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Tasarımla markalaşmak…

Dünyayı değiştireceğini düşündürecek kadar farklı, günlük hayatı kolaylaştıracak kadar işlevsel, işlev-
sel olduğu kadar da estetik tasarımlar, ekonomileri rekabetçilik yarışında bir adım daha öne çıkarıyor. 

55 bin ihracatçının temsilcisi Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak tasarımla markalaşmak, markalaşma 
ile rekabet etmek için “2023 Türkiye İhracat Stratejisini” ortaya koyduk. 2023 yılında 500 milyar dolar 
ihracat hedefliyoruz. Bu hedefe, ülkemizde inovasyon, katma değer, markalaşma ve tasarım bilincinin 
yerleşmesiyle ulaşabileceğimiz düşüncesindeyiz. Bu bilincin yaygınlaşması için 26 İhracatçı Sektörü-
müzde tasarım yarışmaları ve Ar-Ge proje pazarları düzenliyoruz. Tasarım yarışmaları ve proje pazarları 
sayesinde sanayici, girişimci ve akademisyenleri aynı çatı altında bir araya getiriyoruz. Tasarım yarış-
malarımız sayesinde markalaşma ve katma değer yaratılması noktasında büyük kilometre taşları kat 
ediyoruz. 

Tasarımla markalaşmak, tasarımla katma değer yaratmak, yenilikçi ürün portföyünü çeşitlendirmek, 
genç yetenekleri sektöre kazandırarak parlak fikirleri teşvik etmek için tasarım yarışmalarımıza büyük 
önem veriyoruz. Tasarım yarışmalarımız sayesinde yenilikçi ve özgün tasarımların açığa çıkarılmasına, 
hem gençlerin hem de profesyonel tasarımcıların teşvik edilerek rekabet gücünün artırılmasına ön-
cülük ediyoruz. Genç girişimcilerimizi ödüllendirirken, geleceğin bilim kahramanlarının yetişmesinde 
köprü vazifesi görüyoruz. Tasarım ile geleceğe yön veriyoruz. Tasarım ile yenilik ve inovasyon odaklı 
ihracat artışı sağlıyoruz. Tasarım ile 500 milyar dolar ihracat hedefine doğru yürümüyoruz, koşuyoruz. 

Bu vesileyle Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı Birliğimizin dokuma kumaş desen tasarımı 
ve ürün geliştirme alanında düzenlediği “Dokuma Kumaş Tasarım Yarışmasının” tekstil sektörümüzün 
geleceği açısından çok büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Bu yıl ilki düzenlenen tasarım yarışmasının 
tekstil sektörümüzün 2023 yılı için belirlediği 20 milyar dolarlık ihracat hedefi için büyük katkı sağla-
yacağına inanıyor, yarışmanın ülkemize yepyeni bir ufuk açmasını diliyorum.

Mehmet BÜYÜKEKŞİ

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı
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Ülkemizin en köklü birliklerinden biri olarak 1940 yılından bu yana faaliyetlerine devam 
eden Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB) olarak sektörümüzün en 
önemli alanlarından biri olan dokuma kumaş alanında “ATHİB 1. DOKUMA KUMAŞ TASARIM 
YARIŞMASI”nı düzenlemiş bulunmaktayız. 

Ülkemiz genelinde ve Birliğimiz bazında toplam tekstil ihracatımızın üçte birinden fazlasını 
oluşturan dokuma kumaş ürünleri, ihracat pazarlarımızda çetin rekabet koşullarının yaşan-
dığı bir alandır. İtalya’dan Çin’e her çeşitte her kalitede ürünün dokunduğu bu pazarda kalite 
ve tasarım açısından yaratacağımız farklılık katma değerin artırılması, marka değerlerimizin 
yükselmesi ve rekabet gücümüz açısından olmazsa olmaz bir durumdur. Küresel pazarlar-
da gelişmeleri, tasarımları taklit eden değil; eğilimlere yön veren, tasarımları, koleksiyonları 
taklit edilen ülke noktasına ulaşılması kuşkusuz ana gündem maddelerimizden olan 2023 
İhracat Stratejisi Yol Haritamızın ayrılmaz bir parçasıdır. 

