


5.ATHİB 4. Dokuma Kumaş Tasarım Yaışması 1.si Tuğçe Aşık’ın kumaş tasarımıdır.



Nihat ZEYBEKCİ
Ekonomi Bakanı

Bilindiği üzere, küreselleşen dünya ekonomisinde sürdürülebilir ihracatı temin edebilmek için 
rekabetçi ve esnek bir yapıya haiz olmak gerekmektedir. Küresel rekabetin ortaya koyduğu yeni 
kurallar ile şekillenen düzende; katma değer yaratan, kaliteli, markalı, yenilikçi ve trend belirleyici 
ürünlerin etkin bir şekilde tanıtımının yapılması ve pastadan daha çok pay alınması büyük önem arz 
etmektedir.

Türkiye’nin küresel rekabette en iddialı olduğu sektörlerden biri de şüphesiz ki tekstil, hazır giyim ve 
konfeksiyon ürünleri sektörüdür. 2023 yılında tekstil ve hammaddeleri sektörü için 20 milyar dolar, 
hazır giyim ve konfeksiyon sektörü için ise 52 milyar dolarlık bir ihracat hedefimiz bulunmaktadır. 
Nicel hedeflerin yanı sıra 2023 vizyonumuz kapsamında sektörde önümüze koyduğumuz en 
önemli hedefler; Türk malının dünya çapındaki imajını geliştirmek, tasarım ve markalaşmaya 
odaklanmak, moda ve trend belirlemede söz sahibi bir ülke haline gelmektir. 

Dokuma kumaş ihracatımız 2015 yılında 2,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiş olup, 2016 
yılının ilk 7 ayında 1,6 milyar dolar seviyesindedir. Bu istatistikler, sektörün rekabet gücünün 
artırılmasının büyük önem arz ettiğini göstermektedir. Bu noktada, markalaşma, tasarım ve Ar-Ge 
sektörün geleceğini belirleyecek kilit alanlardır. Sektörümüzün üretim ve ihracatta katma değeri 
artıracak unsurlara yatırım yapması olmazsa olmazdır. Tasarımın maliyet artırıcı bir unsur olarak 
değil, bir kültür olarak algılaması ve benimsemesi gerekmektedir. Türkiye artık tasarım ve markayla 
yarattığı katma değerle rekabet üstünlüğünü oluşturmak durumundadır. 

Bu anlayış çerçevesinde, Bakanlığımız tarafından tasarım kültürünün ve farkındalığının 
yaygınlaşmasının ve uluslararası piyasalarda firmaların rekabetçi üstünlüğünü marka ve tasarım 
odaklı oluşturabilmelerinin desteklenmesini teminen Tasarım Desteği uygulanmaktadır. Bu 
kapsamda; firmaların tasarım projeleri ile tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ve işbirliği kuruluşları 
tarafından gerçekleştirilen tanıtım, pazarlama, istihdam, patent, faydalı model ve endüstriyel 
tasarım tescili, danışmanlık harcamaları ile yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderleri 



desteklenmektedir. Buna ilaveten, tasarım yarışmalarında dereceye giren tasarımcılarımıza yurt 
dışında eğitim imkanı sağlanmakta, eğitim ve yaşam masrafları karşılanmaktadır.

Tasarım farkındalığının giderek arttığı günümüzde, sektördeki birikimimizin tasarımla taçlandırılmasını 
teşvik eden ve genç arkadaşlarımızın potansiyellerini ön plana çıkarmamıza vesile olan tasarım 
etkinlikleri ve tasarım yarışmalarının, ülkemizin sektördeki öncü konumunu sürdürülebilir kılmamızda 
hayati önemi bulunmaktadır. Bu çerçevede; ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması, bilhassa 
dokuma kumaş tasarımı alanında sağlanacak farkındalık açısından büyük önem arz etmektedir. 

Bakanlığımız tarafından desteklenen “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 teşekkür ediyor; başarılı çalışmalarının devamını diliyorum.





Mehmet BÜYÜKEKŞİ
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı

Ülkemizin lokomotiflerinden tekstil sektörü içerisinde dokuma kumaşın payı hızla yükselmeye devam ediyor. 2016 yılı 
Ocak-Ağustos döneminde ürün grupları bazında tekstil ihracatını incelediğimizde en önemli ürün grubunun dokuma kumaş 
olduğunu görüyoruz. Bu dönemde toplam tekstil ve hammaddeleri ihracatının yüzde 25,7’sini oluşturan dokuma kumaş 
ihracatı 1,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2023 yılı toplam ihracat hedefi 5 milyar dolar olan dokuma kumaş sektörünün 
hedefine ulaşmasının yolu katma değerli üretimden geçiyor. 

