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Nihat ZEYBEKÇİ
Ekonomi Bakanı

Son yıllarda önümüze koyduğumuz en önemli hedeflerden biri “Türk Malı” ürünlerin dünya çapındaki imajını geliştirmek, 
üretimden pazarlamaya, satıştan satış sonrası hizmetlere kadar bütün süreçleri kapsayan bir sistem oluşturarak tasarım 
yaratma, markalaşma ve modada öncü olma başlıklarında söz sahibi bir ülke haline gelmektir. 

Dünyanın önde gelen markalarına üretim yapabilen Türkiye’deki üretim sektörünün belirli bir standart ve kaliteyi yakaladığı 
aşikârdır. Hala ağırlıklı olarak Batılı ülkelerin öncülük ettiği tasarım odaklı ürün yaratmada artık Türk tasarımcılar da 
adlarından söz ettirmeye ve takdirle karşılanan ürünler ortaya koymaya başlamışlardır. Yakın gelecekte tasarımcılarımızın 
bu alanda gündemi belirleyici bir rol üstleneceklerinden ise hiç şüphem yok.

Bu bağlamda, ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması bilhassa dokuma kumaş tasarımı alanında yaratılacak 
farkındalık açısından büyük bir önem arz etmektedir. Zira sektördeki birikimimizin tasarımla taçlandırılmasını teşvik eden 
ve genç arkadaşlarımızın potansiyellerini ön plana çıkarmamıza vesile olan bu etkinliklerin, ülkemizin sektördeki öncü 
konumunu sürdürülebilir kılmamızda hayati önemi bulunmaktadır.

İnovasyon, Ar-Ge, tasarım ve markalaşmaya yönelik çalışmalar 2023 vizyonumuzun vazgeçilmez unsurlarıdır. Ülkemizin 
zenginliğine daha fazla katkıda bulunmak için, yükte hafif pahada ağır ürünler ihraç etmeli, eşdeyişle, mühendislik 
ve malzeme bilgileri, ergonomi, etkin üretim yöntemleri ve pazar özelliklerini de içeren tasarımlarla oluşturulmuş ve 
doğrudan bir yaşam tarzına dönüştürülmüş, yenilikçi ve markalı ürünlerin ihracatına ağırlık vermeliyiz.

Bu çerçevede Ekonomi Bakanlığı olarak biz gerekli bütün adımları atmaktayız ve atmaya da devam edeceğiz. Yatırım-
üretim-ihracat zincirinin her bir halkasına yönelik oluşturduğumuz teşvik sistematiğimiz ülkemizde inovasyon, Ar-Ge, 
tasarım ve markalaşma faaliyetlerini özendirecek şekilde kurgulanmış ve etkin şekilde de uygulanmaktadır.

Söz konusu tasarım destek programımız ile tasarım dünyasında Türkiye’nin yeri hızla ön plana çıkmaktadır. Tasarım 
dernek ve birlikleri bünyesinde düzenlenen bu ve benzeri yarışmalar ise tasarımcılarımızın mesleki kariyerlerine 
başladıkları gençlik yıllarında motivasyonlarını en üst düzeyde tutmak için önemli bir araçtır. Böylece bir taraftan tasarım 
kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla tasarım yarışmalarına olan kamuoyu ilgisinin artırılması hedeflenirken; diğer 
taraftan genç Türk tasarımcıların dünyaya açılabilmelerine, uluslararası düzeyde kaliteli eğitim almalarına ve dünyaca 
tanınmış profesyoneller ile birlikte çalışmalarına imkân tanınmaktadır.

Bakanlığımız tarafından desteklenen “2. ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması”nın, sektörümüzün gelişimi ve 
ihracatına büyük katkı sağlayacağına olan inancımla, organizasyonu üstlenen Akdeniz Tekstil Hammaddeleri İhracatçılar 
Birliği başta olmak üzere, emeği geçen tüm kurum, kuruluşlara ve katılımcılara teşekkürlerimi sunar; ödül alsın ya da 
almasın, bu yarışmaya katılma cesareti gösteren bütün yarışmacılarımıza profesyonel hayatlarında başarılar dilerim.