Bu hedef doğrultusunda, Ekonomi Bakanlığı’nın ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin desteğiy-
le dokuma kumaş üretiminde genç adaylara ve tasarımcılara fırsatlar yaratarak yeteneklerini 
hayata geçirebilmelerine, bu alanda ilerleyebilmelerine imkânlar sağlamak üzere düzenle-
diğimiz tasarım yarışmamız, kuşkusuz öncelikle gençlerimizin, bunun geri dönüşü olarak 
da sektörümüzün gelecek yıllarda daha sağlam adımlarla yol almasında atılmış önemli bir 
adımdır.   

Hem sektörümüzün hem de üniversitelerimizin gelişimine katkı sağlaması açısından daha 
ilk yılından bölgemizde heyecan yaratan ATHİB 1. DOKUMA KUMAŞ TASARIM YARIŞMASI’nın 
önümüzdeki yıllarda da devam ederek geleneksel hale gelmesi en büyük temennimizdir. 

Geleceğin tasarımcılarına kendilerine açılan bu yolda başarı dileklerimle…

 Akdeniz Tekstil ve 
Hammaddeleri İhracatçıları Birliği

Yönetim Kurulu Başkanı

Zeki KIVANÇ
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24 Eylül 1985 Gemlik Bursa doğum-
lu. 2008 yılında Uludağ Üniversitesi 

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Tekstil 
Mühendisliği Bölümü’nden 3.lük dere-
cesiyle mezun oldu. Üniversite öğre-
nimi boyunca çeşitli kurslara (BEGEV- 
Ned Graphics Bilgisayarlı Jakar Tasarım 
Kursu, DOSAB- Jakarlı Kumaş Tasarım 
Kursu, TMO- Dokuma ve Boya Baskı 
Kursu) katıldı. Ekart Tekstil A.Ş.’de do-
kuma ve terbiye; Bursalı Havlu A.Ş.’de 
havlu dokuma, boyama, terbiye ve kon-
feksiyon üzerine stajlarını tamamladı. 
Mezuniyetinin ardından 2008 Haziran 
ayında Rekor Dokumacılık A.Ş.’de 8 
ay AR-GE bölümünde, sorumlu tekstil 
mühendisi olarak görev yaptı. 2009 
yılında halen çalışmakta olduğu Simye 
Tekstil A.Ş.’de AR-GE sorumlusu olarak 
göreve başladı. Jakar, armür, leno sis-
tem gibi farklı tekniklerde sıfırdan yeni 
kaliteler tasarlamakta.

Yaşamın devamlılığı, hayatta kalma 
savaşının simgesidir canlılar için 

‘Dokular’… Kelebeğe dönüşünceye 
dek kendini korumak için etrafına koza 
ören tırtıl, düşmanını alt etmek için 
bir sanat eseri zarifliğinde ağ ören 
örümcek, yavrularını büyütmek için 
perçin perçin dalları birbirine iliştiren 
kuş, bir mucize olan bal peteğini inşa 
eden arı... Amaç, araç, sonuç farklı gibi 
görünse de her canlı da hedef tektir: 
Yaşamak için yüzey oluşturur, doku 
oluşturur. Sazdan yapılmış evden, 
kamıştan sallara, en ilkel giysiden, bir 
hasır sepete, çuvala; yüzeyi oluşturmak 
için bağ gerekir... Bu bağ kimi zaman bir 
ilmek, kimi zaman zincir, kimi zamansa 
kesişen yapılar olabilir. İşte bu projede, 
ilk insanın doğayı taklidine bir gön-
derme olarak; Doğal Dokular konsept 
olarak belirlenmiştir.

Doku

     Firdevs Güre
 Profesyonel

ATHİB
DOKUMA
KUMAŞ
TASARIM
YARIŞMASI



Doku
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Mine Beşen 1981 yılında 
Osmaniye’de doğdu. 2002 yılında 

Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakül-
tesi Tekstil Bölümü’ne girdi. 2006 yılında 
mezun oldu. Mezun olduktan sonra Av-
rupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları 
çerçevesinde Tekstil Tasarımları Yaratıcılık 
Gücünü Arttırma Geliştirme ve Yaygınlaş-
tırma adındaki projede katılımcı olarak ev 
sahibi kurum olan Nort Karelia Polytech-
nic and Applied Sciences University’de 
(Joensuu / Finlandiya) 3 ay boyunca moda 
tasarımı ile ilgili eğitim aldı. 2008 yılında 
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Enstitüsü Tekstil Bölümü’nün Dokuma 
Ana Sanat Dalı’nda yüksek lisans eğitimi-
ne başladı ve 2012 yılında mezun oldu. 
2011 yılında İTHİB tarafından düzenlenen 
6. İHİB Kumaş Tasarım Yarışması’nda 2. lik 
ödülü,  Gaziantep’te düzenlenen 2. Halı 
Desen Tasarım Yarışması’nda 5. lik ödülü, 
5. İHİB Halı Tasarım Yarışması’nda 1. lik 
ödülü aldı. Birçok karma sergide yer aldı.

Keçeleşen Dokumalar
% 100 doğal malzemelerin 

yardımı ile oluşturulan dokumaların 
keçeleşmesi sonucu ortaya çıkan 
eşsiz kumaşlar.

 Keçeleşen Dokumalar

Mine Beşen
Profesyonel

ATHİB
DOKUMA
KUMAŞ
TASARIM
YARIŞMASI



 Keçeleşen Dokumalar
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1980 yılında Bursa’da doğan Serpil 
Kaymaz, 1997 yılında kazandığı 

Marmara Üniversitesi Güzel Sanat-
lar Fakültesi Tekstil Bölümü’nden 
üçüncülük ile mezun oldu. Öğrencilik 
yıllarında katıldığı yarışmalarda, Zorlu 
Holding tarafından düzenlenen ”Doğa” 
Temalı Nevresim Desen Tasarım Yarış-
ması Mansiyon Ödülü (2000), TÜTSİS 
tarafından düzenlenen 2002 Fabrik 
Kumaş Desen Tasarım Yarışması’nda 
“Teknoloji “ Temasıyla Bayan ve Erkek 
Dokuma dalında birincilik ödülü ka-
zandı. 2002-2005 yıllarında Altınyıldız 
Mensucat ve Konfeksiyon Firmasında 
Fabrika Kadın  markası tasarım asistanı, 
2005-2006 yıllarında Hatemoğlu Erkek 
Giyim Tasarımcısı olarak çalıştı. 2007-
2009 yıllarında freelance çocuk kolek-
siyonları hazırladı. 2009’da Funnababy  
Bebek Ev Tekstil firmasında koleksiyon 
sorumlusu olarak çalıştı. Giyim tasa-
rımcısı olarak çalışma hayatına devam 
etmektedir.

Hayat deniz gibi; kimi zaman durgun 
kimi zaman dalgalı, süprizlerle dolu 

her anı... Hiç beklenmeyen anlarda 
dalgalarda oluşan yakamoz ışığı, göz-
lerde parıldayan ışığı umut dolu aşka 
dönüştürür. Aşk sonsuz denizlerde 
kaybolmaktır, aşk dalgaların arasında 
dengede durmaktır, aşk nefesi içine 
çekip yakamozlardaki ışık gibi dışa 
yansımaktır, suyun üzerine yazılan yazı 
aşktır, özlemi, mutluluğu, hüznü her 
duyguyu damla damla kağıda nakşedip 
varolmaktır. Tek kelime ile suya olan, 
ebru sanatına olan tutkumu “Deniz, 
Dalgalar ve Yakamoz” isimli tema ile 
hayata geçirmek istedim.

Deniz, Dalgalar ve Yakamoz

                Serpil  KAYMAZ     
             Profesyonel

ATHİB
DOKUMA
KUMAŞ
TASARIM
YARIŞMASI



Deniz, Dalgalar ve Yakamoz
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1990 yılında Bursa’da doğdu. İlk, 
orta ve lise öğrenimini

Orhangazi’de tamamladı. 2 yıl desen 
kursu aldıktan sonra 2008 yılın-
da D.E.Ü.G.S.F. Tekstil Tasarımı ve 
Dokuma Ana Sanat Dalı Bölümü’nü 
kazandı. 

Çeşitli tekstil fabrikalarında iplik, 
kumaş ve baskı stajlarını tamamladı. 
Eğitim hayatı devam etmektedir.

