
Dilek Öztürk 
2006 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamlayan 
Dilek Öztürk, 2008-2009 yılları arasında Libera Università di Bolzano Sanat ve Tasarım 
Fakültesi’nde eğitim gördükten sonra, 2010 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim 
Tasarımı alanında yüksek lisans derecesini aldı. 10 seneyi aşkın bir süredir mimarlık ve 
tasarım alanlarında içerik üretiyor, eğitim veriyor, tasarım editörlüğü ve tasarım iletişimi 
alanındaki çalışmalarına devam ediyor. 
2009-2011 yılları arasında Arkitera Mimarlık Merkezi’nde editör olarak görev aldıktan sonra, 
2011-2014 yılları arasında Tasarım ve Frame Türkiye dergilerinin yayın direktörlüğünü 
üstlendi. 2014-2016 yılları arasında Tasarım Vakfı’nda Etkinlik ve İletişim Yöneticisi olarak 
görev aldığı dönemde lokal ve globaldeki tasarım okulları, tasarımcılar ve akademisyenler 
ile tasarım atölyeleri, içerikleri kurguladı ve yönetti. 
Yaratıcı ve kültürel çevreyi temsil eden bir tasarım platformu olarak, ortağı Bilgen Coşkun 
ile in-between.online’ı kuran Öztürk; Frame, Platform Architecture and Design, Design 
Unlimited, Arredamento, Istanbul Art News, Manifold gibi yayınlar için mimarlık ve tasarım 
alanlarında içerik üretmeye devam ediyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde 
Tasarım Yazarlığı ve İnsan & Çevre Etkileşimi üzerine dersler veriyor. 
 
Bilgen Coşkun 
Bilgen Coşkun lisans derecesini Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü'nde tamamladıktan 
sonra yüksek lisans derecesini Uluslararası İşletme ve Yönetim dalında Fachhochschule 
Osnabrück'te tamamladı. Steinbeis-Berlin'de Marka Yönetimi ve İletişim alanında doktora 
çalışmalarına devam etti. GAP, Esprit, Zalando, Gerry Weber, GQ, Dazed ve Confused, 
Beiersdorf, L'Oréal, Mercedes, Volkswagen, Turkcell ve Nokia gibi marka stratejileri, ürün / 
koleksiyon geliştirme, iletişim ve benzeri konularda global moda ve yaşam tarzı markalarına 
danışmanlık yapmaktadır. 10 yılı aşkın perakende yönetimi. Münih'te bulunan Mediadesign 
Hochschule'de Moda Tasarımı ve Yönetimi Bölümü'nde eğitim ve tasarım ve sanat 
konusunda yerel ve global dergilere katkıda bulunuyor. İstanbul Moda Akademisi'nde Moda 
Yönetimi Bölümü'nü yöneten Bilgen Coşkun, moda pazarlama iletişimi, moda yönetimi, 
trend ve pazar araştırması ve çağdaş moda marka yönetimi dersleri veriyor. 
Kurucu ortağı olduğu IN-BETWEEN Tasarım Platformu tasarım üzerinden değer yaratmayı 
amaçlıyor; tasarımcı, endüstri ve akademiyi temsil eden bir platform üzerinden bir araya 
getiriyor. 
 


