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ATHİB 6. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması 1.s� Fatma Süleymanoğlu’nun kumaş tasarımıdır.



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    
desteklemek ve sektöre kazandırmak amacıyla                  
düzenlenen, T�caret Bakanlığı tarafından desteklenen, 
Akden�z Tekst�l ve Hammaddeler� İhracatçıları B�rl�ğ� 
(ATHİB) Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması’nda bu yıl 7.s�n�   
gerçekleşt�rmen�n heyecanı yaşanıyor. Ödül tören�, bu yıl 
Adana’da, Adana Müzes�’nde (Esk� M�ll� Mensucat 
Dokuma Fabr�kası) 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 7 yıl 
�çer�s�nde 500’e yakın tasarımcı sektörle buluştu.                
Bu yarışmalarda 6 b�r�nc� tasarımcı yurtdışında eğ�t�m 
gördü. Bu yıl 7.s� 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. 

7. ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması tanıtım 
faal�yetler� kapsamında bu yıl 20 ün�vers�tede, 1.300’e 
yakın �lg�l� bölüm öğrenc�s�yle b�r araya geld�k.                  
Bu etk�nl�kler ve yarışmanın sosyal medya hesapları 
üzer�nden yapılan duyurularla bu yıl 16 ün�vers�teden 
74 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 31 Ek�m 2018 Çarşamba günü Adana Müzes�’nde 
yapılacak olan muhteşem f�nal geces�n� bekl�yor.

2012 yılından bu yana düzenlenen ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması kapsamında;
76 sayfa olan bu katalog, Ek�m 2018’de 500 adet basılmıştır.
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F�nal geces� Adana Müzes�’nde 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.

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. 

ATHİB, 2018 yılının �lk 9 ayında 6,3 m�lyar dolar olan Türk�ye sektör �hracatına, 
688 m�lyon dolar �hracat gerçekleşt�rerek katkı sağlamıştır.



İSMAİL GÜLLE
Türk�ye İhracatçılar Mecl�s� Başkanı

 Ülkem�z�n car� açığının kapatılmasında öncü sektörlerden 
b�r� olan ve ben�m de 40 yıl emek verd�ğ�m medar-ı �ft�harımız 
tekst�l ve hammaddeler� sektörü her geçen gün artan 
�hracat payı �le ülkem�z ekonom�s�ne c�dd� katkı sunmaya 
devam ed�yor. 2018 yılı Eylül ayında toplam tekst�l ve 
hammaddeler� �hracatı değer bazında, geçt�ğ�m�z yılın aynı 
ayına göre %8,3 oranında artarak 718,6 m�lyon dolara ulaştı. 
2018 yılı Ocak-Eylül dönem�nde �se sektörün toplam �hracatı 
%6,9 artışla 6,3 m�lyar dolara yükseld�. 

 Tekst�lde, 2023 hedefler�m�z� tutturacak güç, arzu ve 
d�nam�zm b�zde var. Bunun �ç�n yalnızca ana pazarlarda 
değ�l hedef pazarlarda da rekabet gücümüzü arttırmamız 
gerek�yor. İşte bu noktada, ülkem�z�n tanıtımına gönül 
verm�ş çok değerl� �hracatçı f�rmalarımızın yen� teknoloj�ler� 
tak�p etmeler�, ver�ml�l�k artışını sağlamaya yönel�k olarak 
Ar-Ge ve �novasyon yatırımlarına ağırlık vermeler� ve katma 
değerl� üret�me odaklanmaları gerek�yor. Ancak bu şek�lde 
Türk�ye'y� daha �ler� sev�yeye taşıyab�l�r�z. 

 Katma değerl� üret�m den�l�nce akla �lk gelen tab�� k� 
marka ve tasarım. Bugün hazır g�y�m ve konfeks�yon �le 
tekst�l ve hammaddeler� sektörler� başta olmak üzere 
hemen her sektörde büyük f�rmalar, tasarımlarını kend�ler� 
yaparken, üret�mler�n� farklı ülkelere kaydırıyorlar. Yan� 
f�rmalar, üret�m� �şç�l�ğ�n ucuz olduğu ülkelere çekerken,  
ürünler�ne değer katmaya ve marka yaratmaya odaklanıyorlar. 
Her b�r ürün tasarımı �ç�n uluslararası patent alıyorlar. 
Tasarım büyük f�rmaların kültürü hal�ne geld� ancak KOBİ’lere de 
yayılması gerek�yor. Katma değerl� üret�m �ç�n mutlaka 
tasarıma yönelmel�y�z, hem ürün kal�tem�zle hem de güçlü 
ve �dd�alı tasarımlarla adımızdan söz ett�rmel�y�z.

3,1 m�lyon k�ş�ye �st�hdam sağlayan 71 b�n f�rmanın tems�lc�s� 
Türk�ye İhracatçılar Mecl�s� olarak ülkem�zde marka ve 
tasarım b�l�nc�n�n yerleşmes�ne büyük önem ver�yoruz. 
Tasarımın tabana yayılması �ç�n Ar-Ge ve tasarım merkez� 

açmak �steyen f�rmalarımıza verd�ğ�m�z danışmanlık 
h�zmet�n�n yanı sıra markalaşmaya yönel�k b�lg�lend�r�c� ve 
eğ�t�c� etk�nl�kler düzenl�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. Kasım ayında tüm yaratıcı endüstr�ler� Des�gn 
Week Turkey etk�nl�ğ�m�zde b�r araya get�receğ�z.                 
Geçt�ğ�m�z yıl 100’den fazla konuşmacının katıldığı,          
workshopların yapıldığı ve serg�ler�n yer aldığı bu etk�nl�ğ�m�zle 
bu yıl yen� ufuklar açmayı hedefl�yoruz. Her çalışmamızda 
vurgu yaptığımız “tasarım” konusunda ülke genel�nde 
farkındalık yaratarak tasarımı tüm endüstr�lerle buluşturacağız. 
Ş�md�den hep�n�z� bu öneml� etk�nl�ğ�m�ze davet ed�yorum. 