Nar, düzensiz gibi gözükse de kendi 
içinde düzenli bir yapıya sahiptir. 
İçerisinde yüzlerce tane barındıran, 
her bir tanesinin yan yana gelmesi 
ile muazzam bir forma kavuşan narı,  
tasarladığım kumaşta tutku uyandı-
ran kırmızı rengiyle ve taneleriyle 
yansıtmaya çalıştım. 
Bereketi, doğum ve çoğalmayı 
simgeleyen nar, Arapça’da ateş 
manasına gelmektedir. Bakıldığında 
içerisinde hüzün taşıyan ve onu giz-
lemek için içindekileri sır gibi sakla-
yan bir yapıya sahip gibi gözükebilir. 
O tutkulu aşkların meyvesidir, sert 
bir kabuğu olsa da gizemli, masum 
ve vazgeçilmezdir. Narı vazgeçilmez 
yapan tanelerinin bir arada oluşu 
gibi örgülerin dokumayı oluşturması 
da narı kumaşta özel kılacaktır.

Nar

      Ayşe Türker
     Öğrenci

ATHİB
DOKUMA
KUMAŞ
TASARIM
YARIŞMASI



NarNar
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1990 yılında Gebze’de doğdu. 
İlköğretimini Kocaeli’de tamamladı. 

2004 yılında Kocaeli Anadolu Gü-
zel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü’ne 
girdi. 2010 yılında Mimar Sinan Güzel 
Sanatlar Üniversitesi Tekstil ve Moda 
Tasarımı Bölümü’nü kazandı. 

Eğitimi devam ederken, Epengle’ de 
dokuma stajı, Washa Kurumsal Moda’ 
da ve Orka Group’ da giysi stajı yaptı. 
Eğitimi halen devam etmektedir.

Fiziksel işaretlerin durumu hakkında 
bilgi taşıyan, hem bağımsız değiş-

ken hem de bağımlı değişkenlerin 
sürekli değerler alması...

Sinyallerin aldığı değerleri de yine 
sürekli olarak ifade edebilmesi; çizgi-
selliğin değişkenliği...

Analog Sinyal

      Bahar Meydan
       Öğrenci

ATHİB
DOKUMA
KUMAŞ
TASARIM
YARIŞMASI



Analog Sinyal
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7 ocak 1992 İzmir doğumlu. İlkokulu 23 Nisan İlk Öğretim Okulu’nda 
okudu. Hocalarının da yönlendirme-
si ve teşviği ile liseyi Işılay Saygın 
Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim 
Bölümü’nde okudu. 2010 yılında tek 
hedefi olan Mimar Sinan Güzel Sanat-
lar Üniversitesi’ni kazandı ve halen 
Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü’nde 
okumakta. 2010 yazında baskı ve 
dokuma stajının bir kısmını farklı 
firmalarda yaptı.

Hayatımızın her aşamasında, içinde 
yaşadığımız ortama ya da konuş-

tuğumuz kişiye karşı birden fazla yüze 
bürünürüz. Herkesin, hepsini göster-
mese de birden fazla kişiliği, buna 
bağlı olarak birden fazla yüzü vardır. 
İnsan iç dünyasında yaşamı boyunca 
sorguladığı kavramlar ile birlikte var 
olup zamanı geldiğinde ise onlarla 
birlikte yok olur. Hiçbir şeyin olmadığı 
gibi hiç kimsenin de yaşamı ve varlığı 
ile ilgili kesin çizgileri yoktur. Doku-
duğum bu kumaşlarda da insanlardaki 
bu iç dünya karmaşasını, iki yüzlülüğü 
yansıtmak amacıyla kumaşın çift taraf 
özelliğini kullandım.

Görsel İkiz

   Begüm Kıran
   Öğrenci

ATHİB
DOKUMA
KUMAŞ
TASARIM
YARIŞMASI



Görsel İkiz
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1991 Çanakkale/Biga doğumlu. 
2006 yılında Biga İlköğretim Oku-

lun’dan mezun olduktan sonra resme 
eğilimini fark eden resim öğretme-
ni, kendisini güzel sanatlar liseleri 
sınavlarına girmeye teşvik etti. 2009 
yılında Hüseyin Akif Terzioğlu Anado-
lu Güzel Sanatlar Lisesi’nden derece 
ile mezun oldu. Mimar Sinan Güzel 
Sanatlar Üniversitesi Tekstil ve Moda 
Tasarımı Bölümü 3.sınıf öğrencisi ola-
rak eğitimime devam etmekte.

