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F�nal geces� Adana Müzes�’nde yapılıyor…

Bölgem�zdek� ve ülkem�zdek� 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 2012 yılından bu yana T�caret 
Bakanlığımız desteğ� �le düzenlenen Akden�z Tekst�l ve 
Hammaddeler� İhracatçıları B�rl�ğ� (ATHİB) Dokuma 
Kumaş Tasarım Yarışması’nın 8.s�n� gerçekleşt�rmen�n 
heyecanı yaşanıyor. Ödül tören�, bu yıl da y�ne Adana’da,  
Adana Müzes�’nde (Esk� M�ll� Mensucat Dokuma Fabr�kası) 
yapılıyor.

10 f�nal�st Prem�ere V�s�on Par�s Tekst�l Fuarına g�d�yor…

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 8 yıl 
�çer�s�nde 600’e yakın tasarımcı sektörle buluştu.               
Bu yarışmalarda 7 b�r�nc� tasarımcı yurtdışında eğ�t�m 
gördü. Bu yıl 8.s� düzenlenen yarışmanın b�r�nc�s�ne de 
y�ne yurtdışında eğ�t�m �mkânı ver�lecek. Ayrıca   
yarışmanın 10 f�nal�st� Uluslararası Prem�ere V�s�on   
Par�s Tekst�l Fuarı’na katılım hakkı kazandı. 

Yüzlerce genç tasarımcı sektörle buluştu…

8. ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması tanıtım 
faal�yetler� kapsamında bu yıl 30 ün�vers�tede, 1.500’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 14 ün�vers�teden     
62 yarışmacı dokudukları ön ürünlerle yarışmaya katıldı 
ve 10 f�nal�st seç�ld�.

Hayaller kumaşa dokundu…

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 2019 Perşembe günü Adana Müzes�’nde 
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 15.250 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� 
�le Çel�k İhracatçı 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 AKİB, üyeler�n� 
yen� �mkanlar ve destekler konusunda da b�lg�lend�rme              
m�syonuna sah�pt�r. 

AKİB çatısındak� en esk� b�rl�k olan ATHİB, 2019 yılının �lk                   
9 ayında 6 m�lyar dolar olan Türk�ye sektör �hracatına,                   
564 m�lyon dolar �hracat gerçekleşt�rerek katkı sağlamıştır.



RUHSAR PEKCAN
T�caret Bakanı



 Tekst�l, ülkem�z�n uluslararası t�carette rekabet 
avantajına sah�p olduğu sektörler�n başında gelmekted�r. 
Tekst�ldek� başlıca rekabet avantajlarımızı;  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, sektördek� yet�şm�ş �nsan 
gücü ve b�lg� b�r�k�m� �le eğ�t�leb�l�r genç ve d�nam�k 
nüfus yapımız oluşturmaktadır. Tekst�lde sah�p  
olduğumuz rekabet avantajı rakamlara da yansımaktadır.         
2018 yılı tekst�l ve hammaddeler� �hracatımız b�r 
öncek� yıla göre % 4,5 oranında artarak 10,3 m�lyar 
dolar, sektör �thalatımız �se %9,9 azalışla 8,7 m�lyar 
dolar olarak gerçekleşm�şt�r. Ülke grupları açısından 
2018 yılında sektör �hracatımızın yaklaşık %52,2’s� AB 
üyes� ülkelere yapılırken, anılan bölgeye �hracatımız 
2017 yılına göre %1,14 artış gösterm�şt�r.

 Tasarım, b�r ülken�n uluslararası rekabet 
gücünün artışına öneml� katkı sağlar. Özell�kle 
�nsanların eğ�l�m ve terc�hler�n� b�r bütün olarak 
üret�me ve �hracata yansıtab�len b�r tasarım sürec� 
uluslararası rekabetç�l�ğ�n vazgeç�lmez aracıdır. 
Tekst�l sektörü de tasarım ve yen�l�klere her zaman 
açık b�r sektördür. Bu sebeple, tekst�lde sah�p olduğumuz 
potans�yel� ve dünya t�caret�nden aldığımız payı    
artırab�lmek �ç�n Ar-Ge, �novasyon, tasarım ve             
markalaşma başlıkları üzer�nde kapsamlı çalışmalara 
devam etmek zorundayız. 

