı tarafından yakalanamayan, ulaşılması ve dokunulması güç tek boynuzlu atı (unicorn) simgeliyor. Bu ismi tercih etmemin nedeni mitolojinin gizemi, fantastik duygusu
ve içindeki sırrıdır. İç giyim bir kadın için çok önemlidir, hayallerini gerçekleştirmesi ve içindeki sırrı en iyi şekilde yansıtması için Eleanor’un büyüsüyle
birleştirdim. Eleanor çok büyük bir organizasyona sahip. Kendi bünyesinde
üretimden satışa kadar tüm departmanları bulunduruyor. Eleanor satışlarını
konsept mağazalarında yapıyor ve bu mağazalar da Eleanor’un marka kimliğiyle tamamen uyumlu. Logo ve mağaza tasarım rengi mistik bir renk olan
mor ve moru tercih etme nedenim aynı zamanda morun, asaletin ve ruhani
dünyanın simgesi olarak bilinmesidir. Eleanor markası kendini müşterilerine ve ürünlerine ithaf ederek gurur duymak, yüksek kalite, şıklık ve alınabilirlikle bir dünya markası olmak istiyor. Eleanor markasının misyonu seçkin iç giyim tanıtımını dünyanın seçkin çevrelerine sağlamak ve sunmaktır.
Eleanor müşterilerine kalite, sağlamlık ve değeri bir araya getirip seçkin bir
kişisel müşteri hizmeti sağlıyor. İç giyim güzellik ve kişisel bakıma odaklanıp
müşterilerimizin kendilerini çekici, sofistike ve daima genç hissetmelerini
sağlıyor. Eleanor’un hedef kitlesi 16–35 yaşları arasındaki B+ ve A gelir grubuna ait kadın tüketiciler. Çekici, yenilikçi, genç, büyüleyici ve prestijli olmak
tasarım grubumuz için en önemli anahtar kelimelerdir. Eleanor müşterileri
güzelliği hissedebilmeli.
I preferred Eleanor as my brand name, for Eleanor is the untouchable unicorn
that could even not be caught by gods in mythology. It is a fantasy and dream
that I consider to be important in lingerie for it belongs to the fantasy and
secret life of women. Eleanor is a big organization. It consists of several
facilities from production to sales departments. Eleanor is selling in concept
stores which are designed especially for the brand identity. The color purple
is preferred in logo and store designs, for purple is noble and its known as
the color of spiritual world. The opposites of hot red and cool blue combine
to create this intriguing color. Eleanor wishes to become a worldwide brand
with high quality, affordability and elegance, and takes pride in dedicating
itself to its customers and merchandise. Eleanor’s mission is to provide an
outstanding lingerie presentation in a world class environment. It provides
customers an outstanding personal service, while combining quality, fit
and value. It makes customers feel sexy, sophisticated and forever young by
focusing on lingerie, beauty and personal care. Eleanor’s target group is 1635 years old women who have B+ and A income level. Being sexy, glamorous,
young, innovative and prestigious is very important keywords for our design
group.
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Sinan Kalankan
Upside&Down
Upside&Down markasının misyonu gençlere yönelik, uygun fiyatlı, rahat
ancak sıradan olmayan sofistike ürünler sunmaktır. Markanın vizyonu ise
pek çok butik ve mağaza açarak, çılgın defileler düzenleyerek dünya çapında
bilinen bir marka olabilmektir. Hemen her ay bir aktivite yapan markanın
ürünleri kaliteli çoklu tasarım mağazalarında satılmaktadır. Upside& Down
markası bünyesinde CEO, tasarımcılar, satın alma müdürü, pazarlama müdürü, satış müdürü ve finans müdürü bulunmaktadır. Upside&Down her ay
bir aktivite düzenlemektedir.. Tasarımcılar şirket felsefesi nedeni ile kıyafet, aksesuar tasarımı yapmaktadırlar. Satın alma müdürü pazar araştırması
yapmakta ve şirketin genel müdürüne kumaş ve aksesuar satın almak için
en iyi teklifleri vermektedir. Tasarımcıların fikirleri kumaş ve aksesuar seçmelerinde önemli bir kriter olmaktadır. Pazarlama müdürü, reklam,reklam
panoları,televizyon,radyo aracılığı ile tanıtım aktiviteleri yürütmekte,satış
müdürü etkili satış stratejileri ve promosyonları yürütmektedir..Finans müdürü şirketin mali durumunu kontrol ederek, satın alma ve, halkla ilişkiler