Anadolu’nun en eski sanayi kollarından biri olan tekstil sektörü bu topraklarda Hitit ve Asur dönemlerine kadar uzanan 
köklü bir geçmişe sahiptir. Başka bir deyişle, 3 bin yılı aşkın süredir bu coğrafya tekstil üretim ve ticaretinde önemli bir 
merkez olarak bilinmektedir. Osmanlı Devleti döneminde hızla gelişen tekstil sanayiinin üretim kapasitesi, Cumhuriyet 
dönemiyle birlikte önemli oranda artmıştır. Buna ilaveten, dünyanın en verimli ve en kaliteli pamuk üretiminin yapıldığı 
Akdeniz havzasında yer alan ülkemizde tekstil sektörü pamuk üretimiyle birlikte daha da gelişmiştir.

Tekstil sektörünün gelişimi ile birlikte, ülkemizde marka değerine sahip nitelikli kumaşlar üretilmeye başlanmış ve 
dünyaya yayılmıştır. Bu bağlamda, Buldan bezi, Rize bezi ve Şile bezinin ünü yurt dışına taşmış ve sektörün rekabet 
gücü ve tanıtımına olumlu katkılar sağlamıştır.      

Bugün, ülkemiz tekstil sektörünün en önemli rekabet avantajlarını  kaliteli ve geniş ürün yelpazesi, esnek ve hızlı üretim, 
hızlı teslimat, hedef pazarlara yakınlık, çevre ve insan sağlığına duyarlı üretim, sektördeki yetişmiş insan gücü ve bilgi 
birikimi ile eğitilebilir genç ve dinamik nüfus yapısı oluşturmaktadır.

Dokuma kumaş sanayii bir yandan sahip olduğu üretim kapasitesi ve ihracat potansiyeliyle, diğer yandan da en çok 
ihracat yapılan ikinci sektör durumundaki hazır giyim ve konfeksiyon sanayiine hammadde sağlaması yönüyle tekstil 
sanayiinin önemli alt sektörlerinden biri konumundadır.

Son yıllarda, ülkemizin diğer sanayi ürünleri ihracatında gerçekleştirdiği atılımlar ve bunların ihracatımızdaki artan payı 
neticesinde tekstil ürünlerinin ihracat içindeki payı görece azalmakla birlikte, tekstil ihracatımız hacimsel olarak artmaktadır. 

Bu kapsamda, dokuma kumaş ihracatımızda ortaya çıkan gelişmeler umut vericidir. Dünya ihracatından yaklaşık %3 
pay aldığımız dokuma kumaşta ihracatımız 2013 yılında, önceki yıla göre %10,9 artış kaydederek 2,8 milyar dolara 
ulaşmıştır. Diğer tekstil ve hazır giyim ürünlerinde olduğu üzere, dokuma kumaşta da en büyük ihracat pazarımız 
Avrupa iken, ülkeler bazında bir değerlendirme yaptığımızda Rusya’yı İtalya ve Almanya takip etmektedir.



Mehmet BÜYÜKEKŞİ
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı

Türkiye’nin 58 bin firmadan oluşan dinamik bir ihracatçı ailesi olarak yüksek katma-değerli ihracat artışına yönelik 
tasarım, markalaşma, Ar-Ge ve inovasyona büyük önem veriyoruz. 2023 hedeflerimize giden yolu bu dört bileşenden 
alacağımız güçle dokuyacağımıza inanıyoruz. 

TİM olarak İhracatçı Birliklerimizin her yıl tüm ihracatçı sektörlerimizde düzenlediği tasarım yarışmaları ve Ar-Ge Proje 
pazarlarını destekliyoruz. Bu yarışmalarda en iyi projeleri ödüllendiriyor ve buradan çıkan başarılı projeleri Türkiye 
İnovasyon Haftası etkinlikleri kapsamında sergiliyoruz. Geçtiğimiz yıl İhracatçı Birliklerimiz tarafından düzenlenen 17 
farklı tasarım yarışması ve 8 farklı Ar-Ge proje pazarından seçtiğimiz 500’ü aşkın ödüllü projeyi 26 bin ziyaretçinin 
beğenisine sunduk. Önümüzdeki yıllarda da sürdüreceğimiz bu anlamlı etkinlikler sayesinde 2023 hedeflerimize emin 
adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz.

Katma değeri yüksek ürünler geliştirme, bunu yaparken de öğrenci, sanayici, akademisyen ve girişimcileri bir araya 
getirme amacıyla düzenlenen tasarım yarışmalarını bu yönden oldukça önemli görüyoruz. Tasarım yarışmaları hem 
ihraç edilebilir ürün çeşitliliğini hem de firmaların rekabet gücünü artırmada oldukça kritik bir rol üstleniyor. Akdeniz 
Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birliğimiz tarafından bu yıl “Bir Kumaş Tasarla Dünyalara Dokun” temasıyla ikincisi 
düzenlenen “Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması”nın da uluslararası pazarda sektörün rekabet gücünün artmasına 
büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz.  