 İhracat b�z�m �ç�n b�r memleket meseles�d�r. 
Günün rekabet koşullarının gerekt�rd�ğ� surette yen� 
mekan�zmalar kurgulamayı sürdürmek de bu bakış 
açımızın b�r gereğ�d�r. Özell�kle �hracata hazırlanan ve 
pazarlarını gen�şletmeye çalışan ş�rketler�m�z�n 
desteklenmes� elzemd�r.

 Bu doğrultuda, 2018 yılında toplam 12.255 
f�rmamıza destek sağladık. 2019’da değ�şen ve 
gel�şen �hracat portföyümüze uygun olacak şek�lde 
�hracatçılarımıza 3 m�lyar 104 m�lyon l�ralık destek 
vereceğ�z. Tasarım Desteğ�m�z sayes�nde, İhracatçı 
B�rl�kler� bünyes�nde 2019 yılında düzenlenen 19 
yarışmayı destekleyerek; bu yarışmalarda bugüne 
kadar dereceye g�ren 143 tasarımcımızın dünyaya 
açılab�lmeler�ne, uluslararası düzeyde kabul görmüş 
tasarım okullarında eğ�t�m almalarına katkı sağladık. 

 Gel�şt�rd�kler� tasarım ve ürün gel�şt�rme 
projeler� �le tasarım departmanı kurmalarına veya 
mevcut tasarım departmanlarını gel�şt�rmeler�ne 
yönel�k çok gen�ş yelpazede destek sağlanan        
f�rmalarımızın sayısı gün geçt�kçe artmakta,                  
hâl�hazırda 584 ş�rket�n tasarım ve ürün gel�şt�rme 
projeler� Bakanlığımızca desteklenmekted�r. 2018 
yılında b�r�m �hraç f�yatımız 1,33 dolar �ken 2008/2 
sayılı Tasarım Desteğ� Hakkında Tebl�ğ kapsamında 
2018 yılında desteklerden yararlandırılan ş�rketler�n 
b�r�m �hraç f�yatı ortalamasının 13,1 dolar olması, 
desteğ�n katma değerl� ürün �hracatına etk�s�n�n 
gösterges� n�tel�ğ�nded�r.

 Bu çerçevede, sektörde tasarım farkındalığının 
ve rekabet gücünün artırılması �le uluslararası   
pazarda moda ve trend yaratab�lecek dokuma kumaş 
tasarımlarının ortaya çıkarılması hedef�yle düzenlenen 
ve Bakanlığımız tarafından da desteklenen                      
“8. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması”nın hayırlı ve 
uğurlu olmasını d�l�yor, organ�zasyonu üstlenen 
Akden�z Tekst�l ve Hammaddeler� İhracatçıları B�rl�ğ� 
başta olmak üzere, emeğ� geçen tüm kurum,  
kuruluşlara ve katılımcılara teşekkürler�m� sunuyorum. 



İSMAİL GÜLLE
Türk�ye İhracatçılar Mecl�s� Başkanı



 Değerl� Tasarımcılar,
 8. ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım yarışmasının son 
aşamasına gelmen�n gururunu s�zler �le b�rl�kte yaşıyorum. 
Tekst�l sektörüne 40 yılını verm�ş b�r üret�c�, yatırımcı ve 
�hracatçı olarak; ne kadar öneml� b�r kar�yer sürec�n�n 
başında olduğunuzu s�zlere hatırlatmak; seçt�ğ�n�z yolun, 
sadece sektörümüz �ç�n değ�l aynı zamanda ülkem�z�n 
geleceğ� �ç�n de ne kadar müh�m olduğunu s�ze hem ver�ler 
�le, hem de yakın gelecektek� hedefler�m�z�n altını ç�zerek 
vurgulamak b�zler�n en büyük sorumluluğudur. 

