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Bize Ilio markas›ndan bahseder misiniz? 

Bir tasar›m markas› oluflturma fikri ile ‹lio, A€ustos 2007’de
do€du. ‹smini Truva günefl tanr›s›ndan al›yor. Logomuzdaki
form, günefl ve denizdeki yans›malar›n sembolize edilmifl hali.
Rengini de denizin mavisinden al›yor. Masaüstü cam ve por-
selenler, aksesuarlar ve mobilyalar ilk koleksiyonumuzu olufl-
turuyor. Koleksiyondaki ürünler ilk bak›flta esteti€iyle ön plana
ç›karken, asl›nda hepsinin kendi içinde ayr› bir hikâyesi oldu€u-
nu görüyoruz. Kavramsal temelleri kuvvetli olan ürünler tasar-
lamay› amaçl›yoruz. ‹lio ürünlerinin hayat›n içinde yer alabilen,
kal›c› ve çevreyle dost olmalar›n›n yan› s›ra kullan›c›lara yeni
deneyimler yaflatmas›n› istiyoruz. 2009 itibariyle aç›lacak olan
‹lio Galeri ise bu anlamda, tasar›mc›lara ve sanatç›lara hiz-
met veren bir platform olarak hizmet görecek.
Ürün çizgisi olarak nelere a€›rl›k veriyorsunuz?

Marka ortaya ç›karken kafam›zdaki ‘story within-içinde hi-
kâye bar›nd›ran’ mottosu ‹lio için uygun bir tan›m oldu. ‹lio
çizgisini, içinde derinli€i olan, ruhu olan, do€adan ve insan-
dan kopmam›fl uyumlu bir birliktelik sa€layan, ayn› za-
manda yaflama yeni öneriler getirebilen, cesaretli ve ak›ll›
ürünler olarak tan›ml›yoruz.
Ürünlere nerede ulaflabiliyoruz?

Ürünlerin lansman› geçti€imiz Eylül ay›nda 100% Design
London’da yap›ld› ve yo€un ilgi gördü. Ya-
k›nda ilk Londra olmak üzere,
Hollanda ve ‹talya’da önemli ta-
sar›m ma€azalar›nda sat›fla bafl-
lanacak. fiu s›ra yurt d›fl› için si-
parifl, üretim, sat›fl süreçlerini yö-
netiyoruz. ‹stanbul’da ise Aral›k
sonunda aç›lacak olan Galatasa-
ray’daki ‹lio Galeri’den ürünlere
ulafl›labilecek.  
DesignTurkey’de ödül alan

Black Diamond hakk›nda neler

söyleyebilirsiniz?

Oturma ergonomisinde vücuda ge-
rekli deste€i verebilecek aç›lar, as-
l›nda Black Diamond’›n yüzeylerini

belirliyor. Ayn› hacim birden fazla oturma pozisyonu için kul-
lan›labiliyor. D›fl kenarlar üzerinde döndürüldü€ünde rahat
oturma ve dik oturma gibi pozisyonlara destek bulabiliyorsu-
nuz. Keskin hatlar›yla rahat bir izlenim vermese de, içindeki
sünger malzeme ve yeterli oturma yüzeyi gerekli konforu
sa€l›yor. Bütün bir kütleden kopan parçalar fleklinde görülen

koltuklar yan yana geldiklerinde birbirinden farkl›
yap›da ürünler gibi duruyorlar. Kullan›c› yüzey
de€ifltirdikçe bambaflka formlarda alg›lanabi-
len Black Diamond’›n heykelsi bir yap› esteti-
€ine sahip olmas›n› istedim.  
Gelecekle ilgili hedefleriniz neler?

Tasar›m›n insana dokundu€u noktada ya-
flama de€er katabilen, insanlara, hayata
farkl› bakabilmek yolunda ilham verebi-
len, hepimizin özlemini duydu€umuz
do€aya ihanet etmeyen ve onun bir
parças› olabilen ürünler tasarlamay›
hedefliyoruz. ‹lio ürünlerinin tasar›m
de€erinin üzerine baflka yapay de€er-
ler katmadan ilerleyerek, ürünlerin
mümkün oldu€unca çok insan›n haya-
t›nda yer almas›n› amaçl›yoruz. 
(www.ilio.eu)

‹fllevsel oldu¤u kadar duygusal anlamda da hayata de¤er katacak ürünler yaratman›n
peflinde olan yeni markalardan Ilio’nun genç tasar›mc›s› fiule Koç, Design Turkey
Yar›flmas›’nda Black Diamond isimli oturma eleman›yla Üstün Tasar›m Ödülü’ne lây›k
görüldü. Ürünler çok yak›nda Galatasaray’da aç›lacak olan Ilio Galeri’de.
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KISACA
NEREDE, NE ZAMAN DO⁄DU Konya, 1982
NEREDE OKUDU Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü’nden
2004’te mezun oldu.

Gelecek zaman hikâyeleri 
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