Bu vesile ile “ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması”nın hayata geçirilmesinde emeği geçen, başta Tekstil ve 
Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Zeki KIVANÇ olmak üzere tüm Yönetim Kurulu üyelerine ve 
teknik ekibe teşekkür ediyor, etkinliğin önümüzdeki yıllarda da başarıyla devam etmesini temenni ediyorum.

2023’e Giden Yolu İlmek İlmek Tasarımla Dokuyacağız



Zeki KIVANÇ
ATHİB Yönetim Kurulu Başkanı

Dünya tekstil ihracatında ilk 10 içinde yer alan ve 200 ülkeye ihracat gerçekleştiren Türk tekstil sektörü, yarattığı katma 
değer ve istihdam ile ülkemiz için önemini korumaya devam etmektedir; ancak uluslararası pazarlardaki rekabet şartları 
“FARKLI” olanı ve “YENİLİKÇİ” fikirlerin arzını zorunlu hale getirmiştir.  Tasarım kültürü ve yenilikçiliği öne çıkararak 
yakalayacağımız ivme, ürünlerimizin üst segmentlere taşınmasını ve daha iyi kulvarlarda rekabet etmelerini sağlayacaktır. 
Katma değerde yaratacağımız artışla marka değerlerimiz daha da yükselecektir.

İhracat hedefine ancak sahip olduğumuz üretim kapasitemizi ve katma değer yaratmada sahip olduğumuz potansiyeli 
bir araya getirirsek ulaşabileceğimizin farkında olarak; genç yeteneklerimizin gelişmesine katkı sağlamamız gerektiğine 
inanmakta ve ortaya koyacakları farklı ve yenilikçi fikirlere acil ihtiyaç duymaktayız. 

Bu hedef doğrultusunda, Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin desteğiyle dokuma kumaş üretiminde 
genç aday ve tasarımcılara fırsat yaratarak yeteneklerini hayata geçirebilmelerine, bu alanda ilerleyebilmelerine imkân 
sağlamak üzere düzenlediğimiz tasarım yarışmamız kuşkusuz öncelikle gençlerimizin, bunun geri dönüşü olarak da 
sektörümüzün, gelecek yıllarda daha sağlam adımlarla yol almasında atılmış önemli bir adımdır.   

ATHİB 2. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması’na katılarak fikirlerini, emeklerini ortaya koyan tüm başvuru sahiplerine 
teşekkürlerimi sunar, finale kalan genç tasarımcılarımıza şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına başarılar dilerim.

Bir Kumaş Tasarla Dünyalara Dokunsun…!





1992 yılında Lüleburgaz’da doğdu.1999 yılında başladığı 
General Ferhat Akat İlköğretim Okulu’nu tamamladıktan 
sonra 2006 yılında TEK Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi 
Resim Bölümü’nü kazandı. Çeşitli yarışmalarda dereceye 
girdi. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nin 
düzenlediği “Odamı Tasarlıyorum” konulu İç Mimarlik ve 
Çevre Tasarımı yarışmasında ikinci oldu. Dört yıl boyunca 
sürdürdüğü başarılı bir eğitim hayatından sonra, 2010 
yılında Marmara Üniversitesi GSF Tekstil Sanatları 
Bölümü’nü kazandı. Tokatlı’nın öğrenimi hala bu 
bölümde devam etmektedir. Çeşitli firmalarda stajlarını 
tamamlayan Başak Tokatlı, GAİB in düzenlediği 4. Halı 
Tasarım Yarışması “Tasarlayın Dokuyalım” konseptinde 
dereceye girmiştir.

“Marmara Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra 
severek yaptığım tasarım odaklı işimi üniversite yıllarımda
edinmiş olduğum bilgi birikimimle harmanlayarak, başarılı 
tasarımlar ortaya çıkarabileceğim bir meslek edinmek, 
iş hayatında uzun yıllar tecrübe kazanmakla beraber 
gelecekte başarılı bir tasarımcı olarak kendi markamı 
yaratmak ve bunu dünyaya duyurmak en büyük idealim”.

basaktokatli@hotmail.com

TEMA
GÖKYÜZÜ VE KUŞLAR

Çocukluk hayalidir hep onlar gibi olabilmek,
gökyüzünde o sonsuz hayatta uçabilmek.
Başımı kaldırıp bakarım uzaklara gidebilir miyim
o sonsuzluğa?
Günün her saati farklıdır,
gözüme ilişir; bakmadan edemem ki!
Bir de arkadaşı vardır sonsuzluğun güzümüze ilişen,
ona eşlik eden;
akıllardan silinmeyendir, huzur verir sesi.