 Ekonom�m�z�n en öneml� sacayaklarından b�r�s� olan 
�hracat; ekonom�k kalkınmamızda büyük b�r rol oynarken 
aynı zamanda ülkem�z�n dünyaya tanıtımında da k�l�t b�r 
poz�syona sah�p. Dolayısı �le çıktığımız yolda s�z                             
tasarımcıların b�ze sağladığı yaratıcılık, �hraç ürünler�m�z�n 
aslında katma değer�n�n tamamını yansıtarak hem değer�n� 
katlıyor hem de Türk �hraç ürünler�n�n rak�pler�m�ze göre ne 
kadar kal�tel� olduğunu tüm dünyaya gururla tanıtıyor. 
Yaratıcılığı endüstr� �le b�rleşt�ren tasarım, Türk tekst�lc�ler� 
�ç�n artık en güçlü rekabet çarpanlarından b�r�s� hal�ne 
gelm�ş durumda. B�zler; Avrupalı, Amer�kalı, Uzak Doğulu 
üret�c�ler �le s�z tasarımcılarımız sayes�nde kolay b�r şek�lde 
rekabet edeb�l�yoruz. Bugün geld�ğ�m�z noktada tasarımın 
dokunduğu sektörler�m�z�n başında olan hazırg�y�m ve 
tekst�l sektörler�m�z�n �hracat b�r�m değerler� toplam ortala-
mamız olan 1,3 doların b�r hayl� yukarısında. Hazırg�y�mde 
14,3 tekst�l sektöründe �se 4,3 dolar b�r�m değer�m�z   
bulunuyor. Bugün tam 193 ülkede “Made �n Turkey” et�ketl� 
ürünler�m�z raflarda yer alıyor. Dünyaca ünlü tasarımcılarımız: 
Par�s, New York ve M�lano g�b� moda başkentler�nde boy 
göster�rken, İstanbul’un da bugün dünyanın öneml� moda 
merkezler�nden b�r�s� olmasında çok öneml� b�r rol                 
üstlend�ler. 

 B�zler de Türk�ye İhracatçılar Mecl�s� olarak �hracatçı 
b�rl�kler�m�z�n tamamı �le tasarımı �hracatın odak noktası-
na yerleşt�rerek; gerek tasarım yarışmaları �le gerekse ülke 
çapında ses get�ren ve dünyanın çeş�tl� ülkeler�nden b�rçok 
katılımcı �le düzenled�ğ�m�z “Des�gn Week” �le ülkem�z 
çapında b�r tasarım b�l�nc� oluşturup; hayatımızın her 
alanında tasarımın nasıl yaşamı kolaylaştırdığını, sadece 
estet�k değ�l ürünlere ayrıca b�r �şlevsell�k kattığını da 
vurguluyoruz. 

 Çünkü çıktığımız yolda b�r tane m�syonumuz   
bulunuyor. O da “Dış T�caret Fazlası Veren Türk�ye”.               
Bu yolda da artık fazla üret�p fazla satmak yer�ne;                   
tasarımı, �novasyonu, Ar-Ge ve markalaşmayı en büyük 
öncel�ğ�m�z hal�ne get�rerek, üret�me daha çok entegre 
etmem�z gerek�yor. Satın alma gücü par�tes�ne göre, k�ş� 
başına Ar-Ge harcamalarımız 230 dolar sev�yeler�ne 
gelm�ş durumda. Bu alanda çalışan personel sayımız �se 
153 b�ne ulaştı. Bugün gerek özel sektörümüz, gerekse 
kamu olarak b�rl�kte dev b�r Ar-Ge ve �novasyon hamles� 
�çer�s�nde olan b�r Türk�ye’de yaşıyoruz. Bu hamleler�m�z�, 
b�l�m, teknoloj� ve tasarıma dayalı d�j�tal dönüşümü 
tamamlamış, b�r “b�lg� ekonom�s�ne” çev�rme yaklaşımı �le 
geleceğe gururla taşıyacak b�r süreç yönet�yoruz. 