müdürleri ile koordinasyon içinde kazançlı iş ortaklıkları geliştirir.
The mission of the Upside&Down brand is to offer comfortable but not
casual, fashionable and sophisticated designs to teenagers at affordable
prices. The vision of Upside&Down is to create a world-wide known brand by
establishing several boutiques and show rooms and organizing crazy fashion
shows. The products of this brand which organizes an activity in each month,
are sold in high quality designer stores.When we look at the departments of
Upside&Down there is a CEO as the controlling authority of the company;
designer who designs clothes and accessories with an adequate choice of
accessories and fabrics due to the company’s philosophy; purchasing manager
makes market surveys and gives the best fabric and accessory offers to the
CEO to purchase. Marketing manager is responsible from the presentation of
the company with the4 choice of appropriate advertisement strategy through
billboards, television, radio, publicity, hand-outs etc. Sales manager, who
organizes the sales of the company, is also responsible from organization
of the show –rooms, retails spot with promotional campaigns. Financial
manager controls the financial situation of the company and provides the
lucrative business by working in co-ordination with Sales, Purchasing and PR
Managers.
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Ufuk Demirci
Lloyd
Lloyd şık erkeğin tüm ihtiyacını bulabileceği bir markadır. Erkek giyiminde
kaliteyi ve tasarımı ön planda tutmaktadır. Takım elbise, gömlek, ceket,
pantolon, kazak ve mont genel ürün yelpazesindedir. Bunların dışında deri
ceket ve ayakkabı da kendi üretiminde olup bir uyum içinde erkeğin ihtiyacı
olan şıklığı sunmaktadır. Lloyd markası modayı takip eden değil, tasarımlarıyla modayı yaratan bir marka olarak dikkat çeker. Üretimin tamamını kendi üretim tesislerinde gerçekleştiren marka için, kaliteyi en uygun fiyattan
sunabilmek adına yılın her günü Ar-ge çalışmalarına devam edilmektedir.
Marka, her sezon bir sene sonrasının koleksiyonları ile dünyaca ünlü dergilerde yer almaktadır. Farklı ve yenilikçi marka imajı ile mağazalarında en
göz alıcı ve ferah görsel sunuma yer vermektedir. Lloyd markasının vizyonu;
Doğu ve Batının ortak sentezi olan yaşama ve giyinme kültürümüzü yansıtan
bir dünya markası olmaktır. Pazarlama ve tanıtım anlamında birçok yeniliğe
imza atan Lloyd Türk kültürünü dünyadaki erkeklere en iyi şekilde tanıtmayı
amaçlar. Markanın misyonu ise; dünyadaki trendleri belirleyen ve yön veren
erkek giyim markaları içinde en çok tanınan ilk on marka içine girmektir.
Lloyd is a brand which stylish men can find all they need. The quality and
the design are kept in the forefront. Suits, shirts, jackets, pants, sweater and
jacket are in overall product range. In addition, the leather jacket and shoes
are under the company’s own production and provides compliance with the
needs of men to offer elegance. Lloyd as a brand doesn’t follow the trends
instead creates its own fashion and trends. The entire production of the
brand products takes place in the company’s own production facilities; and to
provide quality and best price, the work on R & D work goes on every day of
the year. Every season, the brand takes place in the world famous magazines
with the new season’s designs. The brand has different and innovative brand
image with the most eye-catching and spacious shops to include a visual
presentation. Lloyd’s vision is to create give a world brand which provides
a life and dressing culture as the synthesis of Eastern and Western cultures.
Lloyd has become the first for new ideas in marketing and promotions
representing Turkish culture to all over the world. The brand’s mission is to
identify trends and directions in the world of men’s fashion brands by being
in the top ten lists of the most well known brands in the world.