BAŞAK TOKATLI







1992 yılında İstanbul’da doğdu. 2010 yılında Cağaloğlu 
Anadolu Moda Tasarımı Meslek Lisesi’ni karma tekstil 
sergisine katılarak noktaladı ve Marmara Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölümü’nü kazandı. 
2011 yılında M.Ü.G.S.F. İç Mimarlık Bölümü’nde çift 
ana dal yapma hakkı kazanarak eğitimine devam etti. 
Kariyer hedefinin, çevresine ve ülkesine karşı olan 
sorumluluklarının hassasiyeti ile ev tekstili sektöründe 
global ölçekte başarılı bir tasarımcı olabilmek olduğunu 
söyleyen Büşra Balota, eğitimi devam ederken, 
Zorluteks Tekstil’de baskı stajını, Altınyıldız Mensucat ve 
Konfeksiyon Fabrikaları’nda dokuma stajını, Aydınlı Grup 
Pierre Cardin’de giyim stajını yaptı. GAİP “Tasarlayın 
Dokuyalım” 4. Halı Desen Tasarım Yarışması’nın 
finalistlerinden olan Balota UTİB 3. Türkiye Ev Tekstili 
Tasarım Yarışması Öğrenci Perde Kategorisi 1.lik Ödülü 
ve Koltuk Kategorisi 3.lük Ödülüne layık görüldü.

busrabalota@gmail.com 

TEMA 
AĞAÇ DİLİ

Sabah oldu 
Ağaç 
Her günkü yerine 
oturdu, 
bekliyor. 
Ne güzel biliyor 
Beklemesini ağaç 
Ne kadar telaşsız 
Ne kadar emin. 
... 
Balta saplanıyor beline... 
Baltanın sapı da ağaç... 
Gülüyor mu ?.. Ağlıyor belki... 
Neyleyip etmeli 
Ağaçça dilini Sökmeli!..  

Bedri Rahmi Eyüboğlu

BÜŞRA BALOTA







TEMA
YAĞMURDAN SONRA

Huzur kokarmış… Yağmur denize düştüğünde deniz, 
yeşile düştüğünde yeşil,  toprağa düştüğünde toprak 
kokarmış. Yağmur, saçınıza düştüğünde sevgi, elinize 
düştüğünde özlem, yüreğinize düştüğünde aşk kokar-
mış...   

Hiç yağmuru, yüreğinize düşürdünüz mü?  Ben düşür-
düm… Şimdi de beni hayata bağlayan yağmur damlamı 
bekliyorum …

BÜŞRA BALOTA

1992 yılında İstanbul’da doğdu. 2010 yılında Cağaloğlu 
Anadolu Moda Tasarımı Meslek Lisesi’ni karma tekstil 
sergisine katılarak noktaladı ve Marmara Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölümü’nü kazandı. 
2011 yılında M.Ü.G.S.F. İç Mimarlık Bölümü’nde çift 
ana dal yapma hakkı kazanarak eğitimine devam etti. 
Kariyer hedefinin, çevresine ve ülkesine karşı olan 
sorumluluklarının hassasiyeti ile ev tekstili sektöründe 
global ölçekte başarılı bir tasarımcı olabilmek olduğunu 
söyleyen Büşra Balota, eğitimi devam ederken, 
Zorluteks Tekstil’de baskı stajını, Altınyıldız Mensucat ve 
Konfeksiyon Fabrikaları’nda dokuma stajını, Aydınlı Grup 
Pierre Cardin’de giyim stajını yaptı. GAİP “Tasarlayın 
Dokuyalım” 4. Halı Desen Tasarım Yarışması’nın 
finalistlerinden olan Balota UTİB 3. Türkiye Ev Tekstili 
Tasarım Yarışması Öğrenci Perde Kategorisi 1.lik Ödülü 
ve Koltuk Kategorisi 3.lük Ödülüne layık görüldü.

busrabalota@gmail.com 







ELİF ÇINAR

Hayatının her döneminde az ya da çok sanatla 
ilgilenmesine rağmen, güzel sanatlar eğitimi almaya 
yönelmesi daha sonra oldu. İTÜ’de mühendislik eğitimini 
yarıda bırakıp, Uludağ Üniversitesi Resim Öğretmenliği’ni 
kazandı; fakat tasarımcı ve yaratıcı yönünü daha iyi ifade 
edebileceğine karar vererek Mimar Sinan Üniversitesi’ne 
girmeye karar verdi.