 Bugün s�z genç tasarımcıların b�l�nc� ve hayaller� 
yarının Türk�ye’s�nde �hracatta f�yat rekabet�nden b�lg� 
rekabet�ne doğru �lerled�ğ�m�z dünya �çer�s�nde ülkem�z�n 
en büyük rekabet avantajı olacak. Bu �nançla, yarışmamızın  
8 yıldır düzenlenmes�nde büyük emek sah�b� olan tüm 
ATHİB ek�b�ne, yürütme kurulu başkanımız Sayın Zek� 
Kıvanç’a ve en çok da b�zler� gururlandıran s�z değerl� genç                           
tasarımcılara teşekkür ed�yor, başarılarınızın da�m        
olmasını d�l�yorum. S�zler her zaman �hracatımızın 
parlayan yıldızları olacaksınız. 

Geleceğ�n Tasarımcıları İhracatımızın Parlayan Yıldızları Olacak.



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

ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması Yürütme Kurulu Başkanı 



 Ülkem�z Tekst�l sektörünü hak ett�ğ� noktaya 
ulaştırmak adına var gücümüzle çalışmaya devam 
ederken, ülkem�z�n en öneml� değerler�nden olan 
gençler�m�z �ç�n de çalışmalarımıza devam etmektey�z. 
Bu sene sek�z�nc�s�n� düzenled�ğ�m�z ATHİB Dokuma 
Kumaş Tasarım Yarışması �le beraber hem gençler�n 
hayaller�n� kumaşlara dokumayı hem de ülkem�zde 
tasarım kültürünü gel�şt�rmey� amaç ed�nd�k.

 D�ğer tekst�l �hracatçısı ülkeler �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.

 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�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. 
Geleceğ�m�z�n tem�natı olan genç tasarımcılarımıza, 
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. 

 Adana ve Kahramanmaraş’tak� 10 üret�c� sponsor 
f�rmamızda dokunan ve 900 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, bu sene 7. ATHİB 
Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması b�r�nc�s� Berna 
SÜSLÜ’nün dokunuşları �le can bulan tasarımları 
Sek�z�nc� ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması  
F�nal ve Ödül Geces�’nde serg�lemekten büyük b�r      
gurur duyuyoruz. Yarışmalarımızda dereceye g�ren 
tasarımcılarımızın eğ�t�mler�ne T�caret Bakanlığı’nın 
destekler� �le katkıda bulunmakla kalmayıp aynı zamanda 
ortak projeler gel�şt�rerek meslek hayatına hazırlıyoruz.

 Bu sene dördüncü defa düzenled�ğ�m�z ve 
Ün�vers�te Tanıtım Buluşmaları adını verd�ğ�m�z                 
etk�nl�ğ�m�z kapsamında 16 �lde 30 ün�vers�te z�yaret 
ederek gençler�m�ze ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.  
Tekst�l ve moda tasarımı bölümler�n�n yanında de tekst�l 
mühend�s�l�ğ� bölümler�n� de 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. 

 Hayaller�n� ve emekler�n� hayata geç�rmem�ze 
�mkan sağlayan genç tasarımcılarımıza, yarışmamızın 
sek�z yıldır koord�natörlüğünü ve danışmanlığını yapan 
M�mar S�nan Ün�vers�tes� Öğret�m Üyes� Dr.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.

Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması �le öncüyüz…



FATİH DOĞAN
ATHİB Yönet�m Kurulu Başkanı



 Genç tasarımcılarımızı desteklemek ve onları 
Türk tekst�l sektörüne kazandırmak amacıyla 
Akden�z Tekst�l ve Hammaddeler� İhracatçıları 
B�rl�ğ� olarak Dokuma Kumaş Tasarım Yarışmasını 
aralıksız olarak sek�z yıl boyunca hayata geç�r�yoruz.