Ayrıca, 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 düzenl�yoruz. 
ATHİB’�n bu yıl 7.s�n� düzenled�ğ� Dokuma Kumaş Tasarım 
Yarışması da sektörün en öneml� yarışmalarından b�r�.        
Bu yarışmalardan çıkan projeler, sektöre yen� b�r soluk 
get�r�yor, genç tasarımcılarımıza �s�mler�n� duyurma, 
kend�ler�n� �spatlama şansı tanıyor. İşte bu projeler�n sah�b� 
olan Türk tasarımcıları, Türk�ye'n�n renkler�n�, Türk�ye'n�n 
v�zyonunu ve elbette Türk�ye'n�n gücünü tasarımlarına 
yansıtacaklar. İnanıyoruz k� bugün hayaller�yle ürünler�ne 
hayat veren bu gençler, yarının Güçlü Türk�ye's�n�n de 
tasarlayıcısı olacak.

Bu ves�le �le ATHİB 7. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması’nın 
hayata geç�r�lmes�nde emeğ� geçen, başta TİM Başkan 
Vek�l� ve ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması 
Yürütme Kurulu Başkanı Sayın Zek� Kıvanç olmak üzere 
Akden�z Tekst�l ve Hammaddeler� İhracatçıları B�rl�ğ� 
Başkanı Fat�h Doğan ve tüm Değerl� Yönet�m Kurulu 
üyeler�ne teşekkürler�m� sunuyorum. Ayrıca ödül alan 
almayan tüm yarışmacıları kutluyor ve başarılarının 
devamını d�l�yorum.

Yarının Güçlü Türk�ye’s�n�n Tasarlayıcıları…



 2012 yılında çıktığımız bu yolculukta yed�nc� yılı 
ger�de bırakmanın gururunu yaşıyoruz. Gençler�m�z �ç�n, 
gençler�m�zle beraber hayata geç�rd�ğ�m�z ATHİB 
Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması’nda bu senen�n 
sloganı olarak bel�rled�ğ�m�z “Yen� Nes�l Dokunuşlar” �le 
beraber hem Türk tekst�l sektörüne enerj� kazandırmak 
hem de de gençler�m�ze tecrübeler ed�nd�rmey� amaç 
ed�nd�k.

 Adana ve Kahramanmaraş’tak� 10 üret�c� sponsor 
f�rmamızda dokunan ve 800 metreye ulaşan 40 tasarım 
kumaş bu sene bambaşka b�r şek�lde karşınıza çıkıyor. 
Tasarımın ve �novasyonun kültür olarak dah�l ed�lmed�ğ� 
h�çb�r sektörde başarının ve devamlılığının sürdürülmes� 
mümkün olmamaktadır. İşte bu yüzden, yüksek l�sans 
eğ�t�mler�n� İtalya’da tamamlayıp yurda dönen 2 genç 
tasarımcımız, Ar�f Kara ve Şenay Aslan’ın dokunuşları �le 
can bulan 40 tasarım sahneye taşındı.  Yarışmalarımızda 
dereceye g�ren tasarımcılarımızın eğ�t�mler�ne T�caret 
Bakanlığı’nın destekler� �le katkıda bulunmakla kalmayıp 
aynı zamanda eğ�t�mler�n� tamamlayıp ülkem�ze 
döndükler� andan �t�baren de ortak projeler gel�şt�r�yoruz.

 ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması, bugün 
sadece bölgem�z�n değ�l ülkem�z�n de sayılı tasarım 
yarışmalarından b�r� olma özell�ğ�n� taşıyor. Her geçen 
sene gerek ulaştığımız gençler�n çeş�tl�l�ğ� gerekse de �y� 

uygulama örneğ� olarak kabul ed�len sayısız örnekler�m�z 
�le Türk tekst�l ve hazır g�y�m sektörler�ne tasarımcı 
yet�şt�rmen�n heyecanı �ç�ndey�z.

 Bu sene üçüncü defa düzenled�ğ�m�z ve ‘Ün�vers�te 
Tanıtım Buluşmaları’ adını verd�ğ�m�z etk�nl�ğ�m�z  
kapsamında 13 �lde 20 ün�vers�te z�yaret ederek            
gençler�m�ze ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tekst�l 
ve moda tasarımı bölümler�n�n yanında özell�kle de 
tekst�l mühend�s�l�ğ� bölümünde okuyan öğrenc�ler�m�zden 
yoğun �lg� gören tanıtım buluşmalarımızın sonucu olarak 
7 yılın başvuru rekorunu kırarak 16 farklı ün�vers�teden    
74 başvuru aldık. 

 Yen� nes�l dokunuşlarını hayata geç�rmem�ze 
�mkan sağlayan genç tasarımcılarımıza, yarışmamızın 
yed� yıldır koord�natörlüğünü ve danışmanlığını yapan 
Dr. Öğret�m Üyes� Nuray Bıyıklı hocamıza, f�nal�stler�m�ze               
kapılarını açıp �mkanlarını seferber eden üret�c� sponsor 
f�rmalarımıza, LC Wa�k�k� Kurumsal Akadem�’ye ve 
Mers�n Devlet Opera ve Bales�’ne teşekkürler�m�z� sunar, 
f�nale kalan genç tasarımcılarımıza şahsım ve Yönet�m 
Kurulumuz adına başarılar d�ler�m.

ZEKİ KIVANÇ
Türk�ye İhracatçılar Mecl�s� Başkan Vek�l�

ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması Yürütme Kurulu Başkanı 

Gençler�n Yen� Nes�l Dokunuşları
Kumaşlara Hayat Ver�yor…



 Türk tekst�l sektörünün pamuk �le başlayan            
yolculuğuna en güzel dokunuşlarından b�r�n� yapan 
ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması’nı aralıksız 
olarak yed� yıl boyunca hayata geç�r�yoruz. Çukurova’nın 
bereketl� topraklarından doğan sayısız yeteneklere, 
yen�ler�n� eklemek adına genç tasarımcıları desteklemek 
ve onları Türk tekst�l ve hazır g�y�m sektörüne                       
kazandırmak �ç�n çalışıyoruz.