İzmir, 1984
ufkdemirci@yahoo.com
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Ufuk Uysal
La Chemise
La Chemise markası yalnızca erkek gömleği ve gömleğin tamamlayıcı ürünleri ile aksesuarlarına odaklanmıştır. La Chemise kaliteyi seven, kendine özel
tarzı olan ve gömlek tutkunu erkekler için yaratılmış bir markadır. Markanın hedef kitlesi 20 ile 40 yaş grubudur. Markanın vizyonu ise kendini özel
hisseden erkeklere uygun ürünler sunabilmektir. Marka misyonu ise kaliteli
ürünler ile hedef kitleye beklentilerinin üstünde bir hizmet sunarak onları
memnun edebilmek ve müşteri bağlılığını sağlayabilmektir. Ürün çeşitliliği
olarak yaka ve manşet alternatifleri müşterilere sunulmaktadır. Koleksiyonlarda öncelikle ana renkler her mevsimde yer alır. Yaz koleksiyonları ağırlıklı olarak çok açık renkler ve ince kumaşlardan oluşur. Kış koleksiyonları ise
mevcut renklere ek olarak daha koyu renkli ürünleri içerir. Bunun dışında
gömleğin tamamlayıcı ürünleri de her sezon koleksiyonlarda yer alır. Bunlar kol düğmeleri, atkılar, kravatlar, bileklik ve kolyeler olarak sınıflandırılır.
Fark yaratmak ve müşteriye kendini özel hissettirmek için özel günler için
çok özel paketleme sistemleri de geliştirilmiştir. La Chemise markası için en
önemli konulardan birisi ise yıllık pazarlama planının hazırlanması ve bu
plan kapsamında pazarlama ve reklam çalışmalarının yapılmasıdır. Reklam
araçları olarak dergiler, billboardlar, sponsorluklar, televizyon ve gazeteler
kullanılır. Kısaca tanımlamak gerekirse, günlük ve şık gömlek giymek isteyen
her erkek bu markada kendine yer bulabilecektir.
The brand La Chemise is a men’s shirt brand and focuses on shirts and
complementary items of shirts. La Chemise has been created for men who
share the quality, fashion, and passion for shirts. The target customer
group is between the ages of 20-40. The vision of the brand is to offer very
exclusive life style for men. The mission is to produce high quality products,
to satisfy customers and to establish long-term relationships with customers
by meeting their expectations. Various alternatives of shirts are offered
to customers with collar and cuff selections. Main colours are used in all
collections. Additionally, in summer collections colors are lighter and fine
fabrics are used. For winter collections, in addition to the main colors, darker
alternatives are also offered. Some accessories and complementary items
are offered to customers, which are cufflinks, scarves, ties, bracelets and
necklaces. Special packages for special days like New Year’s, Valentine’s Day
etc. are also offered for extra marketing purposes. Marketing activities are
one of the main topics for the brand. Main media to advertise La Chemise
are magazines, billboards, TV, newspapers and sponsorship agreements. To
sum up shortly, La Chemise wants to be the brand for men who want to be
stylish for daily wear.