 Ülkem�z�n en köklü ve �st�krarlı sektörler� 
arasında �p� göğüslemekte olan Tekst�l ve Hammadde 
sektörü yarattığı �st�hdam değer� ve her geçen gün 
artan �hracat payı �le ülkem�z ekonom�s�ne c�dd� 
katkı sunmaya devam etmekted�r. İşte bu nedenle, 
Türk tekst�l sektörünün �ht�yaç duyduğu tasarımcıları 
yet�şt�rmek hep�m�z�n en temel görev�d�r.                         
Bu kapsamda Akden�z Tekst�l ve Hammaddeler� 
İhracatçıları B�rl�ğ� olarak 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 buluşturmaktan büyük mutluluk 
duyuyoruz. 

 Endüstr� 4.0 anlayışının hayatımızın merkez�nde 
olduğu günümüz dünyasında, tasarım ve �novasyonun 
gücünü gençler�m�z�n enerj�s� �le b�rleşt�rerek yen� 
�şler yaratmanın tam zamanındayız. Tasarım       
kapas�tem�z�n arttığı ölçüde tekst�l sektörümüzün 
çok daha hızlı b�r şek�lde büyüyeceğ�ne �nanıyor ve 
bu kapsamda başta T�caret Bakanlığımız ve Türk�ye 
İhracatçılar Mecl�s�m�z �le çok yakın çalışmalar 
yapıyoruz.

 Bugün pamuk üret�c�l�ğ� konusunda nasıl 
dünyanın sayılı üret�c�ler�nden b�r�ysek, tasarım 
konusunda da aynı noktaya gelmem�z gerek�yor.      
Bu nedenle pamuk tarlasında doğan kumaşlara 
vurduğumuz her tasarım damgasının, Türk tekst�l 
sektörünü daha �ler� taşıyacağına �nanıyor ve 
dokunan her kumaşa Türk tasarımı damgasını 
vurmak adına, yarışmamızı her sene daha da       
gel�şt�r�yor ve her sene daha fazla gence ulaşmaya 
çabalıyoruz.

 Bu sene sponsor f�rmalarımızda 10 f�nal�st�m�z�n 
900 metreye yakın kumaşları dokundu. Bu nedenle 
Akden�z Tekst�l ve Hammaddeler� İhracatçıları 
B�rl�ğ� bünyes�nde Adana ve Kahramanmaraş’ta 
faal�yet gösteren ve gençler�m�z�n hayaller�n�   
gerçeğe dönüştürmekte en büyük destekç�ler�m�z 
olan sponsor f�rmalarımız Arseteks Tekst�l, Bossa 
T�caret, Bakırlar İpl�k,  İskur İpl�k, Kıvanç Tekst�l, 
K�mteks Tekst�l, K�paş Mensucat, Meteks Moda, 
Oğuz Tekst�l ve Ş�r�kç�oğlu Mensucat’a en �çten 
teşekkürler�m�z� sunuyoruz. 

 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 eder�z.

Türk Tekst�l Sektörünün Geleceğ� Türk Tasarımı…



* f�nal�stler, alfabet�k olarak sıralanmıştır.
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1998 yılında Ankara'da doğdu. 
2012-2014 yılları arasında Ayhan 
Sümer Anadolu L�ses�nde 
okudu. L�se dönem� boyunca 
Mustafa Ayaz ve Cezm� Orhan 
res�m atölyeler�nde ç�z�m 
eğ�t�mler� aldı ve karma            
serg�lere katılma �mkânı buldu. 
2015 yılında AFS kültürler arası 
değ�ş�m programı çerçeves�nde   
1 yıl Arjant�n'de okudu. 2016 
yılında Mehmet Em�n Resulzade 
Anadolu L�ses�nden mezun 
oldu ve M�mar S�nan Güzel 
Sanatlar Ün�vers�tes� Tekst�l ve 
Moda Tasarım Bölümünü kazandı.
Dokuma stajını Korukçu 
Tekst�l'de, baskı stajını Kadr� 
Uğur Tekst�l’de tamamladı. 
2018 yılı eğ�t�m dönem� �çer�s�nde 
aldığı ders kapsamında ÇALIK 
DENİM f�rmasıyla workshoplara 
katıldı.  