 Sektörümüzün �ht�yaç duyduğu n�tel�kl� �ş gücü ve 
hayaller�n� kumaşlara dokuyan gençler�, köklü tekst�l 
geçm�ş�m�z ve tecrübem�z �le buluşturuyoruz. Endüstr� 
4.0 anlayışının hayatımızı merkeze aldığı günümüz 
dünyasında, tasarım ve �novasyonun gücünü gençler�m�z�n 
enerj�s� �le b�rleşt�rerek yen� �şler yaratmanın tam     
zamanındayız. 

 İhracatımızın lokomot�f sektörler�n�n başında 
gelen ve yarattığı �st�hdam değer� �le Türk�ye’n�n en 
öneml� sektörler�nden b�r� olan Türk tekst�l sektörünün 
�ht�yaç duyduğu tasarımcıları yet�şt�rmek, hep�m�z�n en 
temel görev�d�r. Tasarım kapas�tem�z�n arttığı ölçüde 
tekst�l sektörümüz çok daha hızlı şek�lde büyüyecekt�r. 
Bu anlamda da başta T�caret Bakanlığımız ve Türk�ye 
İhracatçılar Mecl�s�m�z �le çok yakından çalışıyoruz.

 Pamuk tarlasından doğan kumaşlara vurduğumuz 
her tasarım damgası, daha da �ler�ye g�tmem�z�n                   
en temel yapı taşıdır.

 Bugün pamuk üret�c�l�ğ� konusunda dünyanın nasıl 
sayılı kal�tel� üret�c�ler�nden b�r�ysek, tasarım konusunda da 
aynı noktaya gelmel�y�z. Dokunan her kumaşa Türk 
tasarımının damgasını vurmak adına, yarışmamız her 
geçen sene daha da gel�ş�yor, daha da fazla gence ulaşıyor. 

 Bu sene Akden�z Tekst�l ve Hammaddeler�                   
İhracatçıları B�rl�ğ� bünyes�nde Adana ve Kahramanmaraş’ta 
faal�yet gösteren Arseteks Tekst�l Tar. K�m. San. Paz. Ltd. 
Şt�., Bakırlar Teks. San. ve T�c. A.Ş., Bossa T�c. ve San. İşl. 
T.A.Ş., İskur İpl�k Kumaş Mens. T�c. San. A.Ş., Kıvanç 
Tekst�l San. T�c. A.Ş., K�mteks Tekst�l İnş. T�c. San. A.Ş.,  
K�paş Mensucat İşletmeler� A.Ş., Meteks Moda Dokuma 
Kumaş San. T�c. Ltd. Şt�., Ş�r�kç�oğlu Mensucat San. T�c. 
A.Ş. ve Oğuz Tekst�l San. T�c. A.Ş. f�rmalarımıza �çten 
teşekkür etmem�z gerekmekted�r. Bu üret�c� sponsor 
f�rmalarımızın desteğ� �le 10 f�nal�st�m�z�n 800 metreden 
fazla kumaşı hayallerle b�rleşerek dokundu.

 Bu yarışmanın hayata geç�r�lmes� ve sürdürülmes�nde 
emeğ� geçen tüm ek�b�m�ze ve her geçen gün b�zler� 
daha da gururlandıran genç tasarımcılarımıza                      
teşekkür ed�yorum.

FATİH DOĞAN
ATHİB Yönet�m Kurulu Başkanı

Pamuktan Kumaşa Tasarım Yolculuğu…



Dr. Öğret�m Üyes� NURAY BIYIKLI
Yarışma Koord�natörü

M�mar S�nan Güzel Sanatlar Ün�vers�tes�
Tekst�l ve Moda Tasarımı Bölümü

 ATHİB - Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması; tasarımcı adaylarına 
özgün tasarımlarla kend�ler�n� �fade etme şansı ver�rken, genç tasarımcıları 
sektörle buluşturarak b�lg� ve becer�y� ürüne dönüştürecekler�, 
tasarım ve üret�m �çeren öğrenme süreçler� �le fark yaratan durumunu 
devam ett�rmekted�r. Yarışma ek�b�, �lk yıldan �t�baren yarışmayı 
gerçekleşt�rme amaçlarını her yıl daha da �y�leşt�rerek, gereken en 
�deal düzeyde hedefler� yer�ne get�rmek �ç�n çabalamakta, beraber�nde 
genç tasarımcılar �ç�n tüm süreçlerde �mkanların en üst düzeyde 
kullanılmasını sağlamaktadır. ATHİB - Dokuma Kumaş Tasarım 
Yarışması ülkem�z gençler� ve tems�l ett�ğ� tekst�l sektörü açısından �y� 
sonuçlar elde ederek �lerlerken, özell�kle son 3 yıldır endüstr�yel 
üret�m sürec�nde yaratılan başarıları serg�lemekted�r.                              
ATHİB - Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması yürütme kurulu, yarışma 
süreçler�n�n her aşamasını ayrı ayrı önemserken, özell�kle endüstr�yel 
üret�m aşamasını b�r eğ�t�m sürec� olarak ayrıca değerl� bulmaktadır. 
F�nal�st gençler eğ�t�mler�n�n tamamlayıcı b�r parçası olarak farklı 
deney�mler yaşadıkları bu endüstr�yel üret�m sürec�nde üret�m ek�ple-
r�n�n de desteğ� �le kend�ler�n� gel�şt�rerek, eğ�t�mler�ne paralel olarak 
meslek� b�lg�ler ed�nmekted�r. Yarışmacıların ATHİB - Dokuma Kumaş 
Tasarım Yarışmasına katılmalarındak� belk� de en öneml� neden, 
araştırmaları ve f�k�rler� �le oluşturdukları dokuma kumaş tasarımlarını 
endüstr�yel ortamda tüm �mkanlar zorlanarak, tam destek �le üretme 
�mkânı bulmalarıdır. Ayrıca bu süreçte yarışmacılar bölge f�rmalarını 
tanıma, �şletme ortamında tasarım ve üret�m ek�pler� �le tanışma 
şansı elde ederken; ed�nd�kler� b�lg�ler ve deney�mler �le mezun�yet 
sonrası çalışma alanları �ç�n daha da cesaretlenmekte, geleceğ� a�t 
düşünceler�n� şek�llend�rmekte, �ş yaşamlarına a�t hedefler�n�                 
bel�rleyeb�lmekted�r. Bu bağlamda yen�l�k süreçler�nde etk�n olarak 
yer alması gereken bu genç tasarımcıların; düşünen, f�k�r üreten, 
yaratıcı, çevres�yle �y� �l�şk� kurab�len, b�lg� alışver�ş�nde bulunan, 
takım anlayışına yatkın b�reyler olmaları �ç�n zaman ayırarak, emek 
vererek gel�şmeler�ne destek olmak önemsenmel�d�r. Aynı zamanda 
yarışmada ön ürünler� �le yen� f�k�rler�n� üret�me dah�l etmek �steyen 
tasarımcı adaylarının organ�zasyon becer�ler�n�n gel�şmes�ne de 
destek olunmalıdır. Bu noktada �let�ş�m öneml� b�r anahtardır. Çünkü 
b�lg�, �ler� teknoloj�, deney�m, farklı b�l�m ve üret�m alanlarıyla �let�ş�m 
�ç�nde olma ve beraber�nde gerçekleşen f�k�r paylaşımı yen�l�kç� 
üret�m anlayışının başarı get�ren unsurlarıdır. Tasarımcılar b�l�m, 
teknoloj�, d�ğer tüm tasarım ve üret�m alanlarındak� gel�şmelerden 
etk�lenerek f�k�rler�n� şek�llend�r�rken; b�lg�, �ler� teknoloj�, deney�m, 
farklı b�l�m ve üret�m alanlarıyla �let�ş�m �ç�nde olma ve beraber�nde 
gerçekleşen f�k�r paylaşımının yen�l�kç� üret�m anlayışında başarı 
get�receğ� sektörde ek�pler� tarafından da kabul ed�lmel�d�r.