“İleride yapmak istediklerim kendi tasarımlarımı hayata 
geçirmek. Gelenekle bugünün harmanlandığı özgün 
tasarımlarımın insanlar ve moda çevreleri tarafından 
beğenilerek hayat bulduğunu görmek.”

elifnarr@hotmail.com

TEMA 
BAŞKALAŞIM

değişim 
çok hızlı 
oluyor ve bu da bizi
çok yoruyor.
Giderek 
başkalaşıyoruz,
Başka insanlar olup
başka
hayatlar yaşıyoruz.
İşte bu 
zamanlarda durup 
düşünmek,
içimize dönmek,
doğalı aramak,
yenilenmek,
arınmak,
geleneğe dönmek 
gerek.







EYLÜL SERFİCE

1992 yılında İzmir’de doğdu. 2006 yılında Işılay Saygın 
Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü’ne girdi. 
2008 yılında bir karma karakalem resim sergisi, 2009 
yılında iki kişilik bir fotoğraf sergisi açtı. 2010 yılında 
İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tekstil 
ve Moda Tasarım Bölümü’nü kazandı. 2012 yılında 
Epengle’de dokuma, Çim Flok’ta baskı ve 2013 yılında 
Lc Waikiki’de giysi stajlarını tamamladı. 

“Mezun olduktan sonra meslek olarak moda editörlüğü 
düşünüyorum. Her alandan çeşitli insanlarla tanışmak, 
bilmediklerimi öğrenmek ve bunları bir hikayeye 
dönüştürmek beni bu mesleğe çeken birkaç özelliktir.”

eylul.serfice@hotmail.com

TEMA
İZDÜŞÜMÜ

Farklı renkler ve karışık
uygulamalar sonucu ortaya
çıkan efektler,
sert bir yüzeyle
karşılaştığında kırılmaya meyilli,
dokunulduğunda sert, katı
ve gevreksi…
Ani soğutulduğunda amorf, kristalize bir
etki yaratan cam parçacıkları,
şeffaf bir etki yaratan
kaygan yüzeyler. Parlak ve ıslak…
Kimi zaman su gibi akıcı
ve transparan…







NERGİZ ŞERİFOĞLU

1984 yılında Rize’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini 
İzmir’de tamamladı. Birkaç yıl farklı alanlarda çalıştıktan 
sonra desen kurslarına devam etti. 2005 yılında Dokuz 
Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil 
Tasarımı ve Dokuma Ana Sanat Dalı Bölümü’nü kazandı. 
Eğitimi sırasında tekstil fabrikalarında iplik, dokuma, 
baskı üzerine stajlarını yaptı. Desen tasarımı üzerine 
freelance çalışarak birkaç deneyim edindi. Öğrenimi 
sırasında karma sergilere katıldı. 2012 yılında Uludağ 
İhracatçı Birlikleri’nin düzenlediği 2.Türkiye Ev Tekstili 
Tasarım Yarışması Banyo kategorisinde 2.lik ödülü, 2013 
yılında UIB, 3.Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması Perde  
kategorisinde 2.lik ödülü, 2013 yılında 11.Taç Bir Desen 
Tasarla yarışmasında 1.lik ödülü aldı. Şu an eğitim aldığı 
D.E.Ü G.S.F de lisans bitirme projesi hazırlamaktadır. 
Hedefi, mesleğinde kişisel tasarımlarını uygulayabileceği 
alanlar oluşturabilmek.

nergiserifoglu@hotmail.com

TEMA 
SONSUZ GEOMETRİ

Siyah&Beyaz beraberliği... Her zaman asaletin, doğallı-
ğın ve vamplığın temsilcisi olmayı başarmış bir çok tarz 
içinde kendine yer bulan renklerdir Siyah ve Beyaz! Hiç 
bir zaman modası geçmeyecek olan bu birlikteliğe şimdi 
mavinin birbirinden farklı tonları eşlik ediyor. Bu üç rengin 
oluşturduğu çizgiler birbirini takip ederken pliseler tara-
fından durduruluyor. Ve sonsuz geometri başlıyor...İşte 
size onlardan birkaç örnek...