B�r zamanlar Pers'ler�n �mparatorluğunda olan İran ve tar�h� İpek Yolunun en öneml� güzergahlarından 
Semerkant; yüzyıllardır bu toprakları z�yaret edenler� kend�ler�ne hayran bırakmaya devam 
ed�yorlar. Semerkant ve İran’ın büyüley�c� m�mar�s�nden es�nlen�lerek tasarlanan bu koleks�yonda; 
m�mar� eserlerdek� t�pograf�k b�ç�mlerden yola çıkılarak geometr�k b�r�m b�ç�mler ve yapılardak� 
renk geç�şler� esas alınarak b�r renk raporu oluşturulmuştur. Mot�fler�n b�r araya get�r�lmes�nde 
duvarlardak� moza�k ve �şlemeler�n sıralı oluşu, büyük-küçük mot�fler�n b�r arada kullanılması 
ve tekrar eden b�r�m b�ç�m şekl�nde olmaları etk�l� olmuştur. L�kralı �pl�klerle zeng�nleşt�r�lmes� 
hedeflenen koleks�yonun adı ASMARA; esk� Farsça'da Semerkant: “taş” – “kent" – “kale" 
anlamlarına gelmekted�r.

BÜYÜK İSKENDER
“Semerkand �le �lg�l� duyduğum her şey doğruymuş, tek fark hayal ett�ğ�mden daha güzel olması.”

2019’da DAGİ f�rmasıyla yapılan b�r proje �çer�s�nde yer alarak, kadın-erkek ev ve uyku g�y�m 
koleks�yonu hazırladı ve tasarımları serg�lend�. Aynı yıl NANOVATİF ş�rket�n�n ürett�ğ�, 
nanoteknoloj� kullanılarak gel�şt�r�len yüksek ver�mde çalışan ısıtıcılı kumaşlardan askerler 
�ç�n kış ek�pmanları yaptı.
Şu anda �se, bölümünü destekleyen her alanda eğ�t�m, sem�ner ve projelere katılarak                
tasarıma olan bakış açısını zeng�nleşt�rmek ve tasarımlarını gel�şt�rmek hedef�yle, MSGSÜ 
Tekst�l ve Moda Tasarım Bölümü 4. sınıf öğrenc�s� olarak eğ�t�m�ne devam ed�yor.
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1990’da  İskenderun’da  doğdu. 

2008’de Mers�n Ün�vers�tes� 
Güzel Sanatlar Fakültes� 
Heykel Bölümünü kazandı. 
2014’te mezun oldu. Uluslararası 
Hüsey�n Gezer Taş Heykel 
Sempozyumunda okul süres�nce 
as�stanlık yaptı. K�ş�sel serg� 
açtı ve karma serg�lere katıldı. 

2016 yılında kazandığı M�mar 
S�nan Güzel Sanatlar Ün�vers�tes� 
Tekst�l ve Moda Tasarım 
Bölümü son sınıf öğrenc�s�d�r.

Hazır g�y�m kalıp atölyes�nde 
b�r süre çalışarak, strüktür ve 
drapaj alanlarında b�lg�s�n� 
gel�şt�rd�. Dokuma stajını BOSSA, 
baskı stajını �se Türkmen Hold�ng 
ATT CONCORDE’da tamamladı.

