


Nihat ZEYBEKCİ
Ekonomi Bakanı

3 bin yılı aşkın süredir bu coğrafya Anadolu’nun en eski sanayi kollarından biri olan tekstil sektörüne ev sahipliği yapmakta, 
üretim ve ticaretinde önemli bir merkez olarak bilinmektedir. 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, Türkiye de nitelikli kumaşlar üretilmeye başlanmış ve dünyaya yayılmıştır.
Buldan bezi, Rize bezi ve Şile bezinin ünü yurt dışına taşmış ve sektörün rekabet gücüne 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 olan yakınlık, çevre ve insan sağlığına duyarlı üretim, sektördeki yetişmiş insan gücü ve bilgi 
birikimi ile eğitilebilir genç ve dinamik nüfus yapısı oluşturmaktadır.

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.

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. Tasarım odaklı ürün yaratmada, artık Türk tasarımcıları 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.

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 kurgulandı ve etkin şekilde de uygulanıyor. Bu çerçevede 
Bakanlık olarak yeni bir destek paketini uygulamaya başladık. “Tasarım ve Ürün Geliştirme Projeleri” desteği ile şirketlerin 
tasarım departmanı kurmaları, eğer böyle bir departmanları varsa geliştirmelerinin sağlanmasını temin etmek adına destek 
programını faaliyete geçirdik. Böylelikle, ihracatçıların moda, endüstriyel tasarım ve inovasyon kapasiteleri artırılarak, 
ihracata dönük katma değerli ürün üretmeleri teşvik edilecektir.

Bu destek programında; tasarım ve ürün geliştirme proje önerileri Ekonomi Bakanlığı tarafından destek kapsamına 
alındığı takdirde; şirketlerin söz konusu projeleri kapsamındaki tasarımcı, modelist ve mühendis istihdamı, alet, teçhizat, 
malzeme ve yazılım giderleri ile seyahat ve web sitesi üyeliğine ilişkin giderleri anılan Tebliğ’de belirtilen limitler dahilinde 
desteklenecektir.

ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması bilhassa dokuma kumaş tasarımı alanında yaratılacak farkındalık açısından 
büyük 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.

Bakanlığımız tarafından desteklenen “ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması”nın, sektörümüzün gelişimi ve ihracatına 
büyük katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Organizasyonu üstlenen Akdeniz Tekstil Hammaddeleri İhracatçılar Birliği 
başta olmak üzere, emeği geçen tüm kurum, kuruluşlara ve katılımcılara teşekkür ediyor; başarılı çalışmalarının devamını 
diliyorum. 





Mehmet BÜYÜKEKŞİ
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı

Dokuma kumaş son yıllarda tekstil sektörü içerisindeki payını hızla arttırdı. Kaliteli ve tasarım yönü yüksek olan ürünler ön 
plana çıkıyor. Türkiye’nin dokuma kumaş ihracatı 2014 yılının ilk 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre, %3 oranında 
artış ile 2,7 milyar dolara ulaştı. 2023 yılı toplam ihracat hedefi 5 milyar dolar olan dokuma kumaş sektörünün bu hedefe 
ulaşabilmesi, her zaman vurguladığımız gibi, katma değerli üretimden geçiyor. 

Yüksek katma değer yaratmaya yönelik 2023 yolunda küresel rekabet gücüne, her alanda Ar-Ge, inovasyon, markalaşma 
ve tasarıma daha fazla önem vererek ulaşacağımıza inanıyoruz. İhracatçı firmalarımızda, yüksek katma değere yönelik
4 ana parametre olan Ar-Ge, inovasyon, markalaşma ve tasarım açısından son yıllarda önemli bir farkındalık oluşuyor.
60 bini aşkın ihracatçıyı temsil eden Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak biz bu farkındalığı her düzeyde artırmak için çok 
önemli faaliyetler gerçekleştiriyoruz. İnovasyon bilincini ülkenin her yerine aşılamayı hedefliyoruz. Öğrenci, sanayici, 
akademisyen ve girişimcileri bir araya getirme amacıyla düzenlenen tasarım yarışmalarını bu yönden oldukça önemli görüyoruz. 

TİM olarak İhracatçı Birliklerimiz ile her yıl tüm ihracatçı sektörlerimizde tasarım yarışmaları ve Ar-Ge Proje pazarları 
düzenliyoruz. 

Dinamik gençlerimizin bu yarışmalarda ortaya koyduğu eserleri bizleri son derece mutlu ediyor. Biz de bu yarışmalarda 
ortaya çıkan en iyi projeleri ödüllendiriyor ve başarılı projeleri Türkiye İnovasyon Haftası etkinlikleri kapsamında sergiliyoruz. 
Bu yıl 3.sünü düzenlediğimiz Türkiye İnovasyon Haftası’nda ihracatçı Birliklerimiz tarafından düzenlenen 19 farklı tasarım 
yarışması ve 7 farklı Ar-Ge proje pazarından seçtiğimiz 500’ü aşkın ödüllü projeyi 40 bin ziyaretçinin beğenisine sunduk. 
Önümüzdeki yıllarda da sürdüreceğimiz bu anlamlı etkinlikler sayesinde 2023 hedeflerimize emin adımlarla ilerlemeye 
devam edeceğiz.

Bu vesile ile “ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışmasının” hayata geçirilmesinde emeği geçen, başta Tekstil ve 
Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Zeki Kıvanç olmak üzere tüm Değerli Yönetim Kurulu 
üyelerine, projede görev alan profesyonellere ve tüm yarışmacılara teşekkür ediyor etkinliğin önümüzdeki yıllarda da 
başarıyla devam etmesini temenni ediyorum.

Geleceğe Yön Veren Tasarımlarla 2023 Hedeflerine Ulaşacağız





Zeki KIVANÇ
ATHİB Yönetim Kurulu Başkanı

Türk tekstil sektörü sahip olduğu köklü geçmişi ile ülkemiz sanayi gelişiminde özel bir yere sahiptir. Sektörümüz yarattığı 
katma değer, oluşturduğu istihdam olanakları ve net döviz girdisi ile geçmişten gelen önemini bugün de korumaya devam 
etmekte; dünya standartlarındaki üretim kalitesi, sahip olduğu üst düzey teknolojik yatırımlar ve esnek üretim modeli 
sayesinde piyasadaki eğilimlere kolaylıkla uyum sağlamaktadır. Türkiye, dünya tekstil sektörü içerisinde önemli bir yere 
sahip olmakla beraber gelinen nokta sahip olduğumuz potansiyel düşünüldüğünde asla yeterli değildir. 

Türk tekstili modayı takip eden değil, modayı belirleyen ülke konumuna ulaşmayı hedeflemekte bu anlamda da tasarım 
ve inovasyon sektörümüz için büyük önem taşımaktadır. Bu yönde atacağımız her adım başta 2023 hedeflerimiz olmak 
üzere sektörümüzü hak ettiği seviyelere taşıyacaktır. Bu anlamda Batı ve Doğu kültürünün birleştiği noktada bulunan, 
büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmış bu topraklarda yetişmiş genç yeteneklerimize büyük görevler düşmektedir.
Biz sektör temsilcileri, bu kültürü özümsemiş, geçmişi ve geleceği bugünden harmanlayabilecek yaratıcılığa ve yeteneğe 
sahip gençlerimize büyük güven duyuyoruz. Onları geçmişte olduğu gibi gelecekte de desteklemeye devam edeceğiz.

Bu hedef doğrultusunda, Ekonomi Bakanlığı’nın ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin desteğiyle dokuma kumaş üretiminde 
genç adaylara ve tasarımcılara fırsatlar yaratarak yeteneklerini hayata geçirebilmelerine, bu alanda ilerleyebilmelerine 
imkânlar 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 Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması özellikle bölgemizde genç tasarımcılarımızı hareketlendirmiş, bilgi ve 
yeteneklerini ortaya koymaları için önemli bir imkân sunmuştur. Bu imkân sayesinde geçtiğimiz yıl dereceye giren 
iki tasarımcımız Ekonomi Bakanlığı’mızın desteği ile yurtdışında dünyaca ünlü tasarım okullarında 2 yıl eğitime hak 
kazanmışlardır. Eminiz ki ekilen bu tohumlar kısa zamanda yeşererek ürünlerini vermeye başlayacaktır. 

Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz, artık geleneksel bir hal alan, ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması’nda yer alarak 
fikirlerini, hayallerini dokuyan, emeklerini ortaya koyan tüm yarışmacılarımıza teşekkürlerimizi sunar, finale kalan genç 
tasarımcılarımıza şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına başarılar dilerim.

Tekstil Sektörü Tasarımla Kazanacak…







TEMA
TRANSPARAN

Kimseye görünmeden gitmek vardı 
Tıpkı şeffaflık gibi 
Gelir gider..
Sen gidersin, renkler gider…
Şeffaf bir örtü örttüm üzerime 
Saklanmaya çalışır gibi
Zaman geçer günler aylar..
Bir an
Sadece bir an anlarsın ki
Farklı renkleri vardır hayatın
Tıpkı pembe mavi gibi…

basaktokatli@hotmail.com

1992 yılında Lüleburgaz da doğdu. 2006 yılında 
girdiği tek Adadolu Güzel Sanatlar Lisesini bir çok 
karma resim sergisinde yer alarak tamamladı. 
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinin 
düzenlediği iç mimarlık tasarım yarışmasın da
2. lik ödülüne layık görüldü. 2010 yılında Marmara 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil 
Tasarım bölümünü kazandı. Çeşitli firmalarda 
stajlarını tamamladı. GAİB’ in düzenlediği 
4. Halı tasarım yarışmasında dereceye girmiştir. 
Athib’in düzenlediği 2. dokuma kumaş tasarım 
yarışmasında dereceye girmiştir.

BAŞAK TOKATLI













busrabalota@gmail.com

MİMOZA ZAMANI 
‘8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ ne 
ithafen…

Cemrenin toprağa düşmesinin ardından sarı 
çiçekleriyle taçlanır mimoza ve esen bahar 
rüzgarıyla nazlı nazlı sallanmaya başladı mı ortalığı 
gri zamanlardan keskin kokular sarar… Şarkılar 
okunsun, şiirler yazılsın, yeryüzü rengarenk bir 
kadın...Saçlarında mimozalar, ayağında bez 
pabuç, toprak; hiç olmadığı kadar sevgili…Yedi 
günün yedisinde cümbüş; tabiatın aynası gökyüzü 
alabildiğine mavi, suyun üzerinde bir yakamoz 
düğünü, sarı-kızıl gün batımına karşı, müjdeleyin ! 
Bahar geldi !

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. 2014 yılında
Tekstil Bölümü’nden fakülte birinciliği ile mezun olan 
Balota takiben Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Enstitüsü Tekstil Bölümü Yüksek Lisans Programı’nı 
kazandı. Beraberinde İç Mimarlık eğitimine
devam etmekte.
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 gerçekleştirdi.
GAİB “Tasarlayın Dokuyalım” 4. Halı Desen
Tasarım Yarışması ve ATHİB 2.Dokuma Kumaş 
Tasarımı Yarışması finalistlerinden olan Balota,
UTİB 3. Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması Öğrenci 
Perde Kategorisi 1.lik Ödülü ve Koltuk Kategorisi 
3.lük Ödülüne, UTİB 4. Türkiye Ev Tekstili Tasarım 
Yarışması Öğrenci Yatak Kategorisi TETSİAD
Özel Ödülüne, GAİB “Tasarlayın Dokuyalım” 5. Halı 
Desen Tasarım Yarışması 5.lik Ödülüne ve İHİB 
8.Halı Tasarımı Yarışması 1.lik Ödülüne layık görüldü.

BÜŞRA BALOTA













ecetosunoglu@gmail.com

TEMA
CEVHER

Şehrin yoğunluğundan, kalabalığından, 
gürültüsünden bunalan ruhlarımız rahatlamaya 
ihtiyaç duyar. Sanal yağmur seslerinde, yapay 
ateş görüntülerinde, doğal olmayan doğada 
ararız sakinliği. Tüm günün yorgunluğundan 
sonra kabuğuna çekilir bedenlerimiz. Küçük 
sığınaklarımızdır aslında evlerimiz.
Içimizdeki güzellikleri unutup sahte hayatlara 
kaptırırız kendimizi. Doğa bize içten gelen 
güzelliğini sunar. Kabuğunu kırıp arınan herkes 
bu güzelliklerin farkına varabilecektir. Içimizdeki 
cevheri fark ettiğimiz zaman hiç bulamadığımız 
ama sürekli aradığımız huzuru tadabiliriz .
Bu huzuru, iç mekan tekstişllerine doğal doku 
formlarından yararlanarak aktarmak istedim. 
İnsanın evi sığınağıdır ve herkes sığınağında huzur 
ister. Içimizdeki cevheri bulmak yeterli.

1992 yılında Denizli’de doğdu. 2006 yılında
Hakkı Dereköylü Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi 
Resim Bölümü’nü kazandı. 2010 yılında Dokuz 
Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil 
Tasarımı ve Dokuma Ana Sanat Dalı Bölümü’nü 
kazandı. 2011 yılında ‘Manifesto’ adlı
okul defilesine bir tasarımıyla katıldı.
Eğitimi sırasında tekstil fabrikalarında iplik, 
dokuma, baskı üzerine stajlarını yaptı.
2014 yılında Dokuz Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi 
Tekstil Bölümü’nden mezun oldu. Şu an eğitimine 
yüksek lisans derecesinde devam etmek için 
hazırlanmaktadır.

‘Yüksek lisansımı tamamlarken farklı kültürler, ırklar 
ve insanlar tanıyıp tasarımlarımı bu deneyimlerle 
birleştirmeyi hedefliyorum. Deneyimlemelerim 
sonucunda kendi tasarım ofisimi açmayı ve 
hikayesi olan özgün tasarımlarımla her endüstriyel 
ürünün sanata her sanatın endüstriyel ürüne 
ihtiyacı olduğunu ve bu sentezlemenin başarılı 
olacağını düşündüğüm için tekstil sektöründe 
kalmayı planlıyorum.

ECE TOSUNOĞLU













f_kaya_kaya@hotmail.com

FATMA KAYA

TEMA
HÜCRE

Doğadaki tüm canlıların en küçük yapı taşını 
oluşturan hücreler belirli bir düzen ve sistem 
içerisinde var olurlar. Hücreler içerisinde tüm 
evreni barındıracak bir yapılanmaya sahiptir. 
Görüntüleri incelendiğinde raportlanmış bir desen 
algısı hissedilir. Gerek doku gerek renk insanı 
bulunduğu andan imgenin var olduğu bambaşka 
bir boyuta sürükler.
Tasarımlarımı bu desen algısı içerisinde 
oluşturdum. Tasarımlarım zemin üzerine katmanlar 
halinde boyut kazandırılarak dokunacaktır.
Dokunan kumaşlar için uygulama alnı olarak 
önermem dış giyimdir.

1984 yılında Iğdır’da doğdu. Lise öğrenimini 
tamamladıktan sonra İstanbul’a yerleşti. Burada 
birçok tekstil firmasında çeşitli konumlarda çalıştı. 
2010 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Tekstil Sanatları Bölümüne girdi.
2011 yılında ise aynı fakültenin Çift Ana Dal 
Programı ile Seramik ve Cam Bölümüne başladı. 
2014 yılında okulu birincilikle bitirdi. Halen seramik 
bölümündeki eğitimine devam etmektedir.
Ayrıca aynı fakültenin Tekstil Bölümünde Yüksek 
Lisans eğitimine başladı.
‘’Hedefim iş hayatında edindiğim deneyimler ile 
akademik alanın bana kattığı yaratıcı ve sanatsal 
yaklaşımları birleştirerek özgün tasarımlarımı 
markalaşarak pazara sunmaktır.’’













hacerdurmaz01@hotmail.com

TEMA
MANİPULASYON

Manipülasyon; elle işleme, idare etme veya 
yön verme anlamına gelmektedir. Kumaş 
manipülasyon tekniklerinden olan plise, katlama, 
buruşturma gibi yöntemlerle yeni tekstil yüzeyleri 
oluşturulmaktadır. Bu yöntemler doğrultusunda 
doğada bulunan kıvrımlı, kabarık yapılar ele 
alınarak kumaş tasarımlarına manipülasyon etkisi 
verilmiştir. Malzeme olarak metalik iplik ve kumaşa 
hacim vermek için lycralı iplik tercih edilmiştir.

1991 yılında Pozantı’da doğdu. İlköğrenimini 
Adana’da tamamladı. 2006 yılında Adana 
Sabancı Anadolu Kız Teknik ve Meslek Lisesine 
başladı. 2009 Leonardo Programı çerçevesinde 
Sabancı Anadolu Kız Teknik ve Meslek Lisesi 
temsilcisi olarak “Sinema ve Sahne Kostümlerinin 
Tasarımında Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı” 
konulu proje ile İspanya’da mesleki eğitimini 
tamamladı. Lise eğitimi aldığı yıllarda ilk kişisel 
defilesini düzenledi. Lisesini üçüncülükle 
bitirdikten sonra 2010 yılında Çukurova Güzel 
Sanatlar Fakültesi Tekstil Tasarım Bölümünü 
kazandı. Üniversite yıllarında birçok sergiye 
katılımda bulundu. İplik, kumaş ve giysi stajlarını 
tamamladı. Üniversiteden fakülte birincisi olarak 
mezun olan Hacer DURMAZ dokuma ve kumaş 
tasarımı alanında uzmanlaşmayı hedeflemektedir.

HACER DURMAZ













haleyilmaz_@hotmail.com

HALE YILMAZ

1988 yılında Ankara’da doğdu. 2005 yılında 
Çukurova Üniversitesi’nde Su Ürünleri 
Mühendislik Bölümü’ne giren Yılmaz 2009’da 
mezun olduktan sonra bu alanda yüksek lisansa 
başladı. Hep içinde varolan tasarıma olan 
ilgisinden dolayı 2011’de Çukurova Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı 
Bölümü’nü kazandı. Karma sergilerde yer aldı. 
Tekstil fabrikalarında iplik, dokuma, baskı stajlarını; 
Erol Albayrak’ta ise giysi tasarımı üzerine atölye 
stajını tamamladı. Bir dönem Grafik Tasarımı 
üzerine de eğitim alan Hale Yılmaz öğrenimine 
halen devam etmektedir.

TEMA
AURORA BOREALİS

Kutup bölgelerinde, karanlık gökyüzünde 
beklenmedik şekilde ortaya çıkıp kaybolan gizemli 
ışıklar..
Yüzyıllar boyunca insanları büyüleyen bu hareketli 
ışık hüzmeleri çok sayıda efsaneye de konu 
olmuş.. Işıkları doğrudan dinle ilişkilendiren 
Eskimo kabileleri ışıkların ruhlarını cennete 
ulaştıran bir geçit olduğuna inanırken,
İskandinav mitinde Valkyrie’lerin atlarıyla uçarken 
zırhlarından gökyüzüne yayılan ışıklar olduğunu 
düşünmüşler ...
Şimdi ise bu efsanevi ışıklar haklarındaki onca 
hikayeden sıyrılıp zarif kıvrımlarıyla ipler arasında 
özgürce dolaşmakta..
Benzersiz renk geçişi ve mistik danslarıyla bize 
bambaşka bir hikaye anlatmaktalar...













mugetgr91@gmail.com

MÜGE TUĞRU

10 ocak 1991 de Adana’da doğdu.
2009 yılın da liseden mezun olarak, 2010 yılında 
Mersin üniversitesi güzel Sanatlar fakültesi tekstil 
bölümünü kazandı. Üniversite yıllarında bir çok 
sergiye katılımında bulunarak kendi özel sergisi 
açma yolunda ilerlemekte. 2012 yılında Zorlu 
teks. Tekstil’de stajyerlik yaptı. Bitirme projesi 
olarak düzenlenen forum defile yarışmasında 
Birinciliği elde ederek mezun oldu. Kariyer hedefi 
tekstil sektöründe yeni içerikler değişimler olgular 
yaratarak düz mantığı yıkmak sanatçı mantığının 
daha üst seviyeye çıkmasını sağlamaktır.
Bu meslek bana yaratıcı gizemli ve ilgi çekici 
olduğu gösterdiği için beni sürekli kendine 
çekmektedir.

TEMA

DÖNÜŞÜM

Gözlerimizle görebildiğimiz her olgu bir doğuşun 
dönüşüm yolunun eseridir. Canlılar dönüşümün 
en güzel örneğidir önce rahime düşer, oluşur, 
doğar, büyür ve akıl almaz bir güzelliğe sahip 
olurlar. Çalışmamda kuşların ana rahmine 
düştükten sonraki serüvenini ele aldım.

DOĞA BİZE KAPILARINI AÇTI YETER Kİ BAKMAYI 
BİLELİM...













comertpayozlem@gmail.com

ÖZLEM CÖMERTPAY

21 Şubat 1990 Suudi Arabistan doğumlu, 
2011 Mustafa Kemal Üniversitesi Dış Ticaret 
mezunudur. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi 
son sınıf İktisat bölümü, Çukurova Üniversitesi 
Tekstil ve Moda Tasarım öğrencisi olmakla birlikte, 
Çift anadal Grafik Tasarım bölümünü yarıda 
bırakarak Dokuz Eylül Üniversitesi’ne Farabi 
programıyla geçiş yapmaya hak kazanmış son 
sınıf öğrencisidir. Çeşitli workshop, Çukurova 
Üniversitesi’ni temsilen İnovasyan haftasında 
bulunmuş ve Beymen’in sponsor olduğu Portakal 
Çiçeği Festivali’ne yönelik yaptığı tasarımla kendini 
geliştirme odaklı çalışmalarda bulunmuştur. 
Çukurova Üniversitesi dostluk karma sergilerinde 
çalışmalarını sergileme şansı elde etmiştir. Çeşitli 
tekstil fabrikalarında dokuma ve denim firmasında 
stajlarını tamamlamıştır.

TEMA
DALGALARIN DANSI

Dalgalar hayatımızın birer kesiti gibidir. Kimi zaman 
durgundur, kimi zaman taşkındır. Önüne ne çıksa 
alır götürür…
Devleşir bazen, kendini saklar derinlere.Ruhsal 
yakınlık da burada başlar aslında. Ruhsal 
dengenin varlığı stresi yok eder, mantraya ulaştırır.
Bu duruluğu, doğal malzeme ve dalgaların 
hareketliliğini elastik ipliklerle yansıtarak, çeşitli 
dokuma yapılarıyla vurguladım.













aydemir_s@hotmail.com

SERAP AYDEMİR

1986 yılında Kayseri’de doğdu. Mecidiyeköy 
Lisesi’nden mezun olduktan sonra 2009 yılında 
Mimar Güzel Sanatlar Üniversitesi Tekstil ve Moda 
Tasarımı’nı kazandı. 5.Triumph İnspiration Awards, 
7.İthib Kumaş Tasarım Yarışması, 3.İTKİB Ev 
Tekstili Yarışması’nda finale katılmaya hak kazandı.
Süvari Kravat Tasarım projesi, Flensburg 
Üniversitesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi’nin düzenlediği Kültürler Arası Projesi 
kapsamında yer aldı.

TEMA
MİRAS SEMBOLLER

İnsanlar halı da, kilim de, nakışta yaşamı, 
doğumu, ölümsüzlüğü, soyunu, bereketi, 
bolluğu… dile getirmişlerdir.
Bir çok motif var ve her birinin simgelediği farklı 
anlamlar vardır.
Bereketin sembolü olan bordür ve özgürlüğün 
simgesi olan kuş motifini ön plana çıkarmak 
istedim.
Geçmişe tanıklık eden bu motiflerden yararlanarak 
dokuma kumaş koleksiyonu hazırladım.













sevgitpdmr@hotmail.com

SEVGİ TOPDEMİR

Öğrenim hayatıma Genç Osman İlk Öğretim 
okulunda başladım. İlk okuldan mezun olduktan 
sonra 1 yıl boyunca düz lisede öğrenimime 
devam ettim.O yıllarda Tekstil ve moda alanında 
bulunmam gerektiğine karar verdim ve İHKİB Hazır 
Giyim Kon. Meslek Lisesine geçisimi yaptım.
Lise hayatım boyunca Sabra Tekstil ve Venüs 
giyimde hem stajyer hem asistan olarak görev 
yaptım.Gerek kalıp gerek dikiş kumaş yapı ve 
bilgisiyle ilgili yeni bilgiler kattım kendime.
Farklı tekstil seminerlerine katıldım.Liseden 
mezun olduktan sonra 1 yıl kadar güzel sanatlara 
hazırlandım.Isık üni. Güzel Sanatlar Fakültesi 
Tekstil ve Moda tasarım bölümünü %100 
burslu olarak kazandım. Öğrenimime devam 
ederken Allita tekstilde tasarım asistanlığı yaptım. 
Yaşadığım nakit sıkıntısını gidermek için
Star Bucks’ta part time çalıştım. Okulumuzda 
ki aldığımız eğitimlerden sonra Tekstil bölümünü 
seçerek hayatıma devam etmeye karar verdim. 
Özdoku da dokuma üzerine staj yaptım. Şu an da 
Ayliz Tekstilde tasarım asistanlığı yapmaktayım.

TEMA
TÜRK MİTOLOJİSİ

Dokumalarıma başlamadan önce neyden 
etkileneciğime dair çok fazla araştirma yaptım.
Konu dokuma ve tekstil olunca araştırmalarımda 
Türkiye’nin fazla dışına çıkmak istemedim.
Böylelikle aklıma Türk mitolojisini araştırmak geldi.
Eski çağlardaki dini inanışlar, Türklerin inançlarını 
konu alan resimler ve simgeler çok dikkatimi 
çekti. İlk Türk dini olan Gök Tanrı’yı araştırdığım 
zaman, karşıma bana ilham veren bir çok görsel 
çıktı. Görsellerin biçimlerini soyutlayarak kendime 
geometrik desenler oluşturdum.
Dokumalarıma da desenlerimle yön vermiş oldum.

















hulusibulus@hotmail.com

1977 yılında bazen hırçınlıklarıyla kabına 
sığmayan bazen de sakinliği ile çevresine ve 
Mezopotamya ya hayat veren Fırat Nehri’nin 
kıyısında Elazığ iline bağlı küçük bir köyde doğdu. 
İlk, orta ve lise öğrenimini Malatya’da tamamladı. 
Yeşile ve maviye olan tutkusundan 1995 
yılında Karadeniz Teknik Üniversitesinin Makine 
Mühendisliği Bölümünü kazandı. Karadeniz Teknik 
Üniversitesini temsilen Demir Döküm Firmasının 
düzenlemiş olduğu yarışmada 25 katılımcı 
üniversite arasında 7. oldu. Eğitimi sürecinde 
Sümerbank ta dokuma ve atölye stajlarını yaptı. 
Yapmış olduğu stajlar dokumaya olan ilgisinin 
arttırdı. GAP Güneydoğu Tekstil Firmasında 
dokuma tasarımları ve örgü yapılanmaları üzerine 
deneyim kazandı. İnönü Üniversitesinde İşletme 
Yüksek Lisansını yaptı. Denim kumaşlardaki 
çılgınlığın ve sonsuzluğun vazgeçilmez arzusu 
içerisinde yapılan tasarımlar insanların bakış 
açılarını kendine çekmeyi başaran en büyük
etken olmuştur. Denim kumaşlarda yaptığı 
tasarımlar ile insanların beğeni arzularını
köreltmeyi hedeflemekte.

TEMA
DENIM KNIGHT

Denimin tarihi bilinenden çok eskilere dayanır. 
Şövalye zamanlarında başlar hikâyesi.
Mavi ormanın altın ve gümüş savaşçıları 
Tris ve Arceis in efsanesine kadar uzanır öyküsü. 
Doğruluğun cesaretin ve fedakârlığın simgesidir 
varoluşları. Mavinin varlığına eklektik olur zırhın 
altını ve gümüşü. Bazen doğunun Yin ile Yang’ına, 
bazen ise ikiz bir kadere benzer varlığı. Şövalye 
Tris’in cesareti ve gücü, Arceis in estetiği ve 
gizemi etkiler efsaneyi. Ormanın derin mavisine 
değen altın ve gümüşün asaleti, parlak zırhın narin 
tuşe sinde yükselir sessizliği. 
Mavinin gücü ve derinliği altının asaleti ve şıklığına 
öykünür. Gümüşe en derinden bağlanarak 
zamanının ötesinde.
Yüce büyücü Kirke altın ve gümüş zırhı gecenin 
mavisinde döver ve şövalyenin maviye
tutkusu başlar.
Tris ve Arceis şövalyeleri adaleti ve düzeni
en ihtiyaç duyulan zamanda, gecede sağladılar…

HULUSİ BULUŞ













desse84@gmail.com

SEHER SÜLEYMANOĞLU

1984 tarihinde Bulgaristan’da doğdu ve
1990 yılında Balıkesir’e göç etti. 2008 yılında 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi Tekstil Tasarımı Bölümünden 
dereceyle mezun oldu. Ev Tekstili ağırlıklı olarak 
halı, duvar kağıdı, kumaş, döşemelik, perde, 
nevresim ve eşarp desenleri tasarladı.
Baskı, desen, grafik, sanatsal tekstil ile ilgili yurt 
içi ve yurt dışında çalıştay, yarışma, sergi ve 
workshop’lara katıldı, birçok ürünü sergilendi. 
Çeşitli yarışmalarda 9 farklı ödül kazandı.
2009 yılında Decofur Home Art (deri halı ve
ev tekstili) firmasında 2 yıl Sanat Danışmanlığı 
yaptı. 2013 yılında Pure London, Top Model Uk 
ve Topmodel Worldwide da Serap Pollard London 
için Tasarım Asistanlığı yaptı. 2011, 2012, 2013, 
2014 Almanya/Hannover Domotex fuarında ve 
Istanbul Evteks fuarında İTKİB’in katkılarıyla
Turkish Awarded Designer olarak tasarımlarını 
sergiledi. Çalışmalarına ve eğitimine 4 yıl
Londra da devam etti. Şuan Bursa’da HMK 
Textile’de Tekstil Tasarımcı olarak çalışıyor.

TEMA
SAKURA

Sakura, Japoncada kiraz çiçeği demektir.
Güzellik ve estetiğin simgesi olan sakuraların çiçek 
açması, hayata yeni bir başlangıcı simgeliyor. 
Sadece süs amaçlı yetiştirilen bu uçuk pembe 
çiçekler en güzel göründükleri dönemde solmadan 
ve kurumadan yere düşerler. Kısa hayatları ve 
ani ölümleriyle sakuralar samuray yaşam tarzını 
benimseyen Japonlar için felsefi bir özellik taşır. 
Yüzyıllardan beri şairlere, müzisyenlere ilham veren 
sakuralar, II. Dünya Savaşı’nda “kamikaze” adı verilen 
intihar pilotlarının da, son uçuşlarına çıkmadan 
uçaklarına çizdikleri bir figür olarak tarih sahnesinde 
yerini alıyor. Hatta devlet tarafından desteklenen 
bir inanışa göre, ülkelerini korumak için intihar 
görevini tamamlayan kahraman pilotlar bir sonraki 
hayatlarında kiraz çiçeği olarak reenkarne oluyor.
Sakuraların çiçek açmasına Sakura Zensen denir. 
Bu büyüleyici masal sahnesi festivallerle kutlanır. 
Hanami festivallerinin en can alıcı etkinliği, zen 
sükûnetine yaraşır şekilde, yalnızca yürümek. 
Kümülüs bulutlarını andıran çiçek yüklü dalların 
altında, pembe-beyaz bir örtüyle kaplanmış 
çimenlerin üzerinde yürümek, el değmemiş karlar 
üzerinde yürümenin çok keyifli bir alternatifi olarak 
görülüyor.
Kiraz çiçeklerinin bu mistik ruhu, Sakura temasıyla 
dokuma kumaş tasarımlarına taşındı.













s.senay.aslan@gmail.com

12 Aralık 1987 Malatya doğumlu. İlkokulu Mersin 
Bahriye İlköğretim okulunda liseyi ise Gazi 
Lisesi’nde okudu. 2006 yılında Liseyi bitirdiğinde 
3yıl boyunca üniversite sınavlarına girdi. Ancak 
kazandığı hiçbir bölümü okumak istemiyordu. 
Sonrasında Marmara Üniversitesi’nde Endüstriyel 
tasarım okuyan ağabeyini örnek aldi ve sınava 
kısıtlı bir zaman kala Güzel Sanatlar’a hazırlandı. 
2010 yılında Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Tekstil Bölümü’ nü kazandı. 2014 
yılında 4.Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması’nda 
TETSIAD özel ödülü aldı. 2014 yılında bölümünü 
birincilikle tamamladı.

TEMA
OKYANUS IŞILTISI

şehrin yorgun havasından kaçıp okyanusun 
uçsuz bucaksız huzurlu mavisinin derinliklerinde 
kaybolmak... simli bir çarşaf gibi dalgalanan 
maviliklerde huzur aramak... Nice şairlerin şiirlerine 
konu olmustu okyanuslar maviler sevgilinin 
gözlerinde aranmıştı... Türküye benzetmişti Metin 
Eloğlu bu ahengi;
“Hadi uyan,
Gün ışığı çilemeye başladı başucunda
Denizler bir mavilik edindi günden
Seher yeline uyup kuşlar tüneğinden uçtu.
Bu türküyü dinlemeyecek misin?”

ŞENAY ASLAN













NOTLAR





VELİ ULUSOY
ULUSOY TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.

FATİH SARI
ALFATEKS TEKSTİL

AHMET GÜLDİKER
GÜLDİKER MOBİLYA

YRD. DOÇ. NURAY ER BIYIKLI
DANIŞMAN - YARIŞMA KOORDİNATÖRÜ

İKBAL KALIN, ŞENGÜL DOĞAN ve HACER KISACIK
ADANA OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜ

MUSA GÜLAS
GÜLAS MAKİNE

TAHSİN TURAN
TASARIM DOKUMA

SEDAT GÜLER 

GÖNÜL DURMUŞ
TEKSTİL TASARIMCISI

GÜNAY YAVUZ
TEKSTİL TASARIMCISI

TEŞEKKÜRLERİMİZLE