SENEM KULA 

1991 yılında İstanbul’da doğdu. Cağaloğlu Anadolu 
Moda Tasarım Meslek Lisesi, Giyim Üretim Teknolojisi 
Alanı 2009 yılı mezunu. Aldığı desen eğitiminin ardından 
2010 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Tekstil Sanatları Bölümü’nü birincilikle kazandı. 
Burada bir yıl eğitim aldıktan sonra Mimar Sinan Güzel 
Sanatlar Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü’ne 
geçti. Çeşitli tekstil fabrika ve firmalarında dokuma, giysi 
ve baskı stajları yaptı. Lisans eğitimine halen devam 
etmektedir.

senem.kula@gmail.com

TEMA
STRUCTURE

Strüktür; eş ya da birbirleriyle sık bağlantılı, benzer form-
ların iki yada üç boyut üzerinde tekrarlanmasından doğar.
Herhangi bir objenin iç yapısal dokusu anlamındadır. Bu 
temada yapı sistemi kullanılarak kumaşlara farklı işlev-
ler kazandırmak amaçlandı. Şeffaflığın hem hafifleştirici 
yönü hem de görüntü estetiği bir arada kullanıldı. Ku-
maşlardaki dalgalanmalar, çizgiler ve desenler strüktür
çeşitlemelerini anımsatmaktadır. Yine bu sebepten farklı 
iplik kalınlıkları yardımıyla kumaş kaliteleri birbirlerinden 
bağımsız olarak tasarlanmıştır.







S. TUĞBA ARABALI KOŞAR

Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil
ve Moda Tasarımı Bölümünde Araştırma Görevlisi olan 
S.Tuğba Arabalı Koşar, 1980 İzmir doğumlu olup, 2002 
yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Tekstil Bölümü’nden mezun oldu. 2003 yılında araştırma
görevlisi olarak Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Tekstil Tasarımı Bölümü’nde göreve başladı. 
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü 
Tekstil Ana Sanat Dalı’nda 2007 yılında yüksek lisansını 
tamamladı. 2008 yılında sanatta yeterliliğine başlayan 
Koşar, halen bu eğitimine devam etmektedir.

tugba_kosar@hotmail.com

TEMA
ARİSTOKRAT

Koleksiyonda, geçmişin kalitesi ve asaletiyle birlikte 
ilhamını tarihten alan minimalist noktalar, aristokrat 
detaylar, zıtlıklardan doğan, şıklık yaratan farklı dokular 
harmanlanarak konforlu ve şaaşalı hayatı sevenlerin 
tercih edebileceği bir tarz yaratılmıştır. Özenle yapılmış 
el işçiliğinin ön plana çıktığı 1900’lere geri dönüşün 
klasik stilini tekrar yaşatan tasarımlarda metalik etkiler, 
aristokratik siyah, muhafazakâr gri ve asil beyaz 
koleksiyonun renklerini oluşturmaktadır. Dönemin ipeksi 
parlak etkileri, misinanın verdiği loş ve gizemli gölgeler 
ile sağlanmıştır. Altın ve gümüş dokunuşlar dönemin 
seçkinliğini, birçok noktacığın birleştirilmesi bilgeliğini, 
uzun lanse atlamalar zarafeti, mesafeyi ve düzgün 
duruşu yani asaleti simgelemektedir.







UĞUR ÖZMİŞ

İlk hedefi eğitim ve öğrenim hayatının üniversite ayağını 
bitirmek olan Özmiş bu süre zarfında mesleki gelişimini 
çeşitli seminer, workshop ve stajlarla pekiştirmek 
istemektedir. Yurt dışında yüksek lisans yapıp gerek 
dil bilgisi gerekse de yurt dışındaki çeşitli tasarımcıların 
ürettikleri işleri incelemek ve yeni teknikleri kendisinde 
uygulayıp gelişim sürecini hızlandırmayı amaçlayan Uğur 
Özmiş çalışma hayatına başladığında gerekli donelere 
sahip bir şekilde köklü firmalarda veya Haute Couture 
ürün tasarlayan ve imal eden firmalarda çalışmayı 
hedefliyor. 

“Kendimi 5 yıl sonra, yukarıda anlattığım planların 
tamamını gerçekleştirmiş veyeterli deneyimimle  iş 
hayatında sağlam adımlarla ilerler halde görüyorum.”

ugurozmis@gmail.com

TEMA
KOZA

İnsan daima değişimin içindedir. Zaman hızlıca eşlik eder
ona farkına varmadan. Bulunduğu yerden daha öteye 
geçmek istediği için de kendi kozasına iç dünyasına çeki-
lir ve değişim sürecini başlatır. Enerjisini toparlayıp odak-
landıktan sonrada hayata yeniden, farkındalıkla bakmaya
başlar. Tasarımlarımı yaparken de bunu ele almak iste-
dim. Zamanın işbirlikçiliğinin farkında olmadan sürekli 
halde değişim ve etkileşim içerisindeyiz. Tıpkı kozanın 
hikayesinde olduğu gibi…







ZELAL ZENGİN

Öğrencisi olduğu Beykent Üniversitesi Tekstil ve Moda
Tasarım Bölümü’nü bitirdikten sonra, eğitim aldığı 
branşlarda uzmanlaşmak için öncelikle yurtiçinde veya 
yurtdışında yüksek lisans eğitimi almak istemektedir. 
Profesyonel anlamda öğrenci çalışmalarında ağırlık verdiği 
üzere, Dokuma ve Ev Tekstili daha ilgisini  çekmekte, 
ancak İletişim ve Tasarım Bölümü’nde çift anadal yaptığı 
için sektörde Moda ve Moda Editörlüğü branşlarında da 
iş deneyimleri kazanmayı hedeflemektedir.

“Bu deneyimlerimden sonra kariyerimin yönlenebileceğini 
düşünüyorum. Bu nedenle; uzun vadeli bir kariyer planı 
yapmayı doğru bulmuyorum. Pratikte kazandığım iş 
tecrübesi doğrultusunda ilerlemeyi hedefliyorum.”

zelalzengin@gmail.com

TEMA
SU DALGASI

Doğadaki formlardan, onların eşsiz, kusursuz yapılarından 
esinlenerek hazırladığım bu tasarım, mavi renk olması 
nedeniyle de sonsuzluk ve özgürlük gibi kavramlara 
gönderme yapmaktadır. Bir bakıma bu tasarımları iç 
mekanda kullanarak bu özgürlük hissini su dalgası isimli 
tema ile yaşam alanlarına taşımayı hedefledim.









NEJLA ÇEVEN

1984 yılında Gaziantep’in Nizip ilçesinde doğdu. İlköğretimini 
Namık Kemal İlköğretim Okulu’nu bitirdikten sonra ortaöğrenim 
ve liseyi Nizip Hasan Çapan Anadolu Lisesi’nde tamamladı. 
2002 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi Tekstil Mühendisliği’ni 
kazandı. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü’nü 
de bitirerek 2006 yılında Beykent Üniversitesi İşletme Yönetimi 
bölümünde yüksek lisansa başladı. 2008 yılında mezun 
olduktan sonra halen devam etmekte olan MEGA Tekstil Sanayi 
ve Ticaret A.Ş. de AR-GE bölümünde tasarım mühendisi olarak 
iş hayatına başladı. 2011 yılında UTİB‘in düzenlediği yarışmada 
profesyonel perde kategorisinde 2.lik, 2012 yılında yine aynı 
kategoride 1.lik, 2013 yılında hem banyo hem de perde 
kategorisinde 1.lik ödülü ve aynı yıl düzenlenen İTHİB Türkiye 
Ev Tekstili Tasarım yarışmasında perde kategorisinde 3.lük 
ödülü aldı. Yine bu yıl Mimar Faruk Malhan küratörlüğünde, 
yaşadığımız kültür mirasından ilham alarak güncel tasarımlar 
yapılan tekstil atölyesi çalışmalarına katıldı. İleriye dönük hedefi, 
fikirlerini daha geniş kitlelerle paylaşarak tasarım dünyasında 
marka olmaktır.

nejlaceven@gmail.com

TEMA
FEZA

İnsan nefesini ilk aldığı anda gökyüzünün konumu neyi 
gösteriyorsa kaderi ve karakteri ona göre şekillenir. Kimi zaman 
neşeli, enerjik olan insanlar, bazen içine kapanık ve karamsar 
olabilmektedir. Bu da gezegenlerin insanlar üzerindeki etkisini 
gözler önüne sermektedir. Karakterler; yaşama bakış açımızdan 
tutun da giysilerimizin tarzı ve rengine kadar her şeyi etkiler. 
Dolayısıyla gezegenler modayı da yakından ilgilendirir. 

Malzemeler; parlak folyo görüntüler, ışıltılı dokular

Renkler; kırmızı, oranj, gold, metal, toprak tonları, şeffaf ışıltılar

Mars: Mars kadını, konuşkan, esprili, hırslı ve girişimcidir. 
Mars kadınının kumaşı; enerji  verici, özgür, farklı ve güçlü

Jüpiter: Jüpiter kadını kültürlü, dışa dönük, duyarlı, neşeli 
ve akıllı yönleriyle dikkat çeker. Bu nedenle Jüpiter kadınının 
kumaşı; eğlenceli, hassas, pahalı ve alımlı

Merkür: Merkür kadını; enerjik, pratik ve hareketlidir. Bu nedenle 
Merkür kadınının kumaşı; fonksiyonel, entelektüel, yenilikçi ve 
ilginç

Venüs: Venüs kadını cazibeli, güzel, estetik ve uyumlu yapısıyla 
dikkat çeker. Bu nedenle Venüs kadınının kumaşı; zengin, 
güzel, çekici ve zarif

Mars

Merkür Venüs

Jüpiter









ARİF MEHMETALİ KARA

ERDEM SUCUOĞLU

1989 yılında Ankara’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladıktan sonra, 2009 yılında Mersin Üniversitesi 
GSF Tekstil Bölümü’nü kazandı. 12-13 eğitim öğretim yılında (4. Sınıf) İtalya’da Moda ve Tekstil tasarımı üzerine Erasmus 
yaptı. 2013 yılında Mersin Üniversitesi GSF Tekstil Bölümü’nden Mezun oldu.

1990 Malatya doğumlu olan Sucuoğlu, orta öğrenimini Malatya’da tamamladı. Lise öğrenimini Nevit Kodallı Anadolu 
Güzel Sanatlar Lisesi’nde tamamladı. Daha sonra Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölümünü 
kazandı. Hala Mersin’de öğrenimini sürdürmektedir. Yurtiçinde çeşitli sergiler ve fuarlara katılan Sucuoğlu, 2.Türkiye Ev 
Tekstili Tasarım Yarışması’nda Yatak kategorisinde ikincilik ödülü sahibidir.

cokobash@hotmail.com

erdemsucuoglu@windowslive.com

TEMA
TEPKİ

İnsanlık varoluştan günümüze her geçen gün hızlandı 
ve bu doğrultuda tek evi olan Dünya’ya zarar vermeye 
başladı.

Yeşil doğa, verimli topraklar, temiz sular ve mavi 
gökyüzümüz her geçen gün değişti ve Dünya’ya verilen
zarar gözle görülür hale geldi.

Misyonumuz sadece bir kumaş tasarlamak değil, 
insanlığı yüzyıllardır sure gelen bu utanç tablosuyla 
birkez daha yüzleştirmek.

Bunun için de tasarımlarımızda ayıpları kapatmakla 
yükümlü olan mozaiklerden yardım aldık.

Geleneksel bir dokuma tekniği olan ikat ile retro bir 
konsept oluşturduk. Her bir tasarım; toprak (kahverengi), 
buzullar (beyaz), ağaçlar (yeşil) ve havayı (mavi) temsil 
etmektedir.

Modern kullanım alanlarıyla geleneksel alanları birleştirip 
geleneksel ve modern bir denge sağlamaya çalıştık.







TEŞEKÜRLERİMİZLE…

Ulusoy Tekstil San. ve Tic. A.Ş. – Veli ULUSOY

Güldiker Mobilya – Ahmet GÜLDİKER

Adana Olgunlaşma Enstitüsü – İkbal KALIN, Şengül DOĞAN

Detay Tekstil – Mehmet GÜLER

Gülas Makine – Musa GÜLAS

Tasarım Dokuma – Tahsin TURAN

  

Yarışma Yürütme Kurulu

Zeki KIVANÇ

Ali Rıza HASOĞLU

Veli ULUSOY

Yrd. Doç. Nuray ER BIYIKLI 
(Yarışma Danışmanı ve Koordinatörü)

Yrd. Doç. Özge USLUCA

Canan AKTAN ERDOĞMUŞ

Burcu ŞENEL

Erman YERMAN

ve tüm AKİB ÇALIŞANLARINA