MAGMA dokuma kumaş koleks�yonu, yeraltından yeryüzüne çıkarkenk�; çatlama, erg�m�şler�n 
yüzeye çıkması, patlaması ve dumanlar arasında soğuması şekl�nde processler�nden �lham 
alınarak oluşturuldu. 
Renk spectrumu; s�yah, lac�vert, turuncu sarı melanj, buz gr�s�nden oluşurken ışık renkler�yse 
kırmızı ve mav�den oluşmaktadır. 
Çözgüden (kulanıcının, kulanım şekl�ne göre ton değ�şkenl�ğ� gösteren) �nd�go, kükürt 
boyama cotton, tencel, atkıdan �se modal, cotton, destekl� s�m bükümlü v�skon ve polyester 
kullanılmıştır. 
Dokuma tekn�ğ� olarak; doubleface, ç�ftkatlı kumaş, alt kumaş r�g�d, üst kumaş elastan 
(bozulma) şekl�nde oluşturuldu. Kumaş yüzey�nde farklı �pl�k ne komb�nasyonlarıyla opt�c 
(akışkanlık) ve 3d effekt �le dokunsallık önplanda tutulmuştur.

Den�m tasarımı ders� kapsamında ÇALIK DENİM’de workshopa katıldı.

Öğrenmeye ve gel�şmeye açıklık �lkes�yle �lerleyen, gündem� tak�p ederek endüstr�yel k�ml�ğ� 
dışında sanata olan yakınlığıyla, çevresel değ�şkenler�n ve sanatın her alanından beslenerek, 
kavramsal b�r algıyla h�br�t tasarımlar yapmaya devam etmekte.
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1993 yılında Mers�n’de doğdu. 
2015 yılında Anadolu                   
Ün�vers�tes� Adalet Bölümünden 
mezun oldu. 2016 yılında 
Çukurova Ün�vers�tes� Güzel 
Sanatlar Fakültes� Tekst�l ve 
Moda Tasarım Bölümünü kazandı. 
Öğren�m�ne 4. sınıf olarak 
devam etmekted�r. 2016 yılında 
Moda Tasarım Kulübünün 
düzenled�ğ� Uzay Def�les�nde 
g�ys� tasarımıyla yer aldı. 2018 
yılında Dostluk Serg�s�nde 
çalışmaları serg�lend�. 2019 
yılında Uluslararası Portakal 
Ç�çeğ� Karnavalına kostüm 
tasarımıyla katıldı. Baskı ve 
g�ys� stajını ME-YE Tekst�l’de 
yaptı. Dokuma stajını İSKUR 
Group’ta yaptı. Seyahat etmey�, 
spor yapmayı,  araştırmayı ve 
yen� tekn�kler keşfetmey� 
sev�yor. Kar�yer hedef�: Tasarım 
alanında daha çok yen�l�k ve 
gel�şt�rme odaklı çalışmalar 
yapmak, alanında uzmanlaşmak.

Hayatın yıpratıcı, olumsuz, zor yönler�n�n �nsan üzer�ndek� etk�s� bazen de çıkarıma yönelt�r. 
Bu olumsuzluklara rağmen hayattak� küçük umut ışıkları ve g�zeml� dokunuşlar; her türlü 
olumsuzluklara rağmen ayakta durmamızı, hatta yaşamdan zevk almamızı sağlar.                       
Bu duygulardan yola çıkarak umut ışığı küçük gold desenlerle kumaşa yansıtıldı. G�zem�n 
reng� olan mor, gr�, s�yah ağırlıklı kumaşlar �nsanı monotonluktan, süregelm�şl�kten sıyıracak. 
Heyecanı canlı tutacak, yaşam alanlarında bu duyguyu h�ssett�ren ürünlerde kullanılab�lecek 
döşemel�k ve dış g�y�me uygun olacak kumaşlar tasarlandı.