Şehir, tüm heybeti ve kalabalığı ile 
insanı içinde bulunduğu hayatta 

ne denli yalnız olduğunu tattıran ama 
yine aynı heybeti, ışıklar ve kaçı-
nılmaz bir cazibeyle buluştuğunda 
insanı avucunun içine alan, tıpkı bir 
anafor gibi içine çeken bir büyüdür. 

Her şeyin başlangıcı ya da bitişidir 
şehir. Çoğu kez ondan uzağa kaçmak 
istersin ama o hep oradadır. Kimi za-
man çirkin, bunaltıcı, yorucu ya da ür-
kütücüdür. Fakat, gün karanlığa yenik 
düşüp gece olduğunda, yanıp sönen 
ışıklarından oluşan en güzel elbisesi-
ni giyip, makyajını yaptığında tüm o 
bunaltıcılığı ve yorgunluğu unutturur 
insana. Şehir aşık olunasıdır; hiçbir 
zaman gerçekten terkedemezsin.

Şehir

Büşra Dinçtürk
 Öğrenci

ATHİB
DOKUMA
KUMAŞ
TASARIM
YARIŞMASI



Şehir
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19 Şubat 1987 İstanbul doğumlu. 
İlk okul ve liseyi İstanbul’da bitirdİ. 

İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve 
Edebiyatı bölümünü kazandı. 2009’da 
ayrıldı. Şu an ise Mimar Sinan Güzel 
Sanat Üniversitesi’nde Tekstil ve 
Moda Tasarımı 3. sınıf öğrencisi.

Dallol, evrendeki en uzak yerleşim 
yerlerinden biri. Aynı zamanda 

kendisine çoğu volkanoloji kitapla-
rinda bile yer verilmeyen etkin bir 
yanardağ. Uzaklığının yanı sıra bir o 
kadar da tehlikeli. Salgıladığı zehirli 
gazlarla çevresinde tek bir ağaci bile 
yaşatmayan bu bencil güzellik tam da 
aranılan ilhamı bizlere sunuyor. Suyun 
çekiciliği, soğumuş volkanik lavların 
göz kamaştırıcı renkleri ve dokusu 
sayesinde insanı kendisine çekmeyi 
başarıyor. Sarı, yeşil, beyaz ve kızıl ile 
suyun renk uyumu başınızı döndürür-
ken kendinizi bir anda resmin içinde 
buluveriyorsunuz. 

Dallol

Ceren Abdullahoğlu
     Öğrenci

ATHİB
DOKUMA
KUMAŞ
TASARIM
YARIŞMASI



Dallol
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21.02.1988 Fatih doğumlu.
2007-2009 yılları arasında Erciyes 

Üniversitesi Mustafa Çıkrıkçıoğlu MYO 
Tekstil, Kalite Kontrol Bölümü’nde 
okudu. 2008 yılında Orta Anadolu 
Tekstil ve Karsu Tekstil’de, 2009 
yılında Beşler Tekstil’de stajyer olarak 
çalıştı.
2010 yılında girdiği Mersin Üniversi-
tesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil 
Bölümü’nde öğrenim hayatı devam 
etmektedir. 

Kimileri kaderimizin toprağa bağlı 
olduğunu söyler; çünkü onun bir 

parçasıyızdır. Kimilerine göre ise 
kader bir kumaş gibi dokunmuştur. Bir 
çok kişinin kaderi iç içe geçmiştir.  
Ya kaderimiz toprağa bağlıysa ve 
kumaş gibi dokunmuşsa...

Toprak

    Damla Kazan
    Öğrenci

ATHİB
DOKUMA
KUMAŞ
TASARIM
YARIŞMASI



Toprak
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01.11.1990 tarihinde İstanbul’da 
doğdu. Lise eğitimini grafik tasarım 

ve fotoğraf alanında tamamladı. Lise 
eğitimi sürerken, moda dergilerinde 
sayfa düzenleme, fotoğraf ve editör 
asistanı olarak çalıştı. Bunun yanı sıra 
lise öğreniminde kurumsal tasarım 
işleri (logo, amblem) yaptı. Lise öğre-
nimini iki tane karma grafik sergisine 
katılarak noktaladı. Kumaşlara olan 
ilgisinden dolayı, 2010 yılında Mimar 
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 
Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü’nü 
kazandı. Uğurteks Tekstil’de dokuma 
stajını, Envar Tekstil’de baskı stajını 
yaptı. Şu anda lisans eğitimi devam 
etmektedir.