İzmir, 1983
ufkuysal@yahoo.com

Sercan Akmercanoğlu
Wave
Bu markanın oluşumunda yaptığımız araştırmalarda, günümüzde insanların
profesyonel spora yönelmelerinde belirgin bir artış gözlemlendi. Özellikle
de 16-25 yas arasındaki genç kesimde bu oran daha da artmaktadır. Logo,
markanın adından yola çıkılarak tasarlanmıştır; slogan olarak “Sound of the
wind” kullanılmaktadır. Üretim tesislerimizde finans, satış, pazarlama, satın
alma ve operasyon bölümleri bulunmaktadır. Markanın rakipleri Quicksilver,
Billabong, Mistral, RRD gibi markalarıdır. Koleksiyonlar, modern tasarımlara sahip renkli ürünlerin yanı sıra profesyonel ürünleri içermektedir. Özellikle sörf mayo tasarımları ile farklılık yaratılmaktadır. Mağazalarda ayrıca
sörf, windsurf, kite, snowboard ve kayak malzemeleri de satışa sunulmaktadır. Fiyatlar rakiplere göre %15 daha düşük tutulmaktadır. Markanın hedefi,
dünya çapında bilinen ve tercih edilen bir markaya dönüşmektir. Ürünler,
markaya özel satış noktalarından ve outlet mağazalarından ve internet sitesinden satın alınabilirler. Tanıtım kampanyalarında markanın yüzü olarak
ünlü Hollywood oyuncusu Paul Walker tercih edildi. Bilboard, dergi, TV reklamları ile koleksiyonların tanıtımı yapılmakta ve markanın bilinirliği sağlanmaktadır. Ayrıca, yelken yarışlarında ve sörf yarışlarında da sponsorluk
desteği ile kendini göstermektedir. Mağazalarda ilki bahar sezonunda %20
yaz sonuna doğru %50 olmak üzere iki kez indirim uygulanmaktadır. Bunun
dışınada sevgililer gününde, yılbaşında müşterilere yönelik özel promosyon
ürünleri ücretsiz olarak dağıtılır.
In the formation process of this brand, it has been observed that there is
a substantial increase in tendency of people towards professional sports
nowadays. Especially for the teenagers between 16-25 ages, this ratio is
higher. The logo has been designed considering the name of the brand; the
slogan is selected as “sound of wind”. In the organization finance, sales,
marketing, merchandising and operation departments exist. Competitors of
the brand are Quicksilver, Billabong, Mistral and RRD brands. Collections
include professional products alongside colorful products which have modern
designs. Especially, differentiation has been created with the designs made
for surf swimwear. In addition, materials for surf, windsurf, kite, snowboard
and skiing can be purchased from the brand’s stores. The aim is to be a brand
which is known and preferred worldwide. The products can be purchased
from the stores, as well as from outlet stores and web-site. In the advertising
campaigns, the famous Hollywood actor Paul Walker has been selected as the
muse of the brand. With billboard, magazine and television advertisements,
the promotion of our brand and collection is provided. The brand also presents
itself by sponsoring to sailing and surf races. Moreover, on the special days
like Valentines Day or new year special promotion products are given as gifts
to the customers.

İzmir, 1983
sercanakm@hotmail.com
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Tandoğan Topaloğlu
Cins Jeans
Cins Jeans denim markasıdır. Adından da anlaşılacağı üzere tamamen farklılığa ve marjinalliğe sahip olmak isteyen 18 – 26 yaş grubuna hitap etmektedir.
Misyonu sıradanlığı kaldırıp kendine özgü bir yapıya bürünmeyi, dolayısıyla
giyinmeyi değişik ve zevkli hale getirmektir. Vizyonu ise, dalında sektöre bir
farklılık getirmek ve yeni bir şekil vermektir. Farklı tasarımları ile kitlenin
ilgi odağı olmak için çaba gösterilmektedir. Marka gerek yaptığı özel günlerdeki sürprizleri ile ve gerek değişik mağaza dekorasyonlarıyla sıradanlığı aşma arayışındadır. Profesyonel kadrosuyla yaratıcı takım çalışmaları ve
analizler yaparak markanın imajını ileriye taşımayı amaçlamaktadır. Bütün
mağazalarda müşterilerin kendilerini tamamen farklı ve özel hissetmeleri
amaçlanmış; gerek dekorasyonla ve gerek gösterilen ilgiyle bu etki sağlanmıştır. Alışveriş merkezlerinde markanın mağazaları karşıdan fark edilmekte
ve özel ve farklı olduğu hemen hissedilmektedir. Outletlerde fiyatlar düşük
tutulmasına karşın aynı şekilde mağazalardaki marjinal yapı korunmaktadır.
İnternet sitesi aracılığı ile güvenli ve hızlı alışveriş imkanı sağlanmıştır. Koleksiyonların tümü kendine özgü ürünlerden özenle hazırlanmıştır. Aksesuarlarda da farklılık yansıtılmıştır.. Reklamlar, slogan ve jinglelar aracılığı ile
insanların aklında net bir şekilde kalacak şekilde tasarlanmaktadır.
Cins Jeans the Jeans Brand. The name reflects the exclusivity and marginality
for 18-26 age group which is targeted by the brand. The mission of the brand
is to challenge ordinary life and to offer different ways of living with fun. The
vision of the brand is to reflect the different lifestyle .The brand is focused on
marginally designed products to attain the planned market share. Store design
also reflects the differentiation. By creative team work of the professional
staff, brand works to offer the right strategy to target group. The customers
in the store feel exclusivity in Cins Shops with customer experience design.
Brand stores are remarkable with their particular architectural designs
in shopping areas. Outlet stores for off-season products have even the
similar atmosphere. Through internet site, fast and safe way of shopping is
provided. Distinguished customer experience is offered in all selling points.
Creative and unique product range is designed by a creative team, along with
complementary accessories. Through worth noting slogans and jingles it is
aimed to create unforgettable advertising campaigns in consumers’ minds.

İzmir, 1984
tandogan_topaloglu@hotmail.com
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Arkeoloji Müzesi ve Eğitim Merkezi, 2009
Museum of Archaeology and Education Centre, 2009
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Glowtunnel Project, 2007

2

Fire Station Project, 2008

3

Seescape garden Project, 2007
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Urla Winery Project, 2008

Derleyen Editor
Güven İncirlioğlu
Görsel Tasarım Visual Design
Alkın Korkmaz, Alessandro Segalini, Seda Özen
Uygulama Realization
Tevfik Göktepe
Fotoğraf Düzenleme Photo Editing
Güven İncirlioğlu
İngilizce Editörü Editing in English
Michael Edward Young
Katkıda Bulunanlar Contributors
Hakan Ertep, Can Özcan, Gülsüm Baydar, Şölen Kipöz, Markus Wilsing, Levent Gökçeer, Berna Yaylalı
Yıldız, Ali Aslankan, Özge Dikkaya Göknur, Emsal Orhan, Thomas Keogh

Moda Tasarımı Uzmanlık Alanı Proje Yürütücüsü
Fashion Design Specialization Area Project Supervisor
Berrin Gönen
Moda İşletmeciliği Uzmanlık Alanı Proje Yürütücüsü
Fashion Business Specialization Area Project Supervisor
Semra Sevinç
Moda Fotoğrafları
Fashion Photography
Emre Uzer

Modeller
Models
Pelin Karadana, Melis Ece Emirsoy, Zeynep Mayruk, Ayşegül
Kablan, Begüm Başbayrak, Pınar Çakı, Burak Şengül, Ferhat
Şükrü Özyurt (Rönasans Ajans), Burhan Dikencik, Aleyna
Aytar
Teknik Destek
Technical Support
Arzu Vuruşkan, Dilek Himam, Duygu Kocabaş, Aslı
Kocamanlar, Özge Deniz Özker

Baskı: Mengitan Basım Ambalaj, İzmir
Kağıt: Lumi mat 135 gram
Adobe Chaparral Pro, ITC Rockwell ve Adobe Myriad Pro ile dizilmiştir.
Typeset in Adobe Chaparral Pro, ITC Rockwell and Adobe Myriad Pro.
Printed by Mengitan Basım Ambalaj, İzmir, on Lumi matte 135 gram paper.
© İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ, TEMMUZ 2009
İZMİR UNIVERSITY OF ECONOMICS, JULY 2009
ISBN: 978 - 975 - 8789 - 27 - 6
www.ieu.edu.tr | Adres: Sakarya Cad. No: 156 Balçova / İzmir | Tel: 0(232) 279 25 25 | Faks: 0(232) 279 26 26