Hayatın yıpratıcı, olumsuz, zor yönler�n�n �nsan üzer�ndek� etk�s� bazen de çıkarıma yönelt�r. 
Bu olumsuzluklara rağmen hayattak� küçük umut ışıkları ve g�zeml� dokunuşlar; her türlü 
olumsuzluklara rağmen ayakta durmamızı, hatta yaşamdan zevk almamızı sağlar.                       
Bu duygulardan yola çıkarak umut ışığı küçük gold desenlerle kumaşa yansıtıldı. G�zem�n 
reng� olan mor, gr�, s�yah ağırlıklı kumaşlar �nsanı monotonluktan, süregelm�şl�kten sıyıracak. 
Heyecanı canlı tutacak, yaşam alanlarında bu duyguyu h�ssett�ren ürünlerde kullanılab�lecek 
döşemel�k ve dış g�y�me uygun olacak kumaşlar tasarlandı.
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Göçmen b�r a�len�n tek kızı; Bursa 
doğumlu. İlk ve ortaokul eğ�t�m�n�n 
ardından Bursa Al� Osman Sönmez 
Anadolu Tekn�k L�ses� Konfeks�yon 
bölümünü b�t�rd�. 2010 yılında          
Ön l�sans eğ�t�m�n� Dumlupınar 
Ün�vers�tes� Ged�z Meslek                
Yüksekokulu Tekst�l Teknoloj�s� 
Bölümünü bölüm b�r�nc�l�ğ�yle 
tamamladı. 2012 yılında Çanakkale 
18 Mart Ün�vers�tes� Güzel Sanatlar 
Fakültes� Tekst�l Tasarımı 
Bölümü’ne d�key geç�ş yaptı.                   
1 yıllık eğ�t�m�n�n ardından 2013 
yılında Çukurova Ün�vers�tes� 
Güzel Sanatlar Fakültes� Tekst�l ve 
Moda Tasarımı Bölümüne yatay 
geç�ş yaparak bölüm �k�nc�l�ğ�yle 
mezun oldu. 2016-2017 Bahar 
yarıyılında Gaz� Ün�vers�tes� Güzel 
Sanatlar Enst�tüsü Tekst�l Tasarım 
Anab�l�m Dalı Tekst�l Tasarım 
bölümünde yüksek l�sans eğ�t�m�ne 
başladı. Aynı zamanda Anadolu 
Ün�vers�tes� İşletme Bölümü’ne 

Düzen bozmak, alt üst etmek anlamlarından yola çıkarak oluşturulan kumaş tasarımlarında; 
bell� b�r düzen �ç�nde düzens�zl�k �le hayatımızdak� monotonluğun değ�şt�r�lmes� b�r anda 
düzens�zleşen ç�zg�lerle vurgulanmış; düzen �ç�ndek� düzens�zl�k s�yah ve beyaz zıtlığının 
uyumu kullanılarak anlatılmak �stenm�şt�r. 

Kumaş yüzeyler�n�n oluşturulmasında kafamızdak� normal �şley�ş b�ç�m�n� durdurup; alışılmışın 
dışında şeyler yapma b�ç�m� s�yah ve beyaz renk geç�şler�yle sağlanmaya çalışılmıştır.

devam etmekte. Yüksek l�sans eğ�t�m�yle b�rl�kte b�r dönem Ankara Sınav Kolej�’nde Kulüp öğretmenl�ğ� 
yaptı. Eğ�t�m yılları �çer�s�nde Alfateks Tekst�l ‘de dokuma ve �pl�k, Low Prof�le İstanbul A. Ş.’nde g�ys�, 
Bossa T. A. Ş.’nde dokuma stajlarını tamamladı. Eğ�t�m yılları �çer�s�nde çeş�tl� karma serg�lerde    
çalışmalarıyla yer aldı. Adana 3. Portakal Ç�çeğ� Karnavalı Kostüm Tasarım ve Ath�b 5. Dokuma Kumaş 
Tasarım Yarışması’nda �lk 10 f�nal�st, Ankara Kalkınma Ajansı “Ankara Temalı Ürün Tasarım Yarışması” nda    
�lk yarı f�nal�st olmaya hak kazandı. Ath�b yarışma programı çerçeves�nde Lcw Dokuma Kumaş/ Elyaf 
B�lg�s� eğ�t�m�nde yer aldı. Kar