 T�caret Bakanlığı (Ekonom� Bakanlığı) tarafından desteklenen 
ve İhracatçı B�rl�kler�, tarafından düzenlenen tasarım yarışmalarında 
dereceye g�ren f�nal�stler, 2008/2 Sayılı “Tasarım Desteğ� Hakkında 
Tebl�ğ” çerçeves�nde yurt dışı eğ�t�m bursu kazanmaktadır. Bu burs 
gençler�m�ze ve geleceğ�m�ze yapılan b�r yatırımdır, sektörün geleceğ� 
açısından da çok değerl�d�r.  Yurt dışı eğ�t�m ödülünü kazanan 
f�nal�stler, bakanlığın destek l�stes�nde yer alan ün�vers�telerdek� 
master programlarında 2 yıl okuma hakkı elde ederken, farklı kültürler 
ve anlayışlar �ç�nde daha da gel�şecekler� b�r süreç yaşarlar. Bu 
nedenle, tebl�ğ kapsamındak� tasarım yarışmalarına katılan gençler, 
özell�kle “yurt dışı eğ�t�m bursu”nu en değerl� ödül olarak görmekted�r.

 ATHİB - Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması f�nal�stler�nden 
Şenay Aslan ve Ar�f Kara, yurt dışı eğ�t�m ödülü �le NABA İtalya 
Ün�vers�tes�nde master eğ�t�mler�n� tamamladılar ve ülkeler�ne 
döndüler. ATHİB-Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması yürütme kurulu, 
tasarımcı Şenay Aslan ve Ar�f Kara’yı tanıtmak ve desteklemek 
amacıyla, bu yıl ödül geces� f�nal sunumunda dokuma kumaşların, bu 
genç tasarımcıların tasarladıkları g�ys� formları �le sahnede   
serg�lenmes�ne karar verd�. Ülkem�z tekst�l ve hazır g�y�m sektörü 
�ç�n çok çok değerl� olan bu karar �ç�n başkan ve yönet�m kurulu 
üyeler�ne teşekkürler�m� sunuyorum. Tüm sektör f�rmaları ve tüm 
sanay�c�ler�nde, ülkem�z�n yatırım yaptığı bu gençlere önem ve değer 
vermeler�n� arzu ed�yorum. Devlet�m�z�n yatırım yaptığı bu gençler� 
sektöre kazandırarak yaratıcılıklarını �y� değerlend�rmel�, �şletme 
ortamına adapte edeb�lmey� başarab�lmel�, bu çabayı değerl� görmel�y�z. 
Unutulmamalıdır k�, özell�kle tekst�l sektöründe yen�l�k (�novasyon); 
sorgulamayla doğan, r�sk almayı beraber�nde get�ren; d�s�pl�nler 
arası �ş b�rl�ğ� �le yen� f�k�rler�n başarılı ürünlere dönüştürülmüş hal� 
olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle yen�l�k süreçler�nde etk�n 
olarak yer alması gereken bu genç tasarımcıların; düşünen, f�k�r 
üreten, yaratıcı, çevres�yle �y� �l�şk� kurab�len, b�lg� alışver�ş�nde 
bulunan, takım anlayışına yatkın b�reyler olmaları �ç�n zaman 
ayırarak, emek vererek gel�şmeler� sağlanmalıdır. Türk tekst�l 
sektörü artık sadece üret�c� k�ml�ğ� �le �lerleyemeyeceğ�n� görmel�, 
araştırma ve gel�şt�rme faal�yetler�ne dönük yatırımlara daha da 
önem vermel�d�r.  Bugün ve gelecekte başarı; talebe karşılık yen� ürün 
gel�şt�reb�len ya da talep yaratacak düzeyde yen� tasarımlar            
oluşturab�len; çok yönlü düşünerek öncü f�k�rler üreteb�len, çözüm 
odaklı, yaratıcı k�ml�ğ� güçlü, çok yönlü gençler �le bu donanıma sah�p 
deney�ml� ek�pler�n b�r arada çalışması �le kazanılacak ve hedeflere 
ulaşılacaktır.



ATHİB 6. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması 1.s� Fatma Süleymanoğlu’nun kumaş tasarımıdır.