Doğadaki döngülerin, formların, ide-
lerin sert hatları yoktur. Bir renkten 

diğer bir renge, bir formdan diğer bir 
forma geçiş yumuşak ve uyum içeri-
sindedir. Doğada ana unsurlara geçişi 
sağlayan etmenler vardır. Örneğin; 
ilkbahar, sonbahar, mor, turuncu, ye-
şil. Estetiği insanlara sunan da bu ara 
etmenlerin oluşturduğu geçiştir. Geçiş 
bazı durumlarda insanların ön yargı-
larını yıkıp yeniliğe adapte olmalarını 
sağlar. İnsanlar yaşamları boyunca 
bir geçişi yaşar. Çocuk, yetişkin ve 
yaşlı... İnsanlar geçişi yaşadıkları için, 
hayatta yarıda kesilen olgu ve du-
rumlara karşı bir kabullenememe ve 
reddediş içerisindelerdir. Toplumların 
kültürleri de bir geçiş ve birikimden 
oluşur. Bu nedenle; psikolojik, estetik 
ve sosyokültürel açıdan geçişin önemi 
büyüktür.

Geçiş

       Gizem Kandemirli
          Öğrenci
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1986 yılında Balıkesir’de doğdu. İlk ve 
Orta öğrenimini Balıkesir’de tamam-

ladı. 2004 yılında Balıkesir Üniversitesi 
Meslek Yüksekokulu Tekstil Programı’nı 
kazandı ve 2006 yılında dereceyle 
mezun oldu. 2006 yılında Marmara 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
Tekstil Sanatları Bölümü’nü kazandı. 
2010 yılında mezun oldu. 2010 yılında 
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Enstitüsü Tekstil Sanatları Bölümü’nde 
yüksek lisans eğitimine başladı. Yurt içi 
ve yurt dışında çeşitli fuarlara, sergilere 
ve yarışmalara katıldı. 2009 yılında 
İTKİB tarafından düzenlenen 3. İTKİB 
Halı Tasarım Yarışması’nda 1.lik ödü-
lü aldı. 2011 yılında UTİB tarafından 
düzenlenen 1.Türkiye Ev Tekstil Tasarım 
Yarışması, Perde Kategorisi’nde 1.lik 
ödülü aldı. 6. İTKİB Kumaş Tasarım 
Yarışmasın’da ilk 9 finalist arasına girdi. 
2. Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışma-
sın’da, Banyo Kategorisi’nde 3.lük ödülü 
kazandı.

Dünya hep bir hareket içinde... Farklı 
saatlerde ve zamanın sonsuzlu-

ğunda dünyadaki canlı cansız bütün 
varlıklar güneşin ve rüzgârın etkisiyle 
adeta rüzgâra eşlik edercesine ritim 
tutarlar. Bu ritim kumaşlarda hem 
duygusallığa hem de teknik açıdan 
sunduğu olanaklar ile estetiğe hitap 
eder.
Doğanın rahatlatıcı sakinliği ile ürper-
tici çığlıklarını, kumaşlarda ani iniş çı-
kış hareketleri ve kapanan sakinleşen 
motiflerdeki hareketler ile anlatmak 
istedim. Okyanuslardaki dev dalga-
lar, dağların kıvrım kıvrım yapıları, 
güneşin ışıltısı ve gecenin karanlığı ile 
birleşerek konsept renk ve desenler 
somutlaştı.

Devinim

Gülhan Güleçer 
   Öğrenci
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liseyi Özel Rafet Kahraman Anadolu lisesinde okudu. Uludağ Üniver-
sitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü 
öğrencisi. 2012 yılında 2. Ev Tekstili 
Tasarım Yarışması’na katılıp Müsiad 
ödülü aldı. Tasarımla uğraşan yakın-
ları ile eskiz çalışmalar yaptı. Farklı 
mekanlar tasarladı. Fotoğrafçılık ve 
modern dans eğitimi aldı. Behçet Necatigil bir yazısında; “Ön 

planla geri plan arasında bağlar, 
belirli motiflerle örgü ve atkıları 
varsa her şiir bir kumaş gibi iplik iplik 
açılabilir.” demiştir. Şair şiir anlatımını; 
sade, açık, ayrıntıları belli, çağrışım-
lara kapalı olarak işlemiştir. Bizim 
iplikleri dokuduğumuzda dile gelen 
kalitemiz gibi...
    
Şiirler mısralara gelen güzel sözlerle 
işlenirken, sadece kumaşı oluşturan 
atkılar ve çözgüler geçmiyor; dakti-
lonun dokuduğu yazılardaki yaşan-
mışlıkları da geçiriyoruz. Önemli olan 
hayallerimizi, hayatta dokuyabilmek-
tir. Bu sebepten her desen var oluşun 
bir kanıtıdır.

Hayat 314

   Neslihan Duran
       Öğrenci    
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1990 yılında İzmir’de doğdu. 2004 
yılında Vali Rahmi Bey İlköğretim 

Okulu’ndan mezun olduktan sonra 
lise öğrenimini Cumhuriyet Nevvar 
Salih İşgören Anadolu Meslek Lise-
si’nin Tekstil Bölümü’nde tamamladı. 
2008 yılında mezun olduktan son-
ra tekstil desen eğitimi aldı. 2009 
yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda 
Tasarımı Bölümü’nde üniversite eğiti-
mine başladı. Okula girdiği ilk aylarda 
Türk Eğitim Vakfı’na başvurdu ve 
başarı bursu kazandı. Dört yıl boyunca 
başarısını büyük yönde etkileyen va-
kıftaki projeler ve etkinlikler kendisi-
ne güveninin artmasına yardımcı oldu. 
1. Sınıf İplik Dokuma Stajını Denizli 
Menderes Tekstil’de, 2. Sınıf Baskı 
Apre Stajını da Denizli’de Shamrock 
Tekstil’de yaptı.

Asimetrik formlar; denizin hırçın 
ama zaman zaman uysal dalgaları-

nı çağrıştırıyor. Denizin ululuğu yanın-
da bünyesinde barındırdığı minimalist 
formaları da ön plana çıkartıyor. Kum 
ve çakıllar...
Dalgalardan ilham alınarak oluşturul-
muş asimetrik formlar, toprak tonla-
rıyla bütünleşiyor. Tüm canlılara hayat 
veren su, yaşamdan izler taşıyor.
”Suda Ayak İzi“ temalı tasarımlarda 
denizin uysallığı, hırçınlığı, suyun 
yaşamdaki önemine soyut anlamda 
somut göndermeler yapıyor.

Suda Ayak İzi

        Özge Özdizbay                       
          Öğrenci
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Geleceğin tasarımcılarına başarılar dileriz...



TEŞEKKÜRLER...

TASARIMLARIN ÜRETİMİ AŞAMASINDA DESTEK VERENLER;

ADANA OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜ-İKBAL KALIN-ŞENGÜL DOĞAN

ARSAN DOKUMA BOYA SAN. VE TİC. A.Ş-KEMAL ARIKAN

DETAY TEKSTİL-MEHMET GÜLER

ELİF İPLİK TEKSTİL OTO. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ-MAHMUT KALKAN

FABRIC CONCEPT-DİDEM ACAY BAYKAL

GÜLAS MAKİNE-MUSA GÜLAS

HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLET. A.Ş-ABUD ABDO

KIVANÇ TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.-ZEKİ KIVANÇ

KİPAŞ HOLDİNG A.Ş-İSMAİL ARUSOĞLU

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş-ZEYNEP DEMİREL

TASARIM DOKUMA-TAHSİN TURAN

ULUSOY TEKS SAN. VE TİC. A.Ş-VELİ ULUSOY

YENTUR TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.-TAHSİN YENTUR

YRD. DOÇ. NURAY ER BIYIKLI



ATHİB
DOKUMA
KUMAŞ
TASARIM
YARIŞMASI





88

www.dokumayarismasi.com
www.facebook.com/athibdokumayarismasi