3 milyon kişiye istihdam sağlayan 65 bin ihracatçı firmamızın çatı örgütü Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak, 2023 
yılında dünya ticaretinden yüzde 1,5 pay almak ve dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girebilmek için çalışmaya 
devam ediyoruz. Dünya ticaretinden aldığımız pay şu an yüzde 0,89’a yükselerek rekor kırdı. Bunun yanında, gelişmiş 
ekonomilerin ithalatlarından aldığımız pay da artmaya devam ediyor. Dünyanın her yerinde Türkiye için seferber olan 
ihracatçılarımız, ülkemizin henüz keşfedilmemiş potansiyelini gün yüzüne çıkarmak için etkin bir biçimde, azimle çalışmaya 
devam ediyor.

Elbette, Türkiye ekonomisinin temel önceliklerinin başında daha fazla üretmek yer alıyor. Fakat bundan daha önemli bir şey 
var ki, o da yüksek katma değerli üretim yapabilmek. Bu kapsamda, Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak, bizi hedeflerimize 
ulaştıracak dört ana parametreyi Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşma olarak her fırsatta dile getiriyoruz. Ancak bu 
şekilde dünya devleri ile rekabet edebilir, ihracatımızı kalıcı biçimde artırarak ekonomimizin sağlıklı ve istikrarlı büyümesine 
katkıda bulunabiliriz. İşte, bu noktada, yükte hafif pahada ağır ürünler ihraç etmenin önemi tartışılmaz bir gerçek olarak 
karşımıza çıkıyor. 

Çıktığımız bu yolda, bir diğer ifadeyle, ülkemizi hak ettiği refah ve kalkınmışlık düzeyine kavuşturma sürecinde yediden 
yetmişe tüm halkımızın aktif rol alabileceği pek çok faaliyet gerçekleştiriyoruz. Bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde öğrenci, 
sanayici, akademisyen ve girişimcileri bir araya getirmek amacıyla düzenlenen tasarım yarışmalarını bu yönden oldukça 
önemli görüyoruz. TİM olarak, İhracatçı Birliklerimiz ile her yıl tüm sektörlerimizde tasarım yarışmaları ve Ar-Ge Proje Pazarları 
düzenliyoruz. 

Çok değerli ve dinamik gençlerimizin bu yarışmalarda ortaya koyduğu eserleri ödüllendiriyor ve başarılı projeleri beş 
yıldan bu yana düzenlediğimiz Türkiye İnovasyon Haftası etkinlikleri kapsamında sergiliyoruz. Önümüzdeki yıllarda da 
sürdüreceğimiz bu anlamlı etkinlikler aracılığıyla toplumumuz algılarının ve alışkanlıklarının Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve 
markalaşma çerçevesinde yeniden şekillenmesine katkıda bulunacağımıza inanıyoruz.

Bu vesile ile “ATHİB 5. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması”nın hayata geçirilmesinde emeği geçen, başta Akdeniz 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 sonsuz teşekkürlerimi sunuyor, başarılar diliyorum.





Zeki KIVANÇ
ATHİB Yönetim Kurulu Başkanı

Türk Tekstili Tasarımla Kanatlanacak…

Sahip olduğumuz köklü tekstil geçmişimizi daha ileriye taşımak, Türk tekstil sektörünü hak ettiği yere ulaştırmak amacıyla 
hız kesmeden çalışıyoruz. Ülkemiz dünya tekstil sektöründeki payını artırması ve daha etkin olabilmesi için teknoloji, 
yenilik ve tasarım anlamında daha rekabetçi daha üretken olması gerekmektedir.

Bölgemiz ve ülkemizin önde gelen sektörleri arasında yer alan dokuma kumaş üretiminde tasarımı öne çıkaracak 
çalışmalar yapmak, genç tasarımcılara yeni fırsatlar yaratmak, Ülkemiz ve bölgemiz tekstil sektörünün rekabet gücünü 
arttıracak, geleceğe daha emin adımlarla ilerlemesine imkan sağlayacaktır.  

Tasarımcı sayımızı arttırdığımız, tasarım kapasitemizi geliştirdiğimiz ölçüde ülkemiz tekstil sektörü gelişecek ve çok daha 
hızlı şekilde büyüyecektir. Türk tekstil sektörü sahip olduğu büyük üretim alt yapısını tasarımla taçlandırarak, modayı takip 
eden değil modayı belirleyen bir ülke konumuna gelmelidir. Ülkemiz 2023 hedefleri doğrultusunda, tasarımı marka ile 
birleştirerek dünyada kuvvetli bir Türk tekstili algısı, Türk markaları ve Türk trendi yaratmak durumundadır. 

Bu anlamda tasarımı merkeze alan çalışmalar ve faaliyetler yapmalı, özellikle geleceğimizin teminatı olan genç tasarım 
elçilerinin önünü açmalıyız.  Bu topraklar üzerinde yüzyıllardır var olan tekstil üretimini, bu anlamda sahip olduğumuz 
kültürü dünyaya da kabul ettirecek çalışmalar yapmalıyız.

Bu anlamda Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisinin desteğiyle bu yıl 5.’sini gerçekleştireceğimiz ATHİB 
Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması, tekstil tasarımı anlamında bölgemiz ve ülkemizde öne çıkan ve giderek daha fazla ilgi 
gören önemli bir etkinlik halini almıştır.

5 yıllık süre içerisinde 311 genç tasarımcı ile yollarımızın kesiştiği bu yarışma sayesinde sayısız gencimizi sektöre 
kazandırmaktan büyük mutluluk ve gurur duymaktayız. Öğrencilik yıllarında tasarladıkları eserler ile bugün sektörün 
ileri gelen firmalarında çalışan gençlerimiz, geleceğe umut ve güven ile bakmamıza vesile oluyor. Yurtdışı eğitim fırsatı 
sağladığımız gençlerimizin, sahip olacakları uluslararası vizyonu ulusal değerlerimiz ile harmanlayarak coğrafyamıza ve 
kültürümüze özgü yepyeni bir tasarım anlayışını doğuracağına inanıyoruz.

Bu yıl 5.’sini düzenleyerek Çukurova Bölgesi için gelenekselleşen bir yarışma haline gelen, ATHİB Dokuma Kumaş 
Tasarım Yarışması’nda yer alarak fikirlerini hayallerine dokuyan, geleceğin tasarımını kumaşına dönüştüren, emeklerini 
ortaya koyan tüm yarışmacılarımıza teşekkürlerimizi sunar, finale kalan genç tasarımcılarımıza şahsım ve Yönetim 
Kurulumuz adına başarılar dilerim.
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Prof. Dilek ALPAN
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi - Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve  
Moda Tasarımı Bölümü

Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB) tarafından 2012 yılından beri düzenlenmekte olan, 
dokuma kumaş alanında yaratıcı ve yenilikçi genç tasarımcıları desteklemeyi amaçlayan bu yarışmanın, katılan 
öğrenciler açısından; teorik bilgilerin pratiğe dönüştürülmesi, yeni teknolojilerin takip edilebilmesi,  mezun olmadan 
önce iş alanlarının yaratılması ve mezun olanların ise sektör ile buluşturulması gibi getirilerinin olduğu, sektör 
açısından ise;  yeni,  yaratıcı  fikirlere ve genç tasarımcılara    ulaşmalarına, yeni fikirleri uygulamaya dönüştürerek fark 
yaratmalarına, potansiyel elemanlarını seçebilmelerine olanak sağlayabileceği bir yarışma olma gibi niteliklerini her 
geçen yıl daha da başarılı olarak geliştirmekte olduğu tarafımızdan gözlemlenmektedir.

Hedefleri arasında gençlerin sektör ile daha çok iç içe olmalarını sağlam bu ve bunun gibi yarışmaların; tasarımın 
gerekliliğinin yeni yeni kavranmaya başladığı Türkiye’nin, tasarım yapan bir ülke haline gelmesi için sektör üniversite 
işbirliğinin geliştirilmesi, “tasarım ar-ge” yatırımlarına önem verilmesi gerekliliğinin de kavranabilmesine olanak 
sağlayacağını düşünmekteyim. Marka yaratmanın vazgeçilmez koşullarından ikisi  tasarım ve kalitedir.   Ancak 
tasarım, kalite ve güvenilirlik  arttırılabilirse  marka olabilme şansı yakalanabilir. Türkiye, bugünüyle ve geçmişten 
kalan kültür mirasıyla, tasarımcılarının dünyaya özgün tasarımlar sunabileceği zengin ve verimli bir kaynaktır ve marka  
yaratabilecek potansiyele sahiptir.  

Ancak, yeni tekstil yüzeyleri, yeni malzemeleri ve kumaşları, fiziksel ve kimyasal açıdan yeterli teknik kalitede ve 
kendi ülkemizde üretebilmek için, mühendislik, kimya, terbiye gibi sektörün diğer alanlarında da başarılı çalışmalar 
yapılmalıdır. Burada disiplinlerarası çalışmanın önemini bir kez daha vurgulamak gerektiğini düşünüyorum.

2012-2016 yılları arasında toplam 311 başvurunun yapıldığı, birinci olan 4 öğrencinin İtalya’nın önemli moda 
okullarından birisi olan NABA Milano’da Ekonomi Bakanlığı tarafından eğitime gönderildiğini, ayrıca finale kalan 
60 öğrencinin de  Premiere-Vision Paris fuarına inceleme yapmak üzere götürüldüğünü bildiğimiz bu yarışmanın 
öğrencilere sağladığı bu olanakların daha yaygın bir şekilde gelişerek devam edeceği ve önemli katkılar sağlayacağı 
inancındayım. Bu vesile ile emeği geçen herkese  teşekkür ederim.





Prof.Günay ATALAYER
Marmara Üniversitesi - Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölümü

Anadolu dokumacılık kültürü çağdaş tekstil sektörümüzün temel kaynağını oluşturuyor. Bu nedenle tekstil üretimi sanat/
tasarım/mühendislik dalları  ile vazgeçilmez bir yaratıcılık  alanıdır. Çağdaş sektöre bugün gereken en önemli destek ise  
katma değerli ürün ve yaratıcılık eğitimidir. Katma değerli ürün yaratılması için; tasarım ve tasarımcının desteklenmesi, 
yaratıcılığın  özendirilmesi gerekiyor. Yarışmalar tasarımcı adaylarının kendilerini ifade etmelerini sağlayan eğitim ve üretimin  
ortak alanları  olarak değerlendirilmelidir. Aynı zamanda  sanat ve tasarım eğitimine katkı yapan deney alanıdır. Bu yüzden 
yarışmalar adayların yaratma becerilerini ortaya koymak ve geliştirmek konusunda  nitelikli alanlar olarak örgütlenmeli , 
yarışmanın süreci ve kategorileri amacı gerçekleştirmeyi sağlamalıdır. ATHİB Dokuma Kumaş Yarışması  başlangıçtan bu 
yana amacına uygun bir gelişimi sürdürmektedir.

Her yarışma dönemi  finalinde,  10 adaya fırsat yaratmak, her adayın ön taslaklarını uygulayarak somutlaştırmak, çok 
sayıda dokuma tasarımcısının alana kazandırılmasını sağlamaktadır. 5 yılda  yaklaşık 50 adayın yeteneğini  ortaya koyarak  
öz güven kazanımı, sektörle canlı bağlar kurulması, sektör temsilcilerinin adaylardan beklentileri  ve her yıl tasarımcıları 
destekleyen firmaların çoğaltılması  olumlu gelişmeler olarak görülmelidir. Yaratıcılık eğitimi üniversitelerin alanı olmakla 
birlikte sektörün gelecekte kendine hizmet sunacak yaratıcıları eğitim sürecinde desteklemesi ve eğitime doğrudan 
katkı sağlaması da  günümüzün olmazsa olmazlardandır. Çünkü yarışmalar yeni yetenekleri ortaya çıkarak, sanatsal 
becerilerin gelişmesini sağlayan ortaklık ve iletişim alanlarıdır. Aynı zamanda  yarışmalar üniversiteler ve sektör birliklerinin 
ortak üretimleridir. Bu üretimde ortaklıkları özendiren yaratımlara yer verilmelidir. Örneğin mekan ve giyim alanında 
dokuma kumaşlarda “çığır açacak yeni tasarımları” disiplinler arası bir ortak çalışma olarak ”grup ödülü“ kategorisi nde 
değerlendiren, bir yenileşim (inovasyon) ödülünden söz edebiliriz.

Bu güne dek sektörün desteğinin giderek arttığı görülmektedir. Ancak her yarışmacının bir sektör temsilci tarafından 
desteklenmesinin önemli bir hedef olduğunu düşünüyorum. Çünkü, uygulamacı firmanın da bu katkıyı istemesi, 
ortak başarıda yer alması önemlidir. Firmaların bu destek için yarıştığı günlere ulaşmayı diliyorum. Yarışmalarda doğru 
şartname, doğru organizasyon önemlidir. 5 yıllık süreçte birliğin katkılarının artarak sürmesi olumlu bir gelişim olarak 
değerlendirilmelidir. Bugün gelinen nokta; sorumlu akademisyen, ATHİB yönetim kurulu ve birlik üyelerinin başarısıdır.

ATHİB Dokuma Kumaş Yarışması koşulları, ödüllerin özendiriciliği önemlidir. Bölgesel firmaların desteği, yarışmanın  
sürdürülebilirliğini sağlayan etkenlerdendir. Ancak  asıl belirleyici; tasarım ve tasarımcının önemi konusundaki ATHİB’deki 
yüksek farkındalıktır. 

Yarışmanın  uzun gelecekte hedefi; tasarımcılar tarafından oluşturulacak olan “serbest  tekstil yaratma atölyeleri” olmalıdır. 
Her yıl yeni yeteneklerin katıldığı yaratma atölyeleri sektörün  tasarım kaynaklarını oluşturacaktır. Bu görüşün desteklenmesi 
için 1- finalistlerin yaratıcılık üzerine düşüncelerinin ve tüm eserlerin  yer aldığı  “özgün  yaratma süreci” üzerine bir 
deneyim; konulu bir kitap yapılması, 2- tüm finalistlere açık olan, her yıl  sürdürülen  yaratıcılık panel/sempozyum gibi 
bir günlük bir beyin fırtınası  yapılması 3-uygulamaya katılan firmalar için tanıtım ve ödüllendirmede bir yenilik yapılmasını 
öneriyorum. Tüm emeği geçenlere saygıyla,





Prof. Nesrin ÖNLÜ
Dokuz Eylül Üniversitesi - Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda tasarımı Bölümü

Akdeniz Tekstil Hammaddeleri İhracatçılar Birliği tarafından düzenli olarak her yıl gerçekleştirilen, bu yıl beşincisi kez 
düzenlenen ‘Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması‘ tekstil tasarımcılarının ve tasarımcı adaylarının yaratıcı fikirlerini ortaya 
çıkarabilecekleri, sektöre yeni ve yaratıcı tasarımcılar kazandıran, alanında bir ilk ve öncü olan, son derece başarılı bir 
yarışmadır. 

Akdeniz Tekstil Hammaddeleri İhracatçılar Birliği Koordinatör Başkanı ve Kıvanç Tekstil Sanayi ve Anonim Şirketi 
Başkanı Sayın Zeki Kıvanç önderliğinde gerçekleştirilen yarışma, Türkiye genelinde olduğu kadar, özellikle Akdeniz 
Bölgesi’nde giysilik dokuma kumaş sektörünün geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için, dokuma kumaş 
tasarımı alanında ilerlemek isteyen genç yeteneklerin sektöre kazandırılmasına fırsat vermekte, tasarım alanındaki bakış 
açılarının gelişmesini sağlamakta, tasarımların üretimleri aşamasında ise üretim süreciyle birlikte, sektörle işbirliğinin 
nasıl olması gerektiğini de öğrenebilmeye fırsat sunmaktadır. 

Yarışma, Türkiye genelindeki ilgili fakültelerin Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğrencilerinin ve sektörde çalışan 
tasarımcıların yaratıcı fikirlerini ortaya çıkarmalarına, tasarım yarışmalarına katılmaya yönelik öz güvenlerini arttırma ve 
okullardaki tasarım eğitimlerinin gelişimine önemli katkılar da sunmakla birlikte, bölgedeki ilgili fakültelerin Tekstil ve 
Moda Tasarımı Bölümlerinin gelişmesine öncülük etmeyi de görev edinmiş bir yarışmadır. 

Yarışmada ödül alan adaylara sağlamış oldukları para ödülü, dünyanın en önemli giysilik kumaş fuarı olan Premiere 
Vision’a finale kalan tüm adayları götürmesi, ilk üçe vermiş olduğu yurt dışında lisansüstü eğitimi ve el dokuma 
tezgahı ödülleriyle, finale kalan adaylara üretim aşamasında birliğin ve sektörün sıcak ve yapıcı yaklaşımlarıyla yapmış 
oldukları maddi ve manevi katkılar son derece kayda değer olmakla birlikte, tasarımcı adaylarını yüreklendirip  özgüven 
kazandırmaktadır.

Jüri değerlendirilmeleri sırasında, sektörden, akademisyenlerden ve birlik yetkilerinden seçilmiş olan jürilerle her yıl bir 
sonraki yarışmanın daha iyiye nasıl götürülebilineceğine dair yapılan toplantılar dokuma kumaş tasarım yarışmasını 
geliştirmekte, sektörle akademik dünya arasında köprü kurmakta, sürdürülebilirliğini sağlamaktadır.

Yarışmacı adayların göndermiş oldukları tasarımlar ve ürünler sektör yetkililerinin, akademisyenlerin, birliğin de 
vizyonlarını geliştirmekte, yeni fikirler oluşması ve hayata geçirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

Sektöre yaratıcı, vizyonu geniş tasarımcılar kazandırmaya, dokuma kumaş sektörüne yenilikçi fikirlerle katkı sunmaya 
devam edeceğinden emin olduğum ATHİB Dokuma Kumaş Yarışması’nın her yıl başarısını katlayarak devam edeceğini 
düşünmekteyim.





ATHİB 4. Dokuma Kumaş Tasarım Yaışması 1.si Tuğçe Aşık’ın kumaş tasarımıdır.



TEMA
KUTSAL GEOMETRİ

 Kutsal Geometri, her şeyin dilidir ve evrenin bilgisini 
yansıtmak içindir, bu nedenle varlık, belirli geometrik 

özelliklerle donanmıştır. Daire, üçgen, kare ve 
dikdörtgen, kutsal mimarinin temeli olmuştur.
Geleneksel olarak, belirli oranlarla birbirlerine

bağlıdırlar.Bu oranlar kozmosun özgün 
uyumunu göstermeye çalışmaktadır.

1993 yılında İstanbul’da doğdu. 2011 de Nişantaşı 
Rüştü Uzel Anadolu Meslek Lisesinden mezun oldu. 
2012 yılında 1.likle Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarım bölümünü kazandı. 
Yargıcı, Dilek HANİF ve Raisa & Vanessa‘da giysi stajlarını 
yaptı. 2013 yılında Makedonya’da düzenlenen Small 
Montmartre Of Bitola resim yarışmasında altın palet ve 
mansiyon ödülleri kazanıp Türkiye’yi temsilen düzenlenen 
workshopa katıldı. 2013 yılında Slovenya’da düzenlenen 
Uluslarası Celje Resim Yarışmasında mansiyon ödülü 
kazandı. 2014 yılında İspanya’da De-Amicita Esda 26 
Alhama Urbana Y Al Natural projesinde 1 ay gönüllü 

olarak çalıştı. 2015 yılında Kaş’ta Eflatun Eco-Art 
kampında ‘tatuta’ aracılığıyla 2 hafta gönüllü olarak 
çalıştı.2015 yılında Sürdürülebilir Keçe Uygulamaları 
adı altında M.S.G.S.Ü, Europe Universitat Flensburg 
ve Namagan State University ile gerçekleşen uluslarası 
bir workshop’a, Fashion Without Waste adı altında 
Art Academy of Latvia ile gerçekleşen bir workshopa 
katıldı.2016 yılında H&M ile gerçekleştirilen Moda 
Tasarımında Sürdürülebilirlik workshop’a katıldı ve projesi 
3. İstanbul Tasarım Bienali kapsamında sergilendi. Hedefi 
sanatın her dalına konmaya devam ederek tasarım 
ruhunu sürdürülebilir kılmak.
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TEMA
YOSUN ETKİSİ
Doğanın örtüsü dokunma duyunuzu harekete geçiriyor.
Nemli ağaç gövdeleri ve kayalıklar ona kucak açıyor. 
Yumuşak katman ve sık öbekler oluşturarak eşsiz bir 
görüntü oluşturarak büyüyen bu bitki şimdi kıyafetlerinizi 
sarmaya başlıyor.

1994’de Zonguldak Ereğli de doğdu. İlköğretim 
ve lise eğitimini Ankara da tamamladıktan sonra 
2012 yılında Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı bölümünü 
kazandı. Beymen Adana sponsorluğunda 

“3.Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalına” 
tasarımı ile katıldı. Giysi stajını Pole&Pole de, baskı 
stajını ise Artı Dijital de tamamladı. Çeşitli sergi ve 
inovasyonlarda yer aldı .Görmüş olduğu eğitim ve 
deneyimleri ile sektöründe ilerlemeyi hedeflemektir.
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TEMA
DOĞANIN MUCİZE KÖŞELERİ

Usta bir ressamın ellerinden çıkmış yağlı boya 
tabloları andıran bu kareler ; aslında üzerinde ufak 
bir oynama bile olmayan fotoğraflar. Çin’in Gansu 

eyaletindeki Niciaying kasabasının Nantaizi köyünde 
bulunan bu tepelerin her şeyi doğal. Kırmızı kumtaşı 

katmanlarından oluşan bu arazi zaman içinde 
dik yamaçlar ve benzersiz kaya oluşumlarından 

meydana gelen dağlık bir araziye dönüşmüş. Bu tarz 
bir kaya oluşumu sadece Çin’de bulunuyor. 

Göçmen bir ailenin tek kızı; Bursa doğumlu. İlk ve ortaokul 
eğitiminin ardından Bursa Ali Osman Sönmez Anadolu Teknik 
Lisesi Konfeksiyon bölümünü bitirdi. 2010 yılında Önlisans 
eğitimini Dumlupınar Üniversitesi Gediz Meslek Yüksekokulu 
Tekstil Teknolojisi Bölümünü bölüm birinciliğiyle tamamladı. 
Ardından 2012 yılında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi Tekstil Tasarımı Bölümü’ne dikey geçiş 
yaptı. 1 yıllık eğitiminin ardından  2013 yılında Çukurova 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı 
bölümüne yatay geçiş yaparak bölüm ikinciliğiyle mezun oldu. 

Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi İşletme Bölmü’ne devam 
etmekte. Eğitim yılları içerisinde Alfateks Tekstil ‘de dokuma 
ve iplik, Low Profile İstanbul A.Ş.’de giysi, Bossa T.A.Ş’nde 
dokuma stajlarını tamamladı. TİM İnovasyon 2014  istanbul’da 
Çukurova üniversitesi GSF Tekstil ve Moda Tasarım Bölüm 
tanıtım temsilcisi olarak yer aldı. Mersin Üniversitesi - 9 
Eylül Üniversitesi- Çukurova Üniversitesi 5. ve 6. Dostluk 
Sergileri’nde çalışmalarıyla yer aldı. Adana 3. Portakal Çiçeği 
Karnavalı Kostüm Tasarım ve Athib 5. Dokuma Kumaş 
Tasarım Yarışması’nda ilk 10 finalist olmaya hak kazandı.
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TEMA
SHADOWS
İnsan her şeyden kaçabilir,saklanabilir  fakat 
gölgelerinden kaçamaz. Gölgeler; netlikleri gizleyen , 
belirsizlik dolu transparan görünümler.  Hayatın hızına ve 
yoğunluğuna kapıldıgım her an kendimle yüzleşmemi 
saglayan yansımam. Doğuşunu ışığa borçlu gölgeler.      

19 ocak 1997 Antakya da doğdum. 2014 yılında Çukurova 
Üniversitesi – Güzel  Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda 
Tasarım bölümüne başladım.  Çukurova Üniversitesi -  Tekstil 
ve Moda Kulübü yönetiminde yer alıp Adana  Portakal Çiçeği  

Karnavalında ‘’Her atık çöp değildir’’ defilesinde daha sonra 
da ‘’Bahardan Esintiler‘’ adlı defilelerinde ve çeşitli sergilerde 
tasarımlarımı sergileme şansına sahip oldum. Öğrenimime 3. 
sınıf olarak devam etmekteyim.
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TEMA
LIGHTNING
Gökyüzünün insanlığa kızgınlığı, kırgınlığı ve o 
tekdüzeliğine ters düşen ışık etkisi. Bulutların 
başkaldırışı… Siyahtan griye,mordan laciverte renk 
yolculuğunun hüznü.Her hüznün ardında
başlayan o güç. Ve karanlığın ürkütücü kudreti; Şimşek.

25 Temmuz 1994 yılında Adana da doğdum.2014 
yılında Çukurova Üniversitesi -Güzel Sanatlar Fakültesi  
Tekstil  ve Moda Tasarımı bölümünü kazandım. Çukurova 
Üniversitesi-Tekstil  ve Moda Kulübünde yer alıp Adana 
Portakal Çiçeği Karnavalında ‘’Geri Dönüşüm’’ defilesinde 

tasarımımı sergileme şansı buldum. Aslı Filinta Rotary 
Kulübü defilesinin backstage ekibinde bulundum.Çukurova 
Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi’nin düzenlediği 7.Sanat 
ve Dostluk sergisinde çalışmalarımı sergileme fırsatı buldum. 
Öğrenimime hala devam etmekteyim.G
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TEMA
İZLER

İz bırakmak... Varoluşumuzun kanıtı,  
kimi için bir anı, kimi için bir ipucu…

Kimi izler etkiler yerini, kimi izler bütünleşir…
Dokunduğumuz, yaşadığımız her şey bir zaman 

zarfında duygusal veya fiziksel izler bırakır.
Rüzgarın toprağa, güneşin suya,  

insanın doğaya bıraktığı gibi…

21 Eylül 1991 yılında kayseri de doğdum. İlkokul, ortaokul ve 
liseyi İzmir de okudum. Küçük yaşta resim ve tekstile ilgim 
olduğu için lise ve üniversite de farklı bölüm kazanmama 
rağmen tekstil bölümünü tercih ettim ve lise de 2010 yılında 
giyim üretim bölümünden başarıyla mezun oldum.
2011 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Tekstil Tasarımı 
bölümünü kazandım. Üniversite hayatım boyunca çeşitli 
firmalarda stajlarımı tamamladım, okul da yaptığım 

tasarımlarla çeşitli fuarlara katılımcı olarak ve ziyaretçi olarak 
katıldım. 4. Sınıfta Tanrıverdi firmasıyla birlikte okulumuzun 
gerçekleştirdiği bir proje de tasarımlarım seçilip üretime 
geçilmiştir. Üniversite de onur belgesi alarak ve tez birincisi 
olarak mezun oldum.
Gözlemleyen, yorumlayan, yenilikçi, alanımda işimi doğru 
yapan,  çevreye duyarlı,  farklı kültürleri deneyimleyip gezip 
gören bir tasarımcı olarak devam etmek istiyorum.
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TEMA
HARMAN 

Doğadaki değişimi, doğanın kendi kendini yenilemesini 
ve farklılaştırmasını, eskiyi ve yeniyi birleştirmesini konu 
alıyor. Doğanın kendi kendini deforme etmesi sadece 
doğal sebeplerle oluşan yeni dokuların yeni yapıların 

doğaya var olana en iyi şekilde entegre olması benim 
dokuma kumaşlarımı tasarlarken ele aldığım temamı 

oluşturmaktadır.

1993 yılında Bursa’da doğdu. İlk ve orta öğretimini 
tamamladıktan sonra 2006 yılında Necati Bey Meslek 
lisesinde grafik bölümü okuyup başarı ile mezun 
olmuştur, daha sonra yetenek sınavlarına hazırlanarak 

Mimar Sinan Üniversitesi Tekstil ve Moda tasarımı 
bölümünü kazanmıştır. 4. Sınıfta olup eğitimine halen 
devam etmektedir bu süre içerisinde birçok proje ve 
workshop’da yer almıştır.M
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TEMA
BAMBOO

İnsanlığın en çok işine yarayan  bitkidir BAMBOO…  
Çin’de uzun ömrü, Filipinler’de şansı ,Hindistan’da 

dostluğu , Japonya’da dürüstlüğü, temizliği simgeler. 
Kimi zaman müzik aleti olur; notalara can verir, kimi 

zaman hastalıklara ilaç olur, kimi  zaman da savaşlara 
silah olur… Besin olarak tüketilir , evler, sandallar, 
su boruları yapılır, kumaşlar dokunur, nice alanda 

insanoğlunun hayatında yer bulur.
 Ve bir gün  tüm güzelliğiyle özlenilen değerler adına bir 

tasarımcının  tasarımlarına konu olur….

1994 Kayseri‘de doğdu. İlk ve orta eğitiminin ardından 
düz lisede eğitimini tamamladı. Tasarıma olan  tutkusu 
onu Çukurova Üniversitesi  Tekstil  Ve Moda Tasarımı 
Bölümü okumaya yönlerdirdi. Eğitimine farklı disiplinler 
görmek adına  Farabi öğrenci değişim programından 
yararlanarak Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar 

Fakültesinde 4.sınıf öğrencisi olarak devam etmekte… 
Orta Anadolu A.Ş. ve Network&Que markalarında 
stajlarını tamamladı. Athib 4. Dokuma Kumaş Tasarım 
yarışmasında finalist olma hakkı kazandı . Kendine 
katacağı deneyimler ve idealleriyle iş&sanat hayatında 
ilerlemeyi hedeflemekte…M
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mervecngoz@gmail.com 













TEMA
ÇİZGİ

‘’Bir şeyin başka bir şeye dokunarak geçerken bıraktığı 
iz.’’ olarak tanımlanır. Çizginin kendisi de modaya 

dokunduğu andan itibaren izini hiç kaybettirmemiş, 
hayatımızda her zaman var olmayı başarmıştır. Form 

olarak sade görünse de hiçbir zaman basit olarak 
nitelendirilemeyecek bir zarafet sistemidir. Doğada da 

birçok örneğini görebileceğimiz çizgilerin hepsi aslında 
birbirinden çok farklı ama birlikte bir bütün içindedir. 

Çizgi kısaca hem sınır, hem sonsuzdur.

1991 yılında Adana’da doğdum. Çukurova Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi 2011-2013 tarihleri arasında 
Seramik Bölümünü okudum. Daha sonra 2013 yılında 

Çukurova Üniversitesinde Tekstil Ve Moda Tasarımını 
kazanarak bu bölüme geçiş yaptım, şu an hala bu bölümde 
lisans eğitimimi devam ettirmekteyim.
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TEMA
HOLOGRAPHİC MAGİC

Saydamlığı renk şölenine dönüştüren görüntü 
dalgaları. Su birikintisinde ya da bir kelebek 
kanadında. Doğanın sadeliğine baş kaldıran 

canlı ve parlak etki.

20 Şubat 1995’te Mersin’de doğdum. İlköğretim ve liseyi 
Mersin’de tamamladıktan sonra, sanat ve tasarıma olan 
ilgimden dolayı 2014 yılında Çukurova Üniversitesi Güzel 

Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı bölümüne 
başladım. Çeşitli defile, fuar ve karma sergilerde çalışmalarım 
yer aldı. Öğrenimime 3.sınıf olarak devam etmekteyim.
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NOTLAR





TEŞEKKÜRLERİMİZLE...

SPONSOR VE DESTEKLEYEN FİRMALAR
ARSETEKS TEKSTİL TAR.KİM.SAN. ve PAZ. LTD. ŞTİ.

ALFATEKS TEKSTİL ÜRÜNLERİ MADENCİLİK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

KİMTEKS TEKS. İNŞ.TİC.ve SAN. A.Ş

ULUSOY TEKSTİL SAN. ve TİC. A.Ş.

KİPAŞ HOLDİNG A.Ş.

BOYTEKS TEKS.SAN. ve TİC. A.Ş

BTD TEKSTİL SAN. ve TİC. A.Ş.

OĞUZ TEKSTİL SAN. ve TİC. A.Ş 

ŞİRİKÇİOĞLU MENSUCAT SAN. ve TİC. A.Ş.

KIVANÇ TEKSTİL SAN. ve TİC. A.Ş.

LC WAIKIKI MAĞAZACILIK HİZMETLERİ TİC. A.Ş.

YRD. DOÇ. NURAY ER BIYIKLI
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 

TEKSTİL VE MODA TASARIMI BÖLÜMÜ 

DANIŞMAN - YARIŞMA KOORDİNATÖRÜ