* f�nal�stler, alfabet�k olarak sıralanmıştır.
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1993 yılında İstanbul’da doğdu. 
L�se eğ�t�m�n� N�şantaşı Rüştü 
Uzel Anadolu Meslek L�ses�nde 
tamamladı. 2018 yılında M�mar 
S�nan Güzel Sanatlar Ün�vers�tes� 
Tekst�l Ve Moda Tasarım 
bölümünden mezun oldu ve 
aynı sene M�mar S�nan Güzel 
Sanatlar Ün�vers�tes�’nde yüksek 
l�sans programına kabul ed�ld�. 
Yargıcı, D�lekHan�f ve                   
Ra�sa&Vanessa markalarında 
staj yaptı. Uluslararası Small 
Montmartre Of B�tola res�m 
yarışmasında altın palet ve 
mans�yon ödülü aldı. 2014 
yılında İspanya Granada’da   
De-Am�c�ta ESDA 26 Alhama 
Urbana Y Al Natural projes�nde 
1 ay gönüllü olarak çalıştı.    

1919 yılında kurulan Bauhaus sanat ve tasarım okulunun oluşturduğu ekolü ele alan 
düzlem �s�ml� dokuma kumaş koleks�yonu, dönem�n estet�k kaygılarını güden b�r tavır 
serg�l�yor. Tasarımın, endüstr� �le b�rl�kte anlam �fade ett�ğ�n� vurgulayan Bauhaus 
akımında form olarak geometr�k kompoz�syonlara sık sık rastlıyoruz. Bauhaus okulunda 
dokuma eğ�t�m� veren Ann� Elbers'�n tasarımlarından �lhamla, günümüze o günkü 
felsefey� taşıma amaçlı tasarlanmış 'Düzlem' kumaş koleks�yonu, dönem�n renk, 
estet�k ve kompoz�syon kaygılarını taşımaktadır.

2015 yılında ‘tatuta’ aracılığıyla Kaş Eflatun 
Eco-Art kampında 2 hafta gönüllü olarak bulundu. 
2015-2017 yılları arasında ‘Sürdürüleb�l�r Keçe 
Uygulamaları’ adı altında M.S.G.S.Ü, Europe 
Un�vers�tat Flensburg ve Namagan State Un�vers�ty 
�le gerçekleşen uluslararası b�r projede yer aldı.   
3. İstanbul Tasarım B�enal� kapsamında H&M �le 
gerçekleşt�r�len b�r workshopa katıldı ve projes� 
b�eanalde serg�lend�. 5. ATHİB Dokuma Kumaş 
Tasarım Yarışmasında   �lk 10 f�nal�st arasında yer 
aldı. Çevrede L�f Sanatı kapsamında gerçekleşen 
‘Çukurova‘da Hayat Pamuk İpl�ğ�ne Bağlıdır’ 
projes�nde yer aldı. M.S.G.S.Ü ve Tasarım Vakfı 
ortaklığında Mard�n-M�dyat M�ras Semboller 
projes�nde çalışmalarda bulundu. Çalık Den�m’�n 
30. yılına özel düzenled�ğ� ‘Den�m Loves Art’ proje 
kapsamında çalışması Amsterdam, Los Angeles 
ve İstanbul’da serg�lend�. 2018 Mart ayında kurduğu 
baskı ve kumaş tasarımı markası olan Who Are 
Those People’ da çalışmalarını sürdürmekted�r.
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ceyda.kmrcu@gma�l.com 4 Kasım 1995’de İzm�t’te doğdu. 
İlköğret�m ve l�sey� Gebze’de 
tamamladı. Kend� eğ�l�m� 
doğrultusunda 2014 yılında 
ün�vers�te seç�m�n� Çukurova  
Ün�vers�tes� Güzel Sanatlar 
Fakültes� Tekst�l ve Moda 
Tasarım Bölümü olarak bel�rled�. 
İlk yıllarında Adana Büyükşeh�r  
Beled�yes�’n�n desteğ� �le 
düzenlenen sosyal sorumluluk 
projes�ne kostüm tasarımı �le 
katıldı. Çukurova Ün�vers�tes� 
Tekst�l ve Moda Kulübü 

H�sler�m�z ve h�ssett�kler�m�z. 
B�rb�r�nden ayrı fakat b�rb�r�ne bağlı.
Saf yada çek�c�.
H�ssed�len�n dokusu.
4 ana çıkarım �le oluşturulan tema, houte couture kadın g�ys�l�k kumaş alanında 
kullanılmak üzere tasarlanmıştır. İlg� çek�c�, ışığa duyarlı, yer yer transparanlıklardan 
oluşan kumaşların yüzeyler�, k�ş�n�n ten�nde dokunsal h�sler uyandırmakla beraber, 
beyaz reng�n tonları �le sezonun en trend soft renkler�, saflığı ve zerafet� en modern 
anlamda bet�mlemekted�r.

yönet�m kurulunda yer alarak ayrıca düzenlenen  
b�r çok projede tasarımları �le yer aldı. Baskı stajını, 
European Tsh�rt Factory Tekst�l Konfeks�yon 
İhracat Sanay� ve T�caret A.Ş’de deney�mled�. 
G�ys� stajını, Tanju Babacan Houte Couture Moda 
Ev�’nde tamamladı. Çukurova Ün�vers�tes� ve 
Mers�n Ün�vers�tes� 7., 8. ve 9. Dostluk Serg�ler�nde 
çeş�tl� çalışmaları serg�lend�. Adana İnovasyon 
Haftasında LCW �şb�rl�ğ� �le den�m ve dokuma 
kumaş eğ�t�m� aldı. Bölümüyle alakalı b�r çok 
workshop’a katıldı. Sanat ve tasarım alanında 
daha fazla deney�m kazanarak farklı atılımlar �le 
eğ�t�m ve kar�yer hayatına devam etmey�                 
hedeflemekte.
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g�zemnbag@gma�l.com

1996 yılında Den�zl�'de doğdu. 
Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar 
L�ses�'nden 2014 yılında mezun 
oldu. Aynı yıl M�mar S�nan 
Güzel Sanatlar Ün�vers�tes� 
Tekst�l ve Moda Tasarımı 
bölümüne başladı. Menderes 
Tekst�l'de baskı, Kaynak 
Tekst�l'de dokuma stajlarını 
tamamladı. 

