ATHİB 3. Dokuma Kumaş Tasarım Yaışması 1.si Hacer Durmaz’ın tasarımıdır.

Nihat ZEYBEKCİ
Ekonomi Bakanı

İçinde bulunduğumuz 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 yeni bir aşama kaydetmiştir.
Tekstil sektörünün gelişimi ile birlikte, Türkiye’de nitelikli kumaşlar üretilmeye başlanmış ve dünyaya yayılmıştır.
Buldan bezi ve Şile bezinin ünü yurt dışına ulaşmış 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,
hedef pazarlara olan yakınlık ve hızlı teslimat, 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 umut verici gelişmeler devam ediyor. Dünya ihracatından yaklaşık % 3,7 pay
aldığımız dokuma kumaşta ihracatımız 2014 yılında önceki yıla göre % 1,5 artış kaydederek 3,2 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 yaklaşık 2,9 milyar dolar ve % 9,1 gibi payla ilk sırada yer almakta ve
onu % 6,5’lik payla sırasıyla 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 üstleneceklerine de
inancımız tam.
Bu kapsamda, inovasyon, 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;
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.
Tekstil ve hazır giyim ürünleri geleneksel kullanım alanı olarak örtünme, barınma ve dekorasyon amacına hizmet etmekte
iken, günümüzde teknik tekstil ürünlerinin farkındalığının ve ihtiyaç alanlarının artmasıyla birlikte sağlık ekipmanları ve tıp,
havacılık ve uzay, ulaşım ve enerji gibi alanlarda da yenilikçi ürünlerin geliştirilmesi, teknik ve akıllı tekstiller sektörünün
pazar konumunu güçlendirmektedir. Bu alanda ihtiyaçlar ve pazar potansiyeli doğrultusunda sanayi ve üniversite
işbirliklerinin sağlanması ve sektörümüzün özellikle katma değeri daha yüksek olan teknik tekstil ürünlerini üretmeye
yönelik çabaları, önümüzdeki dönemde hem bu alanda yatırım yapmış firmalarımızın hem de ülkemizin rekabetçiliğini
artıracaktır.
Bu çerçevede; 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 Sektörünün 2023 Hedeflerine Tasarım ile Ulaşacağız
Dokuma kumaş son yıllarda tekstil sektörü içerisindeki payını hızla arttırmaya devam ediyor. 2015 yılı Ocak-Ağustos
döneminde ürün grupları bazında tekstil ihracatını incelendiğimizde en önemli ürün grubunun dokuma kumaş olduğunu
görüyoruz. Bu dönemde toplam tekstil ve hammaddeleri ihracatının %32,3’ünü oluşturan dokuma kumaş ihracatı %12
oranında gerileyerek 17 milyar dolara indi. 2023 yılı toplam ihracat hedefi 5 milyar dolar olan dokuma kumaş sektörünün bu
hedefe ulaşabilmesi, her zaman vurguladığımız gibi, katma değerli üretimden geçiyor. Keza, kaliteli ve tasarım yönü yüksek
olan ürünler ön plana çıkıyor.
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.
71 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 değişim ve yeniliğin sürekli savunucusu olmaya çalışıyor ve bu kapsamda İhracatçı Birliklerimiz ile her yıl tüm
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 4 yıldan bu yana düzenlediğimiz Türkiye İnovasyon Haftası etkinlikleri
kapsamında sergiliyoruz. Önümüzdeki yıllarda da sürdüreceğimiz bu anlamlı etkinlikler sayesinde 2023 hedeflerimize emin
adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz.
Bu vesile ile “ATHİB 4. 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.

Zeki KIVANÇ
ATHİB Yönetim Kurulu Başkanı

Tekstil Sektörü Tasarımla Kazanacak…
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 önceki yıl dereceye giren iki
tasarımcımız bu yıl ise bir 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 dördüncüsünü 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.
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BERİL ATAMER
4 Mart 1993 tarihinde Mersin’de doğdu. Lise
eğitimini 2011 yılında mezun olduğu “Mersin
Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu Lisesi”nde
tamamladı. Lisans eğitimine 2012 yılında %100
burslu olarak, “FMV Işık Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi, Moda ve Tekstil Tasarımı
Bölümü”nde başladı. Lisans eğitimi sürecinde
baskı ve giysi alanlarında stajlarını çeşitli
markalarda tecrübe edinmiş olan Beril Atamer,
halen “FMV Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi, Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü”nde
4. sınıf öğrencisi olarak eğitimine devam
etmektedir.

berilatamerr@gmail.com

TEMA
DENİZDEN YANSIMALAR
Ayrı bir dünya diye nitelendirdiğimiz güneşin en
güzel onun üzerinden doğup, battığını, ayın en
güzel ışıkları ile yakamozlar oluşturduğunu şiirlere
romanlara, öykülere konu yaptığımız büyük küçük
on binlerce canlının yuvası, yaşamın kaynağı,
sanatın ilham perisi büyük sulardır DENİZ.
Olağanüstü bunca şeyin içinde barındıran bu
büyük sulardan beni etkileyen renk ve biçimleri
kullanarak bu dokuma tasarımlarımı oluşturmaya
çalıştım.

BERK GÜMÜŞTERAZİLİ
1994 yılında İstanbul da doğdu. 2009 yılında
2.lik derecesiyle girdiği Avni Akyol Anadolu Güzel
Sanatlar Lisesini birçok karma resim sergisinde
yer alarak tamamladı. 2012 yılında Mimar Sinan
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve
Moda Tasarımı Bölümü’nü dereceyle kazandı.
Birçok workshop ve projede yer aldı.

berkgumusterazili@gmail.com

TEMA
DEFORM
Bu temayı oluşturmak için doğanın mucizelerine
veya ilham verici sanat akımlarına bakmam
gerekmedi. Üst üste gelen birim biçimlerin
oluşturduğu bu rastlantısal kompozisyon bana
hayattan ilham almak için çok uzağa gitmek
gerekmediğini hatırlatıyor.
Yeter ki görmek isteyelim.

DİLEK KOÇ
1993 yılında İstanbul’da doğdu. 2007 yılında
Haydar Akçelik Anadolu Meslek Lisesinde iç
mekan tasarımını kazandı. Dört yıllık eğitimden
sonra resim kursuna giderek tekstil alanında
ilerlemek istedi. 2012 yılında Mimar Sinan
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve
Moda Tasarımı bölümünü kazandı. Şuanda son
sınıf öğrencisi olan Dilek Koç, eğitimi sırasında
İpekyol ve Hakan Yıldırım’da giysi stajını, Vakko’da
baskı stajını ve Homeart’da dokuma stajını yaptı.
Yeni insanlar tanımanın, tekstilin farklı alanlarını
görmenin kendisine çok artılar kattığına inanan
Dilek Koç’un kariyerindeki hedefi ise, lisede de
almış olduğu eğitimin de katkısıyla ev tekstilinde
uzmanlaşmak.

dilek_koc6@hotmail.com

TEMA
PURE LIFE
Doğanın bize sunduğu yeşilin ve mavinin
güzelliklerini her mevsim ruhumuzda
hissedebilmek için, sonbahar ve kış sezonlarının
alışılagelmiş soğuk ve kasvetli renklerinden
kurtularak, kışın kar beyazında da giydiğimiz dış
giysilerle etrafta bahar havası yaşatmak istedim.

HANDAN DOĞU
03.09.1986 yılında İstanbul’da doğdu. Lise
öğrenimini Trisad Triko Örme ve Konfeksiyon Meslek
Lisesi’nde tamamladı. 2008-2012 yılları arasında
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tekstil ve
Moda Tasarım Bölümü’nde eğitimini tamamladı.
Yine 2013 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi, Tekstil ve Moda Tasarım Ana Sanat
Dalı’nda yüksek lisans eğitimine başladı. Halen
eğitimi devam etmektedir.
Katıldığı Projeler
• Mavi Jeans firması ile giysi tasarımı dersi
kapsamında “Denim ile Diyaloglar 2” sergisine
katılım,
• Mavi Jeans firması ile lif sanatı dersi kapsamında
“Denim ile Diyaloglar 3” sergisine katılım,
• Nako firması ile giysi tasarım dersi kapsamında
“İplikten İlmeğe Tasarım Yolculuğu 3” projesi,
• Flensburg Üniversitesi ile kültürler arası proje
kapsamında desen tasarımı,
• Aysan Tekstil A,Ş ile erkek giyimi için kumaş
tasarım projesi, “Geçmişin Tanıkları Sergisi” (2014)
Stajlar: ERAK GİYİM A.Ş (giysi stajı), EPENGLE A.Ş
(dokuma stajı), CAAN TEKSTİL A.Ş (baskı stajı)

handan_dogu@hotmail.com

TEMA
AFRİKA MASKLARI
Afrika maskeleri kabilelerin ahlaki ve psikolojik
tasviri için önemlidir ve maskelerde kullanılan
renklerde bu tasvirlerde bütünleyici rol oynar.
Masklarda kabilelerde günümüzde önemi
korurken birçok alana da ilham kaynağı olmuştur.
Tıpkı modada olduğu gibi. Bu koleksiyonda
maskelerin renklerinden yola çıkarak kadın giysilik
kumaşları tasarlanmış ve maskların güçlü renkleri
vurgulanmıştır.

KANSU SARA HANİFE SARIKAN
1994 yılında Afyonkarahisar’da doğdu. Alman
bir Anne ile Türk bir babanın tek çocuğu olarak
iki kültür ve iki dille, İstanbul’da büyüdü. İstek
Semiha Şakir Anadolu Lisesi’nden 2012’de onur
ödülüyle mezun oldu. Sanat ve tasarım tutkusu
onu lise ile eş zamanlı güzel sanatlar sınavına
çalışmaya yöneltti ve birçok üniversitenin yanı sıra
2012’de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Tekstil Ve Moda Tasarımı Bölümü’ne girmeye hak
kazandı.
Biri Özlem Süer’in yanında olmak üzere
çeşitli yerlerde staj yaptı. Saydam Tekstil ile
gerçekleştirilen Lif Sanatı Projesine ve Tergan ile
gerçekleştirilen Çanta Tasarım Projesi’ne katıldı.
Halen, Sürdürülebilir Keçe Uygulamaları adı
altında M.S.G.S.Ü, Europa Universitat Flensburg
ve Namangan State University ile gerçekleşen
uluslararası bir workshopa dahil olarak
çalışmalarını sürdürmektedir.

sarakansu@gmail.com

TEMA
LAVA FORMATION
Ansızın geldi lavlar. Bereketli topraklarımızın asıl
sahibi… Efsanelerini duyduğumuz ama şahit
olmadığımız…
Olacakların habercisi olarak önce duman yükseldi
göğe. Gökyüzüne is, yeryüzüne de lavlar hakim
olacaktı ve bir kez daha, yüzyıllarca olagelen
şekilde tanıdığımız her şeyi değiştirip, yeryüzüne
yeni bir kimlik kazandıracaktı. İsin ardından
birkaç kıvılcım attı kendini dışarı, sonra ilk acemi
kırmızı hüzme belirdi. Öncü olarak aşağı süzüldü,
süzüldü. Süzülürken gerilim arttı. Göz kamaştıran
bir şiddetle yerin altındaki bütün kırmızı ona katıldı.
Yeryüzünü fethetmeye, bizi kollarına alıp sarmaya
geldi.

MERVE CINGÖZ
1994 Kayseri’de doğdu. İlk ve orta eğitiminin
ardından düz lisede eğitimini tamamladı.
Tasarıma olan tutkusundan dolayı 2013 yılında
Çukurova Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarım
Bölümü’nü tercih etti. Halen eğitimine 3. sınıf
olarak devam ederken; Çukurova - Mersin Dokuz Eylül Üniversiteleri birlikteliğindeki
6. Dostluk Sergisi’nde çalışmalarını sergileme
şansı elde etti. Workshoplara ve Adana
Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda 3.
Portakal Çiçeği Karnavalı ‘Her Atık Çöp Değildir’
defilesine kendi tasarımıyla katıldı. Orta Anadolu
A.Ş.’de dokuma stajını, Aymarka Mağazacılık’ta
Network - Que markalarında giysi stajını yaptı.
Kendine katacağı deneyimler ve idealleriyle, iş ve
sanat hayatında ilerlemeyi hedeflemektedir.

mervecingoz94@hotmail.com

TEMA
MANTARLAR
Ekmek hamurundan şaraba, ilaçtan zehire dinden
mitolojiye ve doğada... Şimdi de bir tasarımın
içinde... Her yerde yeri var mantarların... Bu kadar
içimizde olmalarına rağmen hala sırrını korumakta...

NURAN ÇOLAK
2 Temmuz 1993 tarihinde İzmir’de doğdu.
Çocukluğundan beri tekstil ve giyim alanına olan
ilgisi sayesinde 2007 yılında girdiği Karşıyaka
Anadolu Kız Meslek ve Kız Meslek Lisesi Giyim
Üretimi Bölümü’nü 2011 yılında başarıyla bitirdi.
Üniversitede de moda alanında devam etmek
istedi fakat tekstilin daha geniş bir alana sahip
olduğunu düşünerek, 2011 yılında 9 Eylül
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil
Tasarımı Bölümü’nü tercih etti. Üniversite hayatı
boyunca baskı, dokuma, örme alanlarıyla ilgili
dersleri almakla beraber dokuma alanına ağırlık
verdi.
Yaptığı tasarımlarla çeşitli fuarlar ve sergilere
katılmış, son sınıfta Tanrıverdi perde firmasıyla
okulun gerçekleştirdiği proje ile yaptığı perde
tasarımlarından seçilen tasarımlar üretime
geçirilmiştir.
Üniversiteyi, fakülte ikincisi, bölüm birincisi
olarak bitiren Nuran Çolak, yaz boyunca kendini
geliştirmek adına katıldığı İngilizce kursundan
sonra; yeniliklere açık, farklı kültürler, farklı
ülkeler gezip görerek, yaşadığı gezegene ve
çevreye duyarlı bir tekstil tasarımcısı olmayı
hedeflemektedir.

nuran.colak.93@gmail.com

TEMA
MANTAR ETKISI
Doğanın inanılmaz tasarım gücü…
Onlar sevimli ama bir o kadar da tehlikeli…
Nem ile olan dostluğu ile öylesine güzel
bezenmişler ki;
Sanki bir ressam ağaçların arasından geçerken
onlara... Fırçasıyla dokunmuş gibi… Gizemli,
etkileyici ve gösterişli…
Bazen şeffaf ve çekingen,
Bazen kırmızı elbiseli bir kadın kadar cesur,
Bazense onun öfkesi kadar sakıncalı…

SERDAR AKYÜZ
25 Haziran 1990 yılında Van’da doğdu. İlköğretim
ve lise eğitimini Van’da tamamladıktan sonra,
2010’da Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü’nü
kazandı. Fabrika stajlarını Bursa’da atölye stajını
Cemil İpekçi’de yaptı.
Çeşitli karma sergilerde ve inovasyonlarda
yer aldı. Hedefi, alanında kendini geliştirerek
uzmanlaşmak.

akyzserdar@gmail.com

TEMA
KABUK
Gelgitler yaşanır ömür boyunca aşınır durgular
monotonlaşır insan…
Paslanır kabuk bağlar her yanını.
Bir ses duyar içinden…
Yeniden doğmalıyız hepimiz,
Sonra bir daha ve bir daha…
Kabuk değiştiriyor,
Kimi soluk renkler düşüyor toprağa,
Kimisi göçüyor, güneş ışıklarıyla
Sonra fışkırıyor genç renkler, topraktan
Parçalıyor yerküreyi!
Haykırıyor! Kabuğuna inatla.
Değişmek gerek, bazen eskiyerek,
Bazen yenilenerek…

TUĞÇE AŞIK
1989 yılında İstanbul’da doğdu. Lise eğitimini
İstanbul Bahçelievler Lisesi’nde tamamladı.
2008 yılında Anadolu Üniversitesi’nde İşletme
eğitimine başladı ve 2012 yılında bu eğitimini
tamamladıktan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı
Bölümü’nü kazandı. Tekstil Tasarımı Anasanat
Dalında 4. sınıf öğrencisi olarak eğitimine halen
devam etmektedir. Eğitimi süresince birçok tekstil
fabrikasında staj ve iş deneyimlerine zenginlik
katacak bilgilere ulaşma fırsatı yakaladı.
Kariyer hedefi, almış olduğu sanat eğitiminin
kendisine kattığı yaratıcılıkla iş hayatındaki
deneyim ve gereklilikleri harmanlayarak başarılı
tasarımlara imza atabilmek.

tugceasik89@gmail.com

TEMA
TARANTULA
Ağ örme işi örümceklerin doğuştan kazandıkları,
tamamen içgüdüsel ve adeta sanat eseri tadında
yapılardır. Çapı, milimetrenin binde birinden daha
incedir. Aynı kalınlıktaki çelik telden 5 kat daha
sağlamdır. Günümüzde hala teknoloji ve bilim
dünyası tarafından taklit edilemeyen, yapayı
üretilemeyen ender yapılardandır. Yapılış amacı,
avlanmak olan ağ, tam anlamıyla bir tuzaktır.
Spiral ve yapışkan olan ağın ortası avını kendine
yapıştırır ve avın çırpınışları tuzağın amacına daha
da ulaşmasını sağlayarak onu tamamen sarmalar.
Şeffaf tuzağa mahkum olmak çoğu zaman
kaçınılmazdır. Tıpkı bazen farkına varamadığımız
durumlar içerisinde kendimizi bulmamız gibi.
Tasarımlarımda tarantulanın tüylü yapısıyla ördüğü
ağın ahenkli uyumunu yakalamaya çalıştım.
Kullandığım şeffaf malzemeyle kumaş üzerinde
hacmi destekleyici dokular yarattım.

UĞUR ÖZMIŞ
1987 doğumlu Uğur Özmiş ilkokul, ortaokul
ve lise eğitimini İzmir’de tamamlamış olup
akabinde 2007 yılında İzmir 100.Yıl Olgunlaşma
Enstitüsünün Moda Tasarımı Bölümü’nü başarı
ile tamamlamıştır. Bu sektörde 3 yılı aşkın süre
tecrübe edindikten sonra 2010 yılı itibariyle 9 Eylül
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve
Moda Tasarımı Bölümü’nden 2015 yılında mezun
olmuştur.
Bunların yanı sıra, Uğur Özmiş stajlarını Başarı
Tekstil, Fidel Baskı ve Fabric Concept Design
Studio’da tamamlamıştır. 2013 yılı Athib
2. Dokuma Kumaş Tasarımı Yarışması’nda
ilk on finalist arasına girmiş, Paris’te düzenlenen
Premiér Vision – Clothing and Fabric Show’a
gitme hakkı kazanmıştır. 2014 İTHİB 9. Dokuma
Kumaş Tasarım Yarışması’nda 2. olmuş,
Paris’te düzenlenen Premiér Vision – Clothing and
Fabric Show’a gitme hakkı kazanmıştır.
2014 EİB 10. Moda Tasarım Yarışması’nda
ilk 10 finalist arasına kalmıştır. 2015 DENİB
4. Ev ve Plaj Giyim Yarışması’nda finalde ödül
töreninin gerçekleşmesini beklemektedir.
Üniversite öğrenimi süresince workshop, tasarım
bianelleri ve fuar katılımlarıyla sektörel faaliyetlerine
devam etmiştir.

ugurozmis@gmail.com

TEMA
İZLER
Doğanın bizlere sunduğu birçok güzelliğin
yanı sıra, yaşanmışlıklarla dolu geride kalan
izlerin bizlere yaşattığı eşsiz görsel şölen ve
duygu karmaşası konumu oluşturan temeller.
4 elementin harmanlanıp doğaya yeni bir form
vermesi, değişimin doğa üzerindeki armonisinin
eşsiz görsel şöleni gözlerimizi yeniden doğaya
döndürmeyi başarır.

genel
kategori
ATHİB 3. Dokuma Kumaş Tasarım Yaışması 1.si Hacer Durmaz’ın tasarımıdır.

GÜLHAN GÜLEÇER
1986 yılında Balıkesir’de doğdu. İlk ve orta
öğrenimini Balıkesir’de tamamladı. 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 M.Ü.G.S.F
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 katılmaktadır. 2009 yılında İTKİB
tarafından düzenlenen 3. İTKİB Halı Tasarım
Yarışması’nda 1.lik ödülü aldı. 2011 yılında UİB
tarafından düzenlenen 1.Türkiye Ev Tekstil Tasarım
Yarışması, Perde Kategorisi’nde 1.lik ödülü
aldı. 2. UİB Ev Tekstil Tasarım Yarışması Banyo
Kategorisinde 3.lük ödülü kazandı.
Aynı zamanda 2. UİB Ev Tekstil Tasarım
Yarışması’nda Ned Graphigs özel ödülünü
kazandı. 6. İTKİB Kumaş Tasarım Yarışması’nda
ilk 9 finalist arasına 2 ayrı tema ile girmiştir.
1. ATHİB Kumaş Tasarım Yarışması’nda Öğrenci
Kategorisinde 2.lik ödülü kazanmıştır.
Yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.
Aynı zamanda Burkay Tekstilde AR-GE
Departmanında Ürün Tasarım ve Geliştirme
Uzmanı olarak çalışmaktadır.

g.gulecer@hotmail.com

TEMA
METAMORFOZ
Başkalaşma…
Doğadaki canlıların dokularındaki muhteşem
ahenk, cezbedici ve büyüleyici renkler ilham
kaynağı olmuştur.
Böcek ve kelebeklerin makro fotoğraf
çekimlerindeki renk geçişleri, doğal oluşturdukları
desenler dokular, suluboya etkisinde muazzam
görüntülerdir. Metamorfoz başkalaşım demektir,
canlılarda böceğin belirli aşamalardan geçerek
kelebeğe dönüşmesidir. Makro kelebek
dokularından ve renklerinden esinlenerek
tasarlanan desenler metamorfoza uğrayarak
kumaşlarda tasarlanmıştır.
Kumaş Yapısı; Kumaş tasarımları Jakar tezgahta
yapılmıştır. Çözgü sıklıkları 40 ve 60 sıklık olup,
çözgü denyesi 20 denyedir. Çözgü rengi ekru ve
siyahtır. Atkıda kullanılan iplikler ile farklı örgüler
kullanılarak desenlerde 3 boyutluluk sağlanmıştır.
Ned Graphigs programında desen tasarım ve
örgülendirme yapılmıştır. Kumaş kompozisyonları
Pamuk, Polyester, Akrilik ve Viskon içermektedir.
Çift katlı ve üç katlı kumaş teknikleri yapılmıştır.

İSMAIL YERLIKAYA
1984 yılında Bursa’da doğmuştur. Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk
Sanatları ile Tekstil ve Moda Tasarımı bölümlerinde
Kumaş tasarımı, Lif Sanatı ve Giysi Tasarımı ile
ilgili almış olduğu tüm derslerden tam not alarak
19. y.y. resimsel eğilimli işlemeleri üzerine yazmış
olduğu teziyle Yüksek Lisans eğitimini 2011
yılında tamamlamıştır.
Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Halı Kilim ve Esk. Kumaş Desenleri Bölümü’nden
2005 yılında fakülte birinciliği derecesiyle mezun
olmuştur.
2005 - 2010 yılları arasında Elvin Tekstil’de
tasarımcı olarak çalışmıştır. 2011 yılından itibaren
Burkay Tekstil’de tasarımcı olarak çalışmaktadır.
2001 yılından itibaren, resim ve tekstil sanatları
alanında yapmış olduğu eserler ile biri kişisel
olmak üzere yirminin üzerinde, yurt içi ve yurt
dışında sergilerde eserleriyle yer alarak sanat
çalışmalarını sürdürmektedir.

ismailyerlikaya84@mynet.com

TEMA
MOTION (HAREKET)
Bir cismin sabit bir noktaya göre yerinin zamana
karşı değişimi olan hareket kavramının ele alındığı
bu projede; elle hiçbir işlem uygulanmadan tek
parça halinde dokunmuş, bir katı hareketli çift katlı
perdelik kumaşlar oluşturulmuştur.
Hareket eyleminin doğa ve canlılar üzerindeki
etkisi gözlemlenerek kumaşlarda bu etkiyi
oluşturmak için, boyahane işleminde ısıya karşı
farklı reaksiyonlar gösteren, birbirinden farklı
özellikteki iplikler bir arada kullanılmıştır.
Perdelik olarak tasarlanan bu üç boyutlu
kumaşlar, işlevselliğin ötesinde birer dekoratif
aksesuar niteliğindedir.

LALE ŞANLI
1989’da Sivas’ta doğdu. Çocukluk yıllarında
çizime olan ilgisi onu güzel sanatlara yönlendirdi.
2003 yılında Mersin Nevit Kodallı Anadolu
Güzel Sanatlar Lisesi, Resim Bölümü’ne girdi
ve 2008’de mezun olduktan hemen sonra
Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Tekstil Tasarım Bölümü’nü kazandı. Stajını
giysi tasarımından, Cemil İpekçi Atölyesi’nde
yapmıştır. Çeşitli karma sergilere katıldı. Hazırlık
sınıfıyla beraber beş yıl süren lisans eğitiminden
sonra kendi üniversitesinde “Sanat ve Tasarım”
anasanat dalında tezli yüksek lisans yapmaya
başlamıştır. British Council, Çukurova Kalkınma
Ajansı, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi,
Adana Sanayi Odası ve Adana Ticaret
Odası işbirliğinde Yaratıcı Girişimcilik Eğitimi’ne
“Geri Dönüşüm” projesiyle katılmıştır. Öğrenimine
devam etmektedir.

lale.sanli@hotmail.com

TEMA
ŞIDDET
“Kirlenmiş ve Paslanmış Ruhların Dışa Vurumudur
Şiddet”
Genellikle insanlarda otorite sağlamak ve
sindirmek amacıyla karşıya uygulanan,
zarar vermeye yönelik psikolojik davranış
türüdür. Burada bireye uygulanan şiddetten
bahsedilmektedir. Bir bakıma bozulan ruhların
tedirgin edici gösterisidir. Şiddet kavramı “kir ve
pas” üzerinden anlatılmıştır…

NOTLAR

TEŞEKKÜRLERİMİZLE
ALFATEKS TEKSTİL ÜRÜNLERI SAN. VE TIC. LTD. ŞTI.
FATIH SARI - HAKAN SEVEN
GAMZE SARAÇOĞLU MODA TASARIM STD. LTD. ŞTI
GAMZE SARAÇOĞLU
İNCI DERI MAMULLERI SAN. TIC. A.Ş.
ALI MURAT KIZILTAŞ
YRD. DOÇ. NURAY ER BIYIKLI
(DANIŞMAN - YARIŞMA KORDINATÖRÜ)
MIMAR SINAN GÜZEL SANATLAR ÜNIVERSITESI
TEKSTIL VE MODA TASARIMI BÖLÜMÜ
ALFATEKS TEKSTİL ÇALIŞANLARI
NEBAHAT AKKAYA
SALIH INCI
BILGIN ÇELIK
GÜVEN GÜMÜŞ

