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Hakan Grsu was born in 1959 in 

Istanbul. He graduated from Middle 

East Technical University as a first 

rank student in 1987 with a degree 

in “Industrial design”. He received his 

masters degree from the Department  

of Architecture in 1988. Grsu continued 

his project studies in Japan in 1991 

and completed his Ph.D studies in 

1996. He worked as a consultant on 

interior architecture and city planning in 

Moscow and Tokyo.

Ever since 2006 Grsu has received 

hundreds of prestigious Turkish and 

international awards. Currently he is a 

lecturer and a member of the Academic 

Council of Middle East Technical 

University.Due to his resourcefulness, 

talent and exceptional contribution to 

contemporary Turkish, Balkan and world 

design he has received high recognition  

in his country and abroad.  

Известният турски дизайнер Хакан 

Гюрсу е роден през 1959 г. в Истанбул. 

Завършил е промишлен дизайн в Middle 

East Technical University през 1987 г. Не се 

задоволява с дизайна и следващата година 

прави магистратура по архитектура. 

Докторската си степен защитава 

успешно в Япония през 1996 година. 

Работил е като консултант по вътрешна 

архитектура и градско планиране в Москва 

и Токио.

В периода от 2006 г. до днес д-р Гюрсу е 

бил отличен за работата си със стотици 

престижни турски и международни 

награди. Днес той е не само преподавател, 

но и член на академичния съвет на Middle 

East Technical University. Благодарение на 

продуктивността, таланта и огромния си 

принос в областта на съвременния турски, 

балкански и световен дизайн е един от 

най-ценените в родината си и извън нея 

дизайнери.  
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1. Wow е елегантен стифиращ се 
стол с изчистена модерна визия. 
Решен във формата на буквата 
“W”, изключително практичен, 

благодарение на страничните си 
джобове, предназначени за съхранение 

на вестници и списания. 
Wow is a simplistic and elegant chair designed 

with a contemporary line. Shaped like a W,  
its features make it characteristic and practical. 
Wow has side pockets that allows users to store 

the materials to be read such  
as magazines and newspapers.

2, 3. Attention! е разработен с идеята 
приборите за хранене от серията да 
не се разделят и да се употребяват 

заедно. За тази цел в дръжките  
им са скрити магнити, които 

спомагат единството им.
The cutlery set Attention! is developed via the 

conceptual thinking of ‘being together’.  
The main principle that the product is based on 

is the magnetic pull of the magnets placed in the 
axes of the handles of the 3D forms  

in a harmonious way.
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1. Self Smear Test Kit е тест 
за ранна диагностика 
на рака на шийката на 

матката. Благодарение на 
приспособлението жените 

сами могат да правят теста 
в домашни условия и при 

евентуална тревога да реагират 
незабавно. 

Cervical cancer is the 5th most 
common cancer in women worldwide 

with approximately 471,000 new cases 
diagnosed each year. Self Smear Test Kit 

allows personal user to perform smear test 
at home which enables early diagnosis, 

thus treatment.
2. Aquarius е провокираща 

въображението игра за деца на 
възраст над 5 год. Състои се 

от 40 части, комбиниращи се по 
разнообразни начини, в резултат 

на което се получат риби с 
неочаквана визия.  

Aquarius is a 40 pieced game set for kids 
above the age of The set consists  

of various body parts of fish which offers 
several stylized options.

3. Restpoint Airport Seating е 
комфортно кресло, допълнено  

с обем за съхранение и масичка, 
предназначено за обзавеждане на 

обществени интериори. 
Restpoint Airport Seating is a personal 

seating unit for airports and public spaces. 
Restpoint provides passengers a private 
area to relax and carry out activities such 

as getting online via personal digital 
device or reading.
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4. Седалната мебел Beetling 
съчетава комфорта  

в обществените интериори 
с информационна функция. 

Подобно на билбордове 
облегалките могат да бъдат 
допълвани с различни реклами  

и обяви. 
Beetling is an indoor seating system that 
has its own advertising and information 

area. Its elegant transparent body creates 
an inner place created for posters, which 
would be in sight of any person passing 

by or intending to sit, for certain.

5. Satellite е ренде  
с необикновена форма.  

Богатият комплект от различни 
ножове се съхранява във 

вътрешността му. Проектирано 
е така, че при ползване да може 

да се застопорява директно 
върху чинията или купата, над 

която се стърже.
Satellite is an all-in-one grater with 

multiple knives stored inside.  
Through its expanding form, it opens 
up and enables grating and shredding 

directly into bowl or plate.
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1. Столът Manta е вдъхновен от 
впечатляващата с формите, 

цветовете и грациозните 
си движения риба Манта, 

известна още като Морски 
дявол. Материалите, на които 
се е спрял именитият турски 

дизайнер за пресъздаването им в 
интериора са дървесина, метал 

и пластмаса. 
Inspired by Manta fish, Manta Chair has 
a unique look with its elaborate lines. 

Combining structural elements made of 
wood, steel and plastics, it uses materials 

in harmony.
2. Triton е самозахранваща 

се светлинна система, 
осигуряваща сигурно и 

безпрепятствено плаване на 
водните превозни средства. 
Triton is an alternative warning and 
guidance system used on the sea.  

The design is self contained and does not 
need a substructure.  

It uses sustainable energies.
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3. Благодарение на устойчивите 
материали и съвременен 

дизайн пейката AGT би могла да 
намери достойно място както в 
интериора, така и в екстериора. 

AGT is a composite bench that is 
designed for contemporary spaces. 
Suitable for both indoor and outdoor 
usage, its robust and dynamic design 
makes it ideal for waiting lounges and 

urban environments.
4. Twist е устойчива кана за вода 

с нулева загуба на течност  
при варенето. 

Twist is a sustainable water kettle with 
zero water loss.

5. Viceversa e стол, който би 
могъл да бъде трансформиран 

в масичка с помощта само 
на няколко прости движения. 
Мултифункционалната мебел  

с две лица е подходяща са 
обзавеждане на маломерни 

модерни пространства. 
Viceversa is developed especially for 

small modern environments as a multi-
functional furniture concept. The idea of 
turning a chair into a table with a simple 

movement has been attracting many 
designers for years and several solutions 

are present in world market.
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1. Fire Knight е щадяща 
природата пожарна кола,  

която гаси огъня, без 
необходимост от вода. 

The Fire Knight is an environment-
friendly forest fire fighting vehicle 

working without water.
2. Phaeton е лек, екологичен 

градски електромобил. 
Phaeton is a lightweight, low cost  

and safe eco-car that fits  
to urban environments. 

3. Шестдесет и шест 
метровата елегантна яхта 

Snow съчетава модерен дизайн 
с класически непреходен вкус.
Designed as an extraordinary 66-meter 

superyacht, Snow is a new sailing 
vessel with a radical approach.  

Her elegant lines with streamlined 
touches, combines modern design with 

classical taste.
4. Животът може да бъде 
още по-красив и удобен, 

благодарение на дизайна. 
Доказателство за това е 
осигуряващата тези две 

неща в съвременното градско 
пространство TAXI! стоянка.

Grabbing the attention beneath the 
urban fabric, TAXI! station is designed 

in an iconic way that uses graphic 
elements both visually and structurally 

at the same time.
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