Dokuma kumaş koleks�yonunda, 
Björk'ün MUTUAL CORE adlı v�deo kl�b�nden es�nlen�ld�. 
Mutual�zm, b�yoloj�de farklı türden �k� canlının yardımlaşarak 
beraber yaşam alanı oluşturmasıdır.
Tasarımlar; ç�ft katlı kumaş olarak düşünülüp, 
alt ve üst çözgü renk raporları farklı hazırlandı.
Görsellerdek� katmanlı görüntüler �ç�n elastan �pl�k kullanıldı.
Ekose, canlıların beraber yaşam alanı oluşturmalarından es�nlen�lerek kullanıldı.

2018 yılı İTHİB Uluslararası Kumaş Tasarım 
Yarışması'nda �lk 10 f�nal�st arasında yer almaktadır. 
Öğren�m� devam eden genç tasarımcı,                    
serg� ve projeler kapsamında çalışmalarına 
devam etmekted�r.
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atayakuloll@hotma�l.com

1996 yılında Ankara’da doğdu. 
2013’te Pak�stan tarafından 
düzenlenen Chugta� Res�m 
Yarışması’nda Sanat Ödülü 
alarak b�r�nc� seç�ld� ve yağlı 
boya çalışmalarını Ankara 
Çağdaş Sanatlar Merkez�’nde 
serg�leme hakkı kazandı. 
2014’te Ankara Anadolu Güzel 
Sanatlar L�ses� Res�m 
Bölümü’nden mezun oldu. 
Mezun olduktan sonra Marmara 
Ün�vers�tes� G.S.F. Tekst�l ve 
Moda Tasarımı Bölümüne g�rd�. 
Burada 1 yıl eğ�t�m gördükten 
sonra yatay geç�ş �le M.S.G.S.Ü. 
Tekst�l ve Moda Tasarımı 
Bölümü’nde eğ�t�m�ne devam 
ett�. Bu süre zarfında İtalya 
Nytro-Kıvanc Company’de staj 

Renk parlaklığı anlamına gelen chroma temasında, ışığın maddeyle etk�leş�m� �le 
farklı yapılar, farklı dokular oluşur.  Yağlı boya dokularının özel yapısı, kabartması, 
canlı renkler�nden yola çıkarak ‘’chroma’’yı oluşturdu.
Form olarak boyaların akışkanlığı, renk olarak parlaklığından �lham aldı.
Kumaşlar jakarlı dokuma mak�nes�nde üret�l�p, parlaklığı ve formu �y� �fade edeb�lmek �ç�n 
genell�kle farklı kalınlıklarda polyester ve fantaz� �pl�kler kullanıldı.

yaparak özel tasarım dokuma kumaşlar hakkında 
b�lg� sah�b� olurken R�ccardo Ram�, Ermanno 
Scerv�no g�b� tasarımcıların atölyeler�n� z�yaret 
ederek, onlarla tanışma fırsatı buldu. The Wool 
Lab g�b� çalışmalardan haberdar oldu.

2018 yılında 8. Türk�ye Ev Tekst�l� Tasarım 
Yarışmasında f�nal�st oldu. Koleks�yon Mob�lya 
tarafından düzenlenen atölye çalışmasına katılım 
hakkı kazandı. Faruk Malhan ve Maar�t Salola�nen 
tarafından düzenlenen çalışmada ev tekst�l� ve 
endüstr�yel tasarım hakkında b�lg� sah�b� oldu.    
Bu sırada ATT Tekst�l �ç�n baskı tasarımları ürett�. 
Bunların yanı sıra çeş�tl� workshop, sem�ner ve 
eğ�t�mlere de katılmaktadır.
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kubracoskun1969@gma�l.com 1996 yılında Sarıyer'de doğdu. 
2014 yılında Sarıyer Vehb� Koç 
Vakfı L�ses� D�l Bölümünden 
mezun oldu. B�r yıl İstanbul 
Sanat Akadem�s�’nde burslu 
olarak eğ�t�m aldıktan sonra 
2015 yılında M�mar S�nan Güzel 
Sanatlar Ün�vers�tes� Tekst�l ve 
Moda Tasarımı bölümünü 
kazanarak eğ�t�m hayatına 
başlamış oldu. Eğ�t�m�nde 
dördüncü senes�nde. 

Koleks�yon �lhamını fotoğraf sanatçısı olan Carl Warner'ın eserler�nden, o eserlere de 
�lham kaynağı olduğu �ç�n aslında doğadan almıştır. Düşünsel olarak en yaratıcı 
zamanlarımızın çocukluğumuz olduğunu vurgulayarak, düşünce şekl� ve hayal gücü 
olarak o zamanlara öykünmüştür. (Bulutları çeş�tl� varlıklara benzetmem�z g�b�...) 
İlham aldığı görsellerde de brokol�ler ağaçlara, mısır taneler� yollara, meyveler uçan 
balonlara ve d�ğer sebzeler tarla görünümler�ne benzet�lm�şt�r. Dokumalarına meyve, 
sebze dokularını ve bu benzetmeler� yansıtmaya çalışmıştır. Ç�ft katlı kumaşlar 
oluşturmuştur. Jakarlı görüntülere yaklaşab�lecek armürlü dokumalar yapmıştır.       
Bu temayı en �y� şek�lde yansıtacağını düşündüğü üç boyutlu kumaşlar elde etm�şt�r.

Ebebek g�ys� f�rması �le M�mar S�nan Güzel Sanatlar 
Ün�vers�tes�, Güzel Sanatlar Fakültes�, Tekst�l ve 
Moda Tasarımı Bölümü'nün ün�vers�te-endüstr� 
�şb�rl�ğ� çerçeves�nde ortaklaşa gerçekleşt�rd�ğ� 
Bebek G�ys� Tasarımları projes�nde yer alarak 
ebebek f�rmasına üret�lmek üzere b�r koleks�yon verd�. 
K�mtex f�rmasında dokuma stajını yaptı.
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manolyagel�s@gma�l.com

1994 yılında Kahramanmaraş'ta 
doğdu. Pazarcık Anadolu 
L�ses�'nden mezun oldu. 
Küçüklüğünden ber� güzel 
şeylere ve yen�l�klere duyduğu 
�lg�den dolayı tasarıma yöneld�. 
Çukurova Ün�vers�tes� Tekst�l ve 
Moda Tasarımı 4. sınıf öğrenc�s�. 
Çukurova Ün�vers�tes� �le 
Mers�n Ün�vers�tes�’n�n b�rl�kte 
gerçekleşt�rm�ş olduğu dostluk 
serg�ler�nde çalışmaları yer aldı. 
Ün�vers�tes�nde yapılan çeş�tl� 
workshop ve söyleş�lere katıldı. 

Doğanın kend� �ç�ndek� denge ve uyumunun caz�bes�, yeş�l�n tazeley�c� etk�s�yle        
huzur ver�c� ortamlar �ç�n gerekl� olan es�n kaynağıdır.
Betonlaşan şeh�r yaşamındak� �nsanın doğaya olan özlem�; 
doğayı yansıtan tasarımları daha çek�c� kılmaktadır. 
Özünde sanat, doğanın yansımasıdır.
Doğanın poz�t�f enerj�s�n� yansıtan; 
doğal dokuların cezbed�c� etk�s� kalın, �nce ve dokulu �pl�klerle 
modern tasarımlara yansıtılmıştır.

K�paş Hold�ng ÜR-GE bölümünde dokuma stajını 
tamamladı. Güzel olan her şey� hayata yansıtmayı 
ve ruha dokunan tasarımlar yapmayı sevd�ğ� �ç�n 
kend�n� gel�şt�rerek; geleceğ�n yaratıcı, yen�l�kç� 
ve özgün tasarımcılarından olmayı hedefl�yor.
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nesr�nskose@gma�l.com 1993 yılında İstanbul'da doğdu. 
Okul hayatıyla b�rl�kte paralel 
�lerleyen b�r tasarım serüven� oldu. 
2013’de “MİMAR SİNAN         
GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ” 
Tekst�l ve Moda Tasarımı 
Bölümünü kazandı. 
2015 yılında “LCW” �le “MİMAR 
SİNAN GÜZEL SANATLAR 
ÜNİVERSİTESİ” adı altında 
yapılan ‘’1. DENİMDE KEŞİFLER’’ 
adlı serg�de �şler�n� serg�lend�. 
2017 yılında ‘’6. ATHİB DOKUMA 
KUMAŞ TASARIM YARIŞMASI’’nda 
f�nal�st olmuş, 2018 yılında 
‘’AYSAN TEKSTİL’’ �le erkek g�ys� 
kumaş koleks�yonu çalışmaları 
yapmıştır.

Evren �ç�nde dünya b�r noktadır ve sanatın doğuşu da b�r nokta �le başlamıştır. 
Noktalardan oluşan dünyamızda buna en �y� örneklerden b�r� s�yah ekran üzer�nde 
renkl� noktaların hareketler�d�r. O dönemlerde teknoloj�n�n son noktası görülen “ATARİ 
OYUNLARI” El�n�zdek� jetonu mak�neye atmanız �le b�rl�kte Al�ce’�n beyaz tavşanını 
tak�be başlamışsınızdır. Bu eğlence dünyasında; “Pac-Man, Tetr�s, Mar�o, Tank” vb. 
�ç�nde geçen çocukluğumuz.
Koleks�yonda atar�n�n s�yah arka planının üzer�ndek� renkl� semboller� ve hareket 
prens�b� olan p�ksell�ğ� ele alınarak desen planları oluşturulup uygulanmış ve böylece 
“PIKSEL-ART” nokta sanatı ortaya çıkmıştır.

Sektöre yön veren tasarımcılar �le çalışmış ve DİLEK 
HANİF, ALFATEKS, BOSSA, METEX ve GÜNBATILI 
f�rmalarında staj eğ�t�m�n� yaptı. B�rçok çeş�tl� 
sem�ner, workshop ve meslek� eğ�t�m programlarına 
katılmış ve gel�ş�m� �ç�n halen bu programlara 
katılımı sürmekted�r.
İllüstrasyon çalışmaları, b�rçok yayın ev� �ç�n çeş�tl� 
k�tap kapakları ve graf�k tasarım çalışmaları yaptı. 
Gelecektek� hedef� �se tekst�l tasarımı alanında 
profesyonelleş�p tasarım ruhu olan kumaşlar 
üretmek.
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EŞ tunnel of l�ghts

gunesozge07@gma�l.com

1993 yılında Bursa'da doğdu.  
İlkokul ve L�se eğ�t�m�n� Bursa'da 
tamamladı. 2012 yılında Faruk 
Saraç Tasarım Meslek Yüksek 
Okulu, Moda Tasarımı bölümünde 
önl�sans eğ�t�m�ne başladı. 
Bölümünün düzenled�ğ� çeş�tl� 
def�le ve serg�de yer aldı.                  
2015 yılında M�mar S�nan               
Güzel Sanatlar Ün�vers�tes�'n�n 
Tekst�l ve Moda Tasarımı Bölümünü 
kazandı.

Hep�m�z hayatımızı renklend�rmek ve aydınlatmak �ç�n b�rşeylere �ht�yaç duyarız.           
Bu amaçla düzenlenen ışık fest�valler�nde, çağdaş sanatın öncüler� olan ışık sanatçıları 
tarafından led lambalarla tasarlanan rengarenk tüneller oluşturulur. Tünellerdek� ışık 
enstalasyonları, gözlemc�ler� büyüleyerek başka b�r dünyaya adım attıklarını h�ssett�r�r.       
5. boyuta yolculuğa çıkararak, sanal �le gerçekl�k arasında bağ oluşturur. Işık tüneller�n�n bu 
etk�s�, sonsuz döngüyü s�mgeleyerek tekrar etk�s�n� vurgulayan opt�ksel formlarla, 
renk geç�şler� �se atkıda kullanılan metal�k �pl�klerle tekst�l ürünler�ne yansıtılmıştır.

