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2012 yılından bu yana düzenlenen ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması kapsamında;
bu katalogdan Ek�m 2017’de 1.500 adet basılmıştır.
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2.000 yıllık Taşköprü’de f�nal geces� yapılıyor.

10 f�nal�st Prem�ereV�s�on Par�s Tekst�l Fuarına g�d�yor.

Yüzlerce genç tasarımcı sektörle buluştu.

Hayaller kumaşa dokundu.

2012 yılından bu yana bünyes�ndek� f�rmaların tasarım                    
kapas�teler�n� ve yarattıkları katma değer� arttırmak, 
başta bölgede kurulu ün�vers�teler olmak üzere 
Türk�ye genel�ndek� öğrenc�ler�n yaratıcılıklarını destek-
lemek ve sektöre kazandırmak amacıyla düzenlenen, 
Ekonom� Bakanlığı tarafından desteklenen, Akden�z 
Tekst�l ve Hammaddeler� İhracatçıları B�rl�ğ� (ATHİB) 
Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması’nda bu yıl 6.sını 
gerçekleşt�rmen�n heyecanı yaşanıyor. Ödül tören�, bu 
yıl Adana’da, 2.000 yıllık, dünyanın kullanılan en esk� 
köprüsü olan Taşköprü’de yapılıyor.

Tekst�l alanında uluslararası pazarlarda daha etk�n 
olab�lmek, modayı tak�p eden değ�l, bel�rleyen ülke 
olab�lmek adına her alanda yaratıcı ve yen�l�kç�                        
tasarımcılara �ht�yaç var. Yarışmanın yapıldığı 6 yıl 
�çer�s�nde 400’den fazla tasarımcı sektörle buluştu. Bu 
yarışmalarda 5 b�r�nc� tasarımcı yurtdışında eğ�t�m 
gördü. Bu yıl 6.sı düzenlenen yarışmanın b�r�nc�s�ne de 
y�ne yurtdışında eğ�t�m �mkanı ver�lecek. Ayrıca yarışmanın 
10 f�nal�st� Uluslararası Prem�ereV�s�on Par�s Tekst�l 
Fuarı’na katılım hakkı kazanacak. 

6. ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması tanıtım 
faal�yetler� kapsamında bu yıl 10 �lde, 13 ün�vers�tede, 
1.000’e yakın �lg�l� bölüm öğrenc�s�ne gez�c� serg� tırıyla 
roadshow etk�nl�ğ� düzenlend�. Bu etk�nl�kler ve 
yarışmanın sosyal medya   hesapları üzer�nden yapılan 
duyurularla bu yıl rekor başvuru sayısına ulaşıldı.           
83 yarışmacı dokudukları ön ürünlerle yarışmaya 
katıldı ve 10 f�nal�st seç�ld�.

Bu yılk� yarışmanın 10 f�nal�st�, sponsor 10 f�rmamızda        
kumaşlarını dokudu, üret�mler�n� b�t�rd�. Ve artık tüm 
f�nal�stler 10 Ek�m 2017 Salı günü Adana Taşköprü’de 
yapılacak olan muhteşem f�nal geces�n� bekl�yor.

Ürünler�m�z�n yurtdışında satılmasında karşılaşılan sorunların g�der�lmes� 
ve değer�ne satılmasının tem�n� �ht�yacı �le, ülkem�z �hracatçılarının 
örgütlenmeler� 1937 yılında başlamış ve 19 Mart 1940 tar�h�nde tek b�r 
statü altında b�rleşm�şt�r.

İhracatçı B�rl�kler�n�n �lk�, Ulu Önder�m�z Atatürk'ün �mzasıyla 3018 sayılı 
kanunun 7. maddes�ne �st�naden, İkt�sat Vek�ll�ğ�n�n 30.01. 1937 tar�h ve 
4887/62 sayılı tekl�f� üzer�ne �mzalanan 4 Mart 1937 tar�h ve 2/6107 sayılı 
kararname �le kurulmuştur.

1940 yılında üç İhracatçı B�rl�ğ� (Çukurova Pamuk İhracatçıları B�rl�ğ�, 
Cenup V�layetler� Canlı Hayvan İhracatçıları B�rl�ğ�, Mers�n Hububat, 
Bakl�yat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları B�rl�ğ�) �le temel� atılan Akden�z 
İhracatçı B�rl�kler�n�n çatısı altında bugün 8 ayrı İhracatçı B�rl�ğ� 
bulunmaktadır. 

Değ�ş�k sektörlerden yaklaşık 10.500 üyeye sah�p olan Akden�z İhracatçı 
B�rl�kler�'n�n merkez� Mers�n'd�r. Üyeler�m�z�n �hracat �şlemler�n�n ser� b�r 
şek�lde yürütülmes�n� tem�nen; Adana, Antakya, İskenderun, Karaman 
ve Kayser�'de �rt�bat bürolarımız bulunmaktadır. Ayrıca Yaş Meyve, 
Sebze İhracatçıları B�rl�kler�'n�n Türk�ye koord�natörlüğü de Akden�z 
İhracatçı B�rl�kler� Genel Sekreterl�ğ� tarafından yürütülmekted�r.

Temel� 1939 yılında kurulan Çukurova Pamuk İhracatçıları B�rl�ğ�'ne 
dayanan Akden�z Tekst�l ve Hammaddeler� İhracatçıları B�rl�ğ�, kurulduğu 
günden bugüne tekst�l ve hammaddeler� sektöründe �hracat yapan Türk 
f�rmalarının meslek� ahlak ve dayanışmasını korumayı; �hracatın artması, 
�hraç ürünler�n�n çeş�tlend�r�lmes� ve ürünlere rekabet gücü                           
kazandırılması �ç�n çalışmalarda bulunmayı ve yen� pazarlara açılmayı 
amaç  ed�nm�şt�r. 

Bu hususta çalışmalarına aralıksız devam eden ATHİB, üyeler�n� yen� 
�mkanlar ve destekler konusunda da b�lg�lend�rme m�syonuna sah�pt�r. 
Bölgem�zde B�l�m, Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı desteğ� �le bu sene �lk 
Tasarım Merkez� kurulmuş ve y�ne Ekonom� Bakanlığı'nın 2008/2 Sayılı 
Tasarım Tebl�ğ� �le 5 üye f�rmamız Tasarım Tebl�ğ�'nden  faydalanmaya 
hak kazanmıştır.

ATHİB, 2016 yılında  7 m�lyar 871 m�lyon dolar olan Türk�ye sektör �hracatına 
% 11,3 katkı sağlayarak, 894 m�lyon dolar  �hracat gerçekleşt�rm�şt�r.



NİHAT ZEYBEKCİ
Ekonom� Bakanı



 Ülkem�z�n kend� tasarımcılarını yet�şt�rmes�;                          
f�rmalarımızın tasarım altyapılarını gel�şt�rerek yaratıcı, 
yen�l�kç� ve fark yaratan ürünler üretmes�, sürdürüleb�l�r 
�hracat artışında k�l�t rol oynamaktadır. 

 Katma değerl� �hracatın anahtarı n�tel�ğ�ndek� tasarım; 
�şlevsell�k, sanat ve �nsan yeteneğ�n�n b�r bütün olarak üret�me 
yansımış b�ç�m�d�r. 

 Bugün Türk�ye, tekst�l sektöründe küresel ölçekte 
öneml� b�r konumdadır. Kal�tel� ve gen�ş ürün yelpazes�, esnek 
ve hızlı üret�m, hızlı tesl�mat, hedef pazarlara olan yakınlık, 
çevre ve �nsan sağlığına duyarlı üret�m, sektörün yet�şm�ş �nsan 
gücü ve b�lg� b�r�k�m� g�b� unsurlar bu başarının temel�n� 
oluşturmaktadır. Bu avantajlarımızın etk�s�yle, 2016 yılında 
yalnızca dokuma kumaş �hracatımız 2,5 m�lyar dolar düzey�nde 
gerçekleşm�şt�r. 

 Tekst�l sektöründek� etk�nl�ğ�m�z� daha da gel�şt�rmek �ç�n; 
AR-GE, �novasyon, tasarım ve markalaşma en fazla önem   
atfett�ğ�m�z araçlardır. Bu nedenle, Ekonom� Bakanlığımız 
başta olmak üzere devlet�m�z�n bu alanlarda güçlü destek ve 
teşv�kler� söz konusudur.
 Akden�z Tekst�l ve Hammaddeler� İhracatçıları B�rl�ğ�n�n 
bu yıl 6’ncısını düzenled�ğ�  “Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması”nı, 
sektördek� veya sektöre adım atmak üzere olan gençler�m�z�n 
özend�r�lmes� ve tasarım konusunda farkındalığın artırılması 
bakımından son derece öneml� ve faydalı b�r etk�nl�k olarak 
görüyorum. 

 Hemen her alanda olduğu g�b� tekst�l tasarımı    alanında 
da, gençler�m�z�n sunacağı estet�k, sanatsallık, tarz ve tekn�k 
becer�lere olan �nancımız ve güven�m�z tamdır.   

 Kumaş �şler g�b�, tasarım ruhu ve kültürünün tekst�l 
sektörümüzün tamamına �şlenmes� temenn�ler�mle; yarışmaya 
katılan tüm tasarımcılara ayrı ayrı teşekkürler�m� sunar,  f�nal�stler� 
tebr�k eder ve tüm yarışmacılara profesyonel hayatlarında 
muvaffak�yetler d�ler�m. 



MEHMET BÜYÜKEKŞİ
Türk�ye İhracatçılar Mecl�s� Başkanı



 Ülkem�z�n en köklü ve �st�krarlı sektörler� arasında 
�p� göğüsleyen tekst�l ve hammaddeler� sektörü her 
geçen gün artan �hracat payı �le ülkem�z ekonom�s�ne 
c�dd� katkı sunmaya devam ed�yor. 2017 yılı Ocak-Ağustos 
dönem�nde toplam tekst�l ve hammaddeler� �hracatı 
değer bazında %2,0 oranında artış �le 6,6 m�lyar dolara 
ulaşırken m�ktar bazında %1,2’l�k artış �le 1,4 m�lyon ton 
gerçekleşt�. Tekst�l ve hammaddeler� �hracatımızda 
ürün grupları bazında �se paylarına göre, dokuma kumaş 
b�r�nc� sırada yer alıyor. 

 B�l�nd�ğ� üzere, TİM olarak hazırladığımız ve 
Haz�ran 2012’de Resm� Gazete’de yayımlanarak Devlet 
Belges� hal�ne gelen 2023 Türk�ye İhracat Stratej�s� ve 
Eylem Planı’nda sektörel yol har�taları oluşturduk. 
Tekst�l ve hammaddeler� sektörü özel�nde de �st�krarlı 
�hracat artışını sağlamak, �hracat kapas�tes�n� gel�şt�rmek 
ve hedef pazarlarda b�l�n�rl�ğ� artırmak üzere stratej�k 
eylem planları hazırladık. 

 Bu kapsamda, b�lhassa yen� teknoloj�ler�n kullanımı 
�le markalaşmaya ağırlık ver�lmes�n�n sektöre özgü k�l�t 
d�nam�kler�n �şlevsell�ğ�n� artıracağına �nanıyorum. 
Keza, tasarım kab�l�yet�n�n gel�şt�r�lmes�ne yönel�k 
tasarım of�sler�n�n yaygınlaştırılması da sektörün 
rak�pler�nden ayırt ed�c� üret�m yapmasına olanak    
sağlayacak başlıca b�r d�ğer husus.

 B�z de, 3,1 m�lyon k�ş�ye �st�hdam sağlayan 67 b�n 
f�rmanın tems�lc�s� Türk�ye İhracatçılar Mecl�s� olarak 
Ar-Ge ve Tasarım Merkez� açmak �steyen f�rmalarımıza 
danışmanlık h�zmet� ver�yoruz. Markalaşmalarına 
yönel�k b�lg�lend�r�c� ve eğ�t�c� etk�nl�kler düzenl�yoruz. 
Y�ne, hedef ya da gel�şen pazarlarda sektörün b�l�n�rl�ğ�n� 
ve hareket etme kab�l�yetler�n� artırmak üzere Türk�ye 

T�caret Merkezler�n� (TTM) kurmaya başladık. Ş�md�ye 
kadar İran, Duba�, Ş�kago ve New York’ta merkezler�m�z 
çalışmalarına başladı. Almanya, İtalya, Rusya, Fransa, 
Ç�n, H�nd�stan, Gana ve Kenya’ya da en kısa sürede TTM 
açacağız.

 Bütün bunların yanı sıra ülkem�z�n �ç�nde bulunduğu 
dönüşüm sürec�ne h�zmet etmek üzere Ar-Ge, �novasyon, 
tasarım ve markalaşma alanlarında her yıl y�rm�ye yakın 
faal�yet gerçekleşt�r�yoruz. Bu süreçte özell�kle öğrenc�, 
sanay�c�, akadem�syen ve g�r�ş�mc�ler� b�r araya get�rme 
amacıyla düzenlenen tasarım yarışmalarının yer� �se                      
tartışılmaz. Türk�ye’de üret�m ve �hracatta değ�ş�m ve 
yen�l�ğ�n en büyük savunucusu olarak, �hracatçı b�rl�kler�m�z �le 
her yıl tüm sektörler�m�ze yönel�k tasarım yarışmaları ve 
Ar-Ge proje pazarları düzenl�yoruz. 

 Çok değerl� ve d�nam�k gençler�m�z�n bu yarışmalarda 
ortaya koyduğu eserler� ödüllend�r�yor ve başarılı 
projeler� beş yıldan bu yana düzenled�ğ�m�z Türk�ye 
İnovasyon ve G�r�ş�mc�l�k Haftası etk�nl�kler� kapsamında 
serg�l�yoruz. Önümüzdek� yıllarda da sürdüreceğ�m�z bu 
anlamlı etk�nl�kler aracılığı �le toplumumuzun algı ve 
alışkanlıklarının yen�den şek�llenmes�ne katkıda  
bulunacağımıza �nanıyoruz.

 Bu ves�le �le ATHİB 6. Dokuma Kumaş Tasarım 
Yarışması’nın hayata geç�r�lmes�nde emeğ� geçen, başta 
Tekst�l ve Hammaddeler� İhracatçıları B�rl�ğ� Yönet�m 
Kurulu Başkanı Sayın Zek� Kıvanç olmak üzere tüm 
Değerl� Yönet�m Kurulu üyeler�ne, projede görev alan 
profesyonellere ve ödül alan almayan tüm yarışmacılara 
sonsuz  teşekkürler�m� sunuyorum.



ZEKİ KIVANÇ
ATHİB Yönet�m Kurulu Başkanı



 Ülkem�z�n en öneml� değerler�nden olan gençler�m�z 
�ç�n çalışmalarımıza devam ederken, ülkem�z tekst�l 
sektörünün de hak ett�ğ� noktaya ulaştırmak adına var 
gücümüzle çalışıyoruz. Bu senen�n sloganı olarak 
bel�rled�ğ�m�z “Hayalperest”  �le beraber hem gençler�n 
hayaller�n� kumaşlara dokumayı hem de ülkem�zde 
tasarım kültürünü gel�şt�rmey� amaç ed�nd�k.

 Rak�pler�m�z �le rekabet edeb�lmem�z �ç�n tasarım, 
�novasyon ve ar-ge çalışmalarımıza hız katmamız ve her 
faal�yet�m�z� bu üç unsur üzer�ne kurgulamamız       
gerekmekted�r. Gel�şm�ş ülkeler sev�yes�ne ulaşmak 
�st�yorsak en önce �nsanımıza yatırım yapmamız şarttır. 
Bölgem�z ve ülkem�z�n tasarım potans�yel�n� ortaya 
çıkaracak çalışmalara �mza atmaktan gurur duymaktayız.

 Yarışmamız kapsamında üret�mler�n� Akden�z 
Tekst�l ve Hammaddeler� İhracatçıları B�rl�ğ� üyes� olan    
10 sponsor üret�c� f�rmamızda tamamlayan genç 
tasarımcılarımız, hem kend� tasarımlarını dokuma 
tezgahlarından çıkarıp endüstr�yel üret�me taşıma 
�mkanı buldu hem de sponsor f�rmalarımız genç 
yetenekler�m�z �le tanışıp çalışma �mkanı yakaladı. 
Bugün büyük b�r gururla söyleyeb�l�r�z k�, yarışmamız 
kapsamında dereceye g�ren öğrenc�ler�m�z yurtdışında 
eğ�t�mler�n� tamamlayıp, bölgem�zdek� f�rmalarımızın 
tasarım merkezler�nde �şe başlamaya hazır duruma 
gelm�şlerd�r.

 Bu kapsamda, başta Ekonom� Bakanlığı ve Türk�ye 
İhracatçılar Mecl�s�’n�n desteğ�yle yarışmamızın bu sene 
6.sı düzenlen�yor ve de ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım 
Yarışması hem bölgem�zde hem de ülkem�zde �lg�yle 
tak�p ed�len b�r yarışma hal�ne gelm�şt�r.

 Dokuma kumaş tasarımı alanında Türk�ye’de 
yapılan �lk ve tek yarışma özell�ğ�ne sah�p olan yarışmamız 
kapsamında, bu sene 10 �l�m�zde 11 ün�vers�tede ve 
tekst�l ve moda tasarımı �le �lg�l� 13 bölümdek� gençler�-
m�z� gez�c� serg�m�z �le z�yaret ederek hem yarışmamız 
hakkında b�lg� verd�k hem de gençler�m�z�n geçm�ş 
yıllarda yapmış olduğumuz çalışmalarımız �le yakından 
tanışmasına ves�le olduk. Ün�vers�te tanıtımlarımız 
sırasında ulaştığımız 1000 genc�m�zden, tam 83 başvuru 
alarak 6 yılda ulaştığımız en yüksek başvuru sayısını 
elde ett�k.

 Geleceğ�m�z�n tem�natı olan genç tasarımcıları-
mız, ülkem�z�n tekst�l sektörüne tecrübeler�n� ve enerj�-
ler�n� aktarmak �ç�n �ht�yaç duydukları hem eğ�t�m hem 
de üret�m deney�mler�n� katmanın mutluluğu �ç�ndey�z.
 
 Süreç �çer�s�nde hayaller�ne ortak olmamıza �mkan 
veren  tüm genç tasarımcılarımıza, yarışmamızın altı 
yıldır koord�natörlüğünü yürüten Yard.Doç. Nuray Bıyıklı 
hocamıza, f�nal�stler�m�z� kapılarını açan sponsor üret�c� 
f�rmalarımıza, LC Wa�k�k� Kurumsal Akadem�’ye, Adana 
Olgunlaşma Enst�tüsü’ne  teşekkürler�m�z� sunar, f�nale 
kalan genç tasarımcılarımıza şahsım ve Yönet�m 
Kurulumuz adına başarılar d�ler�m.

Gençler Hayal Ed�yor,
ATHİB Hayaller� Gerçeklere Dönüştürüyor...



* f�nal�stler, alfabet�k olarak sıralanmıştır.
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1993 yılında İstanbul’da doğdu. 
2011’de Zübeyde Hanım Kız 
Meslek L�ses�’nde Graf�k & 
Fotoğraf Tasarımı Bölümünden 
mezun oldu. L�seden mezun 
olduktan sonra, ABSENT 
Tasarım Ajansı’nda yardımcı 
tasarımcı, EMİR Tekst�l’de �se 
des�natörlük &  �llüstrasyon 
ç�zerl�ğ� yaptı. 
Ün�vers�teye hazırlık yıllarında 
seram�k kursuna da katıldı ve 
bu kursun serg�s�nde çalışmalarını 
serg�leme fırsatı buldu. 2014’te 
M�mar S�nan Güzel Sanatlar 
Ün�vers�tes�’n�n Tekst�l ve Moda 

Koleks�yon �lhamını, Jana Sterbak'ın “Van�tas: Flesh Dress for an Alb�no Anorect�c 
(1987)" adlı eserden almıştır. Tasarımların temel�n� oluşturan �nsan et� ve kas dokusu 
özell�kle g�y�m alanında en çok kullanılan hayvansal ürünler olan der� ve kürke yapılan 
b�r �ron�d�r ve ısrarla görmezden gel�nen b�r konuya d�kkat çekmek �sten�lm�şt�r.
Tekn�k anlamda; �nce ve kalın �pl�kler�n ve farklı dokuma tekn�kler�n�n b�r arada 
kullanılmasıyla kas s�stem�ndek� sarmal yapı ve boyut farklılıkları yansıtılmaya   
çalışılmıştır. Koleks�yonun ana reng� kuşkusuz kırmızı ve tonlarıdır. Kas s�tem�nde 
bulunan beyaz ve mav� �se destekley�c� renkler olarak kullanılmıştır.

Tasarım Bölümü’nü kazandı. Bu süre zarfında 
b�rden fazla çocuk k�tabına ç�z�m yaptığı g�b�, 
2015’te b�r Mandala k�tabında da yer aldı. 2016’dan 
bu yana İthak� Yayınları’nın Klas�kler Yayınları �ç�n 
kapak tasarımlarını yapmakta. 2016 yılında “TAÇ 
BİR DESEN TASARLA” yarışmasında 8. oldu. 2016 
yılında GUNTAS markasının lüks sokak modasına 
yönel�k b�r Workshop’una katıldı. Workshop’tan 
sonra GUNTAS’ın bazı projeler�ne katılma fırsatı 
oldu. 2017 senes�nde ÇALIK DENIM’�n 30. Yılına 
özel “Den�m Loves Art” Projes�’nde yer aldı. 
Bölümü �le �lg�l� b�rçok workshop ve sem�nere 
katılmaya devam ett�ğ� g�b� sanatın her dalından 
beslenerek farklı ve kend�n� gel�şt�ren tasarımlar 
ortaya çıkarma amacıyla �lerl�yor.
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handeeyener@gma�l.com

1995 de İstanbul'da doğdu. İlk 
ve orta öğren�m�n� Peyam� Safa 
İlköğret�m Okulu’nda tamamladı. 
Yen� şeyler üretmek ona hep 
heyecan verm�şt�r. Küçük 
yaştan ber� kumaşları kes�p 
b�çmek key�fl�yd� onun �ç�n. Bu 
sebeple l�sede meslek l�ses�n� 
terc�h ett�. 2012’de N�şantaşı 
Rüştü Uzel and. Tekn�k ve Kız 
Meslek l�ses� G�y�m Üret�m 
Teknoloj�s� Bölümünü kazandı. 
Staj deney�m�n� Osmanbey’de 
Muzaffer f�rmasında yaptı. 
Daha sonra Marmara Ün�vers�tes� 
G�y�m Üret�m Teknoloj�s� 

B�r tasarımcının doğadan her zaman �lham alab�leceğ�n� düşünüyor. B�ze sunduğu 
eşs�z değerler her sefer�nde yen� şeyler keşfetmeye olanak sağlıyor. Doğanın bu         
özell�ğ�nden yola çıkarak onu keşfetmek �sted�. Keşfetmek kel�me anlamıyla b�lmed�ğ�m�z 
b�r şey� ortaya çıkartmak olsa da kumaşlarında aslında b�ld�ğ�m�z ve her gün yen�den 
farkına vardığımız yönler�n� �nceled�. Ortaya çıkartmak �sted�ğ� şey, yaşayan ve sürekl� 
değ�ş�m �ç�nde olan dünyamızın yüzey�nde meydana gelen oluşum ve deformasyonlardı. 
Bunları b�r nev� doğanın atkı ve çözgüsü olarak düşünüp öyle ele aldı ve dokumalarına 
taşıdı. 

Bölümüne yatay geç�ş yaptı. Tekst�l ekoloj�s�n�n 
önem�n� vurgulayan, tekst�lde güven konulu  
Hohenste�n’ın düzenled�ğ� “OEKO-TEX Standard 
100 workshop”una katıldı. Marmara Ün�vers�tes�nde 
1 yıl öğren�m gördükten sonra tekrar hazırlanıp 
2014 yılında M�mar S�nan Güzel Sanatlar Ün�vers�tes� 
Tekst�l ve Moda Tasarım Bölümünü kazandı,            
4. sınıf öğrenc�s�. Okulun ve LCW’n�n �şb�rl�ğ� �le 
gerçekleşt�rd�ğ� “Den�m Tasarımında Keş�fler” 
projes�nde yer aldı. Mezun olduktan sonra da 
ed�nd�ğ� b�lg� ve becer�lerle yen� şeyler keşfetmeye 
ve en çok da kend�n� yen�lemeye devam etmek 
�st�yor. 
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mel�skaba�l@gma�l.com

1993 Yılında İstanbul’da doğdu. 
2011’de Necat�bey Meslek 
L�ses� Graf�k Bölümünden 
mezun oldu. 2012 yılında 
M�mar S�nan Güzel Sanatlar 
Ün�vers�tes� Tekst�l ve Moda 
Tasarımı Bölümünü kazandı. 
2017 yılında M�mar S�nan 
Ün�vers�tes� Tekst�l ve Moda 
Tasarımı Bölümünde yüksek 
l�sans yapmaya başladı.
Banu Güven, Eurotex Tekst�l,  
Oğuz Tekst�l, Kaplan Brode,  
Ç�m Flok’ta staj yaptı.
2014 yılında  Tergan �şb�rl�ğ� �le 
gerçekleşt�r�len “Genç Dokunuş 
Çanta Tasarım Projes�”nde yer 
aldı. 2015 yılında “Erdek/ Yukarı 

Geleneksel halı ve k�l�m mot�fler�n�n her b�r�n�n kend�ne özgü anlamları sayes�nde 
dokunan her halı veya k�l�m�n dokuyan k�ş�n�n haller�nden, �stekler�nden, üzüntüler�nden 
yan� kend� h�kayes�nden b�r kes�t göreb�l�r�z. Günümüze kadar anlamlarını y�t�rmeden 
gelen geleneksel halı ve k�l�m mot�fler�n� günümüz renk ve kompoz�syon b�ç�mler�yle 
sentezleyerek geleneksel mot�flere modern b�r dokunuş �le tekrar hayatımızın �çer�s�nde…

Yapıcılar Mahalles� Yen�leme Projes�”nde, Kaş 
Eflatun Eco Art kampında “tatuta” aracılığı �le         
2 hafta gönüllü çalışmıştır. 2016 yılında;                       
Koç Ün�vers�tes� “KUAR G�y�leb�l�r Teknoloj�ler 
Tasarım Projes�”nde, “Çukurova’da Hayat Pamuk 
İpl�ğ�ne Bağlıdır“ Doğal ve Yapay Çevrede L�f 
Sanatı projes�nde, “Botaş Örme Kumaş Tasarımı 
Projes�”nde bulunmuştur, “5. ATHİB Dokuma 
Kumaş Tasarım Yarışması”nda f�nal�st olmuş,    “11. 
İTHİB Uluslararası Kumaş Tasarım Yarışması”nda         
üçüncülük ödülü almıştır. 
Özgün ve yen�l�kç� tasarımlar �le alanında 
�lerlemey� ve kend�n� her zaman gel�şt�rmey� 
hedeflemekted�r.
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nesr�nskose@gma�l.com

1993 yılında İstanbul’da doğdu. 
İlkokul ve ortaokul eğ�t�m�n� 
İstanbul’da tamamladı. 2011 
yılında Tr�sad Tr�ko Anadolu 
Meslek L�ses� Tekst�l 
Bölümü’nden mezun oldu. Aynı 
sene N�ğde Ün�vers�tes� Moda 
Tasarım Bölümü Ön L�sans 
Programı’nı kazandı. Buradak� 
eğ�t�m� süres�nce bölüm 
serg�s� yaparak tasarımlarını 
serg�led�. Aynı zamanda ünlü 
moda tasarımcısı D�lek Han�f’�n 
yanında “Haute Couture” 
çalışmalarının yapıldığı atölyede 
G�ys� Tasarım alanında stajını 
tamamladı. 2013 yılında N�ğde 
Ün�vers�tes�‘nden mezun olup 
aynı sene M�mar S�nan Güzel 

Tema; duvarların özel yapısı, dokusu, kabartması, farklı görünümler� ve hareketler�nden 
etk�lenerek oluşturulmuştur. Duvardak� zamanla oluşan doğal dökülmelerle,                    
kırılmalarla meydana gelen düzens�z görünümler kumaşlara yansıtılarak esk�t�lm�ş 
h�ss� uyandırılmıştır. Farklı dokulardak� �pl�kler� yan yana get�rerek duvarın dokusu elde 
ed�lm�şt�r.

Sanatlar Ün�vers�tes�’n�n adı altında yapılan  
Den�m Projes�ne katıldı. “1. Den�m’de Keş�fler” 
�s�ml�  serg�de �şler�n� serg�leme fırsatı buldu. 
Eğ�t�m� süres�nde Alfateks’te dokuma tasarım 
alanında, Günbatılı Tekst�l’de de baskı tasarım  
alanında staj eğ�t�mler�n� tamamladı. Aynı zamanda 
bazı yayınevler�ne k�tap kapak tasarımları              
hazırlamakta ve M�mar S�nan Güzel Sanatlar 
Ün�vers�tes� l�sans eğ�t�m�ne son sınıf öğrenc�s� 
olarak devam etmekted�r. Freelance olarak 
tasarımlar yapmaktadır. Eğ�t�m hayatı süres�nce, 
çeş�tl� sem�ner, workshop ve meslek� eğ�t�m 
programlarına katılmaktadır. Gelecektek� hedef�  
tekst�l tasarımı alanında profesyonelleş�p tasarım 
ruhu olan kumaşlar üretmek.
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nlybldrcn06@gma�l.com

5 Haz�ran 1996'da, Adana'da 
doğdu. 2014 yılında Çukurova 
Ün�vers�tes� Güzel Sanatlar 
Fakültes� Tekst�l ve Moda 
Tasarımı Bölümü’nü kazandı. 
Moda evler�nde çalıştı. Dokuma 
stajını Kıvanç Tekst�l San. ve 
T�c. A.Ş.'de, g�ys� stajını �se 
Ayaydın M�rogl�o Headquarters 
( İpekyol-Tw�st-Machka) 'da 
tamamladı. Çeş�tl� çalışmaları, 
Çukurova Ün�vers�tes� ve Mers�n 
Ün�vers�tes�'n�n gerçekleşt�rm�ş 
olduğu "Sanat ve Dostluk" 
serg�s�nde yer aldı. Tekst�l ve 
Moda Kulübünün gerçekleşt�rd�ğ� 
"Uzay Def�les�"nde ve "Den�m 
Serg�s�"nde farklı tasarımlarını 
sundu. Portakal Ç�çeğ� Karnavalı 

Taş duvarın sert ve ar�tmet�k d�z�l�m�...
Ve ışıkla gelen sert yapının doğallıkla bağdaştırılmış yumuşak yapısı
...art ardalığın get�rd�ğ� ahenkl� görüntü

kapsamında düzenlenen "Her Atık, Çöp Değ�ld�r" 
def�les�nde tasarımını serg�led�. Çukurova   
Ün�vers�tes�'n�n düzenlem�ş olduğu, TÜBİTAK 
destekl� G�r�ş�mc�l�k Programı'na başvurarak 
"Genç G�r�ş�mc�ler İç�n Haz�ne Değer�ndek� Fırsatlar" 
sem�ner�ne katıldı ve "Ün�vers�te G�r�ş�mc�l�k 
Sert�f�kası" aldı. Adana Rotary Kulübü'nün    
düzenled�ğ� "9.Toplum L�derler� Gel�yor" programına 
katılarak "Eğ�t�m Koçluğu Sert�f�kası" aldı.            
Öğren�m�ne Çukurova Ün�vers�tes�'nde devam 
etmekted�r.





NİLAY BILDIRCIN - STONE WALL - TASARIM 1



NİLAY BILDIRCIN - STONE WALL - TASARIM 2



NİLAY BILDIRCIN - STONE WALL - TASARIM 3



NİLAY BILDIRCIN - STONE WALL - TASARIM 4



PE
Lİ

N 
AY

KA
R rhythm of the nature

pel�naykar93@gma�l.com

1993 yılında Bursa’da doğdu. 
2011 yılında Necat�bey Anadolu 
Meslek L�ses�’nden mezun 
oldu. 2014 yılında M�mar S�nan 
Güzel Sanatlar Ün�vers�tes� 
Tekst�l ve Moda Tasarımı 
Bölümünü kazandı. Alfateks’de 
dokuma, Günbatılı Tekst�l’de 
baskı stajlarını yaptı.  

İnsanoğlu, evren�n b�r �fades�, tab�atın b�r parçası olduğu üzere, tab�atın tüm döngü, 
r�t�m ve değ�ş�kl�kler� tarafından yönlend�r�lmekted�r.
B�z doğanın b�r parçası olarak tüm tab�at olaylarından etk�len�r�z.
Bu tema da doğanın �ç�nde bulundurduğu r�t�mlerden es�nlenerek hazırlanmıştır. 

LCW �le M�mar S�nan Güzel Sanatlar Ün�vers�tes� 
arasında yapılan DENIM projes�nde yer aldı ve        
“1. Den�mde Keş�fler” adlı serg�de �şler� serg�lend�. 
2017 Mayıs’ta UTİB 7. Türk�ye Ev Tekst�l� Tasarım 
Yarışması’nda �lk 10’a kalarak f�nal�st oldu.
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senaaz�ml�96@gma�l.com

19 Ek�m 1996 yılında Konya’da 
doğdu. İlköğret�m ve l�se 
eğ�t�m�n� D�yarbakır’da tamamladı. 
Sanat ve tasarıma küçük 
yaşlardan ber� �lg�s� vardı.         
Bu �ş� meslek olarak seçmeye 
karar verd�kten sonra ün�vers�te 
�ç�n yetenek sınavlarına g�rd�. 
2014 yılında Işık Ün�vers�tes� 
Güzel Sanatlar Fakültes� Moda 
ve Tekst�l Tasarımı Bölümünü 
%50 burslu kazandı. 2014 yılı 
yaz aylarında Vakko Esmod 
İstanbul Moda Akadem�s� 
Eğ�t�mler�ne katıldı ve bu 
sayede tasarım alanında kend�s�n� 
gel�şt�rmeye başlamış oldu. 

Su altının g�zl� haz�neler�; mercanlar

Der�n suları rengarenk süsleyen mercanların canlı ve parlak renkler�nden �lham aldı. 
Kullandığı atkı �pl�kler� �le, mercanların yüzeyler�ndek� yumuşak ve estet�k görünümünü 
dokumalarına taşıdı. Der�nlerdek� bu haz�neler� gün yüzüne çıkarıp görünür kılmak 
�sted�.

LC WAIKIKI eğ�t�mler�ne, çeş�tl� workshop ve 
serg�lere katıldı. Aynı zamanda sektörü tanımak 
adına Dokuma, Baskı Desen Tasarımı-Basımı ve 
Kalıp kes�m� �le �lg�l� stajları yaptı. Halen Işık 
Ün�vers�tes�’nde 4. Sınıf öğrenc�s� olarak eğ�t�m�n� 
sürdürmekte. Sanat ve tasarım �le �lg�l� öğren�lecek 
b�lg�ler�n b�r sonu olmadığı �ç�n kend�s�n� bu 
alanda devamlı olarak gel�şt�rmey� ve öğrend�ğ� 
b�lg�ler eşl�ğ�nde yaratıcı ve �z bırakan tasarımlar 
yapmayı hedefl�yor.
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sen13.gll@gma�l.com

1995’te Karaman’ın Ermenek 
�lçes�nde doğdu. 2012 N�ğde 
Anadolu Tekst�l Meslek L�ses� 
Boya Baskı Bölümünden 
mezun olduktan sonra Akden�z 
Ün�vers�tes� Ser�k Meslek 
Yüksek Okulu Moda Tasarım 
Bölümünde ün�vers�te eğ�t�m�ne 
başladı. İk� yıllık ön l�sans 
eğ�t�m�n� b�t�rd�kten sonra 2014 
yılında Çukurova Ün�vers�tes� 
Tekst�l ve Moda Tasarım 
bölümüne d�key geç�ş yaparak 
2017’de bölüm b�r�nc�l�ğ� ve 
fakülte �k�nc�l�ğ�yle mezun 
oldu. L�sans eğ�t�m� süres�nde 
Boyner Grup-Ay Marka               
Mağazacılık’ta g�ys� tasarımı ve 
Kıvanç Tekst�l’de Dokuma 

Sonsuz der�nl�klerden �lham veren eşs�z güzell�kler… Dörtte üçü sularla kaplı olan 
dünyanın yeryüzünde olduğu kadar den�z altında da ayrı b�r yaşam alanı vardır. Pol�pl� 
Taş Mercanları olarak da b�l�nen Zoanth�dler toplu b�ç�mde yaşayan bas�t yapılı 
canlılardır. Eşs�z görsel güzell�ktek� Zoanth�d’ler hayatta bas�t şeyler�n de muhteşem 
olab�leceğ�n� b�ze vurguluyor.

Tasarımı yaz stajlarını tamamladı. Anka Grup 
Tekst�l ve Kıvanç Tekst�l’de, Tekst�lde Uygulamalı 
Tasarım Eğ�t�m� stajını yaptı. Adana İnovat�m 
ek�b�ne dah�l olarak, 2016 Adana İnovasyon              
Haftası’nda görev aldı. Akden�z Ün�vers�tes� Ser�k 
MYO yıl sonu ve mezun�yet serg�ler�, Çukurova 
Ün�vers�tes� ve Mers�n Ün�vers�tes� 7. ve 8. Dostluk 
Serg�ler�nde çeş�tl� çalışmaları serg�lend�.               
Bu güne kadar öğrend�ğ� ve deney�mled�ğ� tecrübeler�n 
üstüne çok daha fazlasını ekleyerek kend�n� 
gel�şt�r�p, tekst�l ve tasarım sektörüne yen� bakış 
açıları kazandırmak �st�yor.
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sureyyaslymngl@gma�l.com

02 Haz�ran 1991 Yılında İstanbul’da 
doğdu. 2010’da Zübeyde Hanım 
Kız Meslek L�ses� G�y�m Üret�m 
Teknoloj�s� bölümünden mezun 
oldu. Sonrasında Bolero Tekst�l 
ve Selent G�y�m g�b� markalarda 
stajyer ve yardımcı tasarımcı 
olarak çalıştı. Ün�vers�teye 
hazırlık yıllarında ç�z�m ve 
seram�k kurslarına katıldı ve 
seram�k �le �lg�l� b�r serg�de 
çalışmalarını sundu. 
2014’te Tekst�l ve Moda Tasarım 

Kelebek Tutulması anlamına gelmekted�r. Mass�ve Attack grubuna a�t b�r şarkıdır. 
Kelebek, özell�kle doğu kültürler�nde güzell�k ve ruhu sembol�ze eder. Ruhun özgürlüğünü, 
haf�fl�ğ�n� ve zarafet�n� s�mgeler. Kelebeğ�n kanatlarındak� renkler, o ruhun �ç�nde 
taşıdığı canlılığın ve değ�şme arzusunun b�r �fades�d�r. Bu bağlamda b�r kelebeğ� 
yakalayıp hapsetmek demek b�r ruhu hapsetmek demekt�r. Tasarlanan kumaş       
yüzeyler�nde ağırlıklı dört renk kullanılmıştır; s�yah, beyaz, gr� ve sarı. S�yah ve beyazın 
ağırlıklı olması ruhu s�mgeleyen kelebeğ�n yakalanması/tutulması, yan� ruhun   
hapsolmasını �fade etmekted�r. D�ğer b�r renk olan sarı �se kelebeğ�n nar�n ve estet�k 
yapısını s�mgelemekted�r. Buna rağmen koleks�yonun baz aldığı Mass�ve Attack 
şarkısındak� g�b� karanlık b�r yapı hedeflenm�ş, o monokrom renklere b�r canlılık vermes� 
amacıyla sarı, tek sıcak renk olarak kullanılmıştır. Kumaş yüzeyler� oluşturulurken 
kelebek kanadındak� amorf şek�llerden, kelebeğ�n havlı dokusundan es�nlen�lm�şt�r.  
Bu havlı dokuyu vereb�lmek adına da ona uygun �pl�k malzeme olarak kullanılmıştır.

Bölümü’nü kazandığı M�mar S�nan Güzel Sanatlar 
Ün�vers�tes�’nde şu an 4. senes�. 2015’te kardeş� �le 
b�r Mandala Boyama k�tabına �llüstrasyon 
yaptılar. Okuluna devam ederken GUNTAS lüks 
sokak modasına yönel�k b�r Workshop’a katıldı. 
Workshop’tan sonra GUNTAS markasının bazı 
projeler�ne katılma fırsatı buldu. 2017 senes�nde 
ÇALIK DENIM’�n 30. Yılına özel “Den�m Loves Art” 
Projes�’nde yer aldı. Hala bölümü �le �lg�l� b�rçok 
workshop ve sem�nere katılmaya ve sanatın her 
dalından beslenerek bunu tekst�l ve moda sanatı 
�le sentezleme amacı taşıyarak kend�n� gel�şt�rmeye 
devam ed�yor. 
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K asya'nın g�zem� 

jasm�nnn34@gma�lcom 1982 Almanya doğumlu. 2004 
yılında Euro Sprachschule 
Nürnberg "Tercümanlık" 
bölümünden mezun oldu. 
Farklı sektörlerde �ş deney�m� 
kazandıktan sonra 2007 yılında 
İstanbul’a yerleşt�.  2014 yılında 
M�mar S�nan Güzel Sanatlar 
Ün�vers�tes� Tekst�l ve Moda 
Tasarımı Bölümünde l�sans 
eğ�t�m�me başladı. 2015 yılında 
Erasmus programı kapsamında 
Roma'dak� La Sap�enza    
Ün�vers�tes�’nde b�r sömestr 
okumaya ve 2016 yılında yurtdışı 
Erasmus stajına hak kazandı. 

Eşs�z doğa manzarası, güler yüzlü �nsanları, yüzlerce tapınakları �le heyecan arayanların 
olduğu kadar huzuru bulmak �ç�n yola düşenler�n gözde coğrafyası Güney Asya...            
Bu g�zeml� coğrafya kültürel çeş�tl�l�ğ�, kutsal mekanları ve büyüley�c� doğası �le 
sonsuz mutluluğa ulaşmak �steyenler� herzaman kend�ne hayran bırakmayı başarmıştır. 
Bu temayı seçmes�n�n sebeb�; Güney Asya g�b� farklı ve yüzlerce güzell�kler barındıran 
kültürlere olan merakı ve keşfetme arzusu. Tasarımlarını bu coğrafyanın m�st�k 
doğasının ve m�mar�s�n�n oluşturduğu manzaralardan es�nlenerek hazırladı.                    
Çeş�tl� malzemeler kullanarak ve renk geç�şler� sağlayarak görseller�ndek� dokuları 
kumaşlarına yansıttı.

Dokuma stajını Adana Kıvanç Tekst�l’de, baskı 
stajını  İstanbul Ç�mflok’da tamamladı. Öğren�m�ne 
4. Sınıf öğrenc�s� olarak devam etmekte. Aynı 
zamanda b�r ajansda freelance olarak çalışıyor. 
Tasarım dışında gezmek, keşfetmek, yen� b�lg�ler 
ed�nmek herzaman �lg�s�n� çekm�şt�r. 
Kar�yer hedef�; ün�vers�tede ed�nd�ğ� b�lg�ler ve 
deney�mler �le özell�kle seyahatler�nde    
gözlemled�ğ� kültürel değerler� ve güzell�kler� 
b�rleşt�rerek özgün tasarımlar yaratmak, dokuma 
ve g�ys� alanlarında uzmanlaşmak.
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Teşekkürler

ADANA OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜ

ALFATEKS TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ARSETEKS TEKSTİL TAR. KİM. SAN. ve PAZ. LTD. ŞTİ.

BOSSA TEKSTİL A.Ş.

BOYTEKS TEKS. SAN. VE TİC. A.Ş.

KIVANÇ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KİMTEKS TEKS. İNŞ. TİC. VE SAN. A.Ş.

KİPAŞ MENSUCAT A.Ş.

LC WAIKIKI MAĞAZACILIK HİZMETLERİ TİC. A.Ş.

OĞUZ TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.

ŞİRİKÇİOĞLU MENSUCAT SAN. VE TİC. A.Ş.

ULUSOY TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.

Yrd. Doç. NURAY ER BIYIKLI

ve

(Yarışma Koord�natörü)
M�mar S�nan Güzel Sanatlar Ün�vers�tes�

Tekst�l ve Moda Tasarımı Bölümü