L�sans eğ�t�m�nde 4. senes�.  
Ün�vers�te - Sanay� �şb�rl�ğ� çerçeves�nde Ebebek �le 
gerçekleşt�r�len "Bebek G�ys� Tasarımları" projes�nde, 
LCW �le gerçekleşt�r�len "Den�m Tasarımı" projes�nde 
yer aldı. Bölümüyle �lg�l� çeş�tl�, workshop ve                           
sem�nerlere katıldı.
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A blue butterfly (srebren�tza)

sans�m_00@hotma�l.com
1987 yılında Adana’da doğdu.     
Adana Anafartalar L�ses�nde 
okuduktan sonra 2008 yılında 
Çukurova Ün�vers�tes� Güzel 
Sanatlar Fakültes� Tekst�l Tasarım 
bölümünü kazandı. Öğren�m 
gördüğü süreç �çer�s�nde R. Cem�l 
İpekç�’n�n tasarım atölyes�nde ve 
Bossa 4 Den�m Spor G�y�m                      
fabr�kasında staj eğ�t�mler�n� 
tamamladı. Aynı zamanda Sanat ve 
Dostluk Karma öğrenc� serg�ler�nde 
çalışmaları yer almıştır. Türk Eğ�t�m 
Vakfında Öğrenc� tems�l başkanlığı 
görev�n� üstlenm�ş olup gönüllü 
projelerde öneml� rol oynamıştır.    

Tasarımlarımın �lham kaynağı, eşs�z kanat desenler�yle dünyanın en güzel yaratıkları 
olan Mav� Kelebekler. Her ülkede, d�nde farklı anlamlar taşıyor olsa da aslında b�r katl�amı 
sembol�ze ed�yordu. Saraybosna’da acı dolu b�r umudun haberc�s�yd�. Srebren�tza’nın 
hemen dışında bulunan Brtunac köyünde mav� kelebekler ölüm ç�çekler� adı ver�len 
ç�çekler�n etrafında görülmeye başladı. Sevd�kler�n�n kem�kler�n� bulmak, sadece 
onlardan b�r �ze rastlamak �steyen b�nlerce k�ş�, günlerce mav� kelebekler� �zlemeye, 
onların peş�nden g�tmeye başladı. Toprağın altında örtülü kalamayacak olan �zler vuku 
bulmak �ç�n mav� kelebeğ�n peş�nden g�tt�. Tekn�k olarak, mav� kelebekler�n d�agonal 
desenler� kumaşa form katmaktadır. Kanadındak� ayrıntıları �se desen olarak farklı 
dokuma tekn�kler� �le �fade ed�lmeye çalışılmıştır. İpl�klerdek� s�m ve parlaklıklar 
umudu tems�l ederken, zem�ndek� koyu tonlar, �ç�ndek� acıyı vurgular.

Bu süreç �çer�s�nde 3 kez TEV Üstün Başarı Bursu 
almaya hak kazanmıştır ve bölümünü �k�nc�l�k �le 
b�t�rm�şt�r. Mezun olur olmaz 2013 yılında Güneydoğu 
Anadolu İhracatçı B�rl�kler�n�n düzenlem�ş olduğu 
B�lg�sayar Destekl� Halı Tasarım Proğramı Texcell 
eğ�t�m�ne katılıp Gaz�antep’te L�nea Halı, Bade Carpet 
ve Art Carpet’ta Desen Uzmanı ve desen tasarımcısı 
olarak çalışmıştır. 2015 yılında Çukurova Ün�vers�tes� 
Sosyal B�l�mler Enst�tüsü Sanat ve Tasarım bölümünde 
Yüksek L�sansa başlamıştır. Çukurova Ün�vers�tes� 
B�l�msel Arştırma Projeler� kapsamında TC 2 Jakar 
Dokuma Mak�nes� Workshop eğ�t�mler� ve görevler�nde 
yer almıştır. Hedefler� doğrultusunda tekn�k b�lg� ve 
becer�ler�n� ortaya koyup faydalı olab�leceğ�,                            
tasarımlarını başarılı b�r şek�lde �fade edeb�lmek �ç�n 
her gün yen� şeyler öğrenmey�, yetenekler�n�                           
gel�şt�rmey� çok yönlü beslenerek sağlıyor . 
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Karanlık ve ışık.
Gece ve gündüz.
Gün doğumu ve gün batımı.
Varoluş tohumunun 
ruhunu ateşleyen,
�ç �çe b�r g�r�ft oluşturan
sonsuz d�yalekt�k.

Tema karanlık ve ışık arasındak� bağ ve döngüye göre oluşturuldu.
‘’Işık karanlıkta parlar’’ sözünden yola çıkılarak kumaşlarda s�yah �pl�klerle b�rl�kte 
ışığın açısına ve yoğunluğuna göre farklı renkler� yansıtan s�m �pl�k kullanıldı.
Koleks�yonda karanlıktan aydınlığa geç�ş anlatılmıştır.
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Z mag�c of l�ght

tal�p.yy@hotma�l.com

1995 yılında Mers�n'de doğdu. 
Çukurova Ün�vers�tes� Güzel 
Sanatlar Fakültes� Tekst�l ve Moda 
Tasarımı Bölümünden 2018 
yılında derece �le mezun oldu. 

Çeş�tl� def�le, fuar ve karma serg�lerde çalışmaları 
�le yer aldı. Meslek� kar�yer�nde yükselmey�    
hedeflemekted�r.
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6. ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması
F�nal Sunumu ve Ödül Geces�nden



Teşekkürler
ALFATEKS TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ARSETEKS TEKSTİL TAR. KİM. SAN. ve PAZ. LTD. ŞTİ.
BAKIRLAR TEKS. SAN. VE TİC. A. Ş.

BOSSA TEKSTİL A. Ş.
İSKUR İPLİK KUMAŞ MENS. TİC. SAN. 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.
MERSİN DEVLET OPERA VE BALESİ

METEKS MODA DOKUMA KUMAŞ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
OĞUZ TEKSTİL SAN. VE TİC. A. Ş.

ŞİRİKÇİOĞLU MENSUCAT SAN. VE TİC. A. Ş.
ULUSOY TEKSTİL SAN. VE TİC. A. Ş.

Dr. Öğret�m Üyes� NURAY BIYIKLI

ve

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

Tekst�l ve Moda Tasarımı Bölümü



Kapak: ATHİB 6. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması 1.s� Fatma Süleymanoğlu’nun kumaş tasarımıdır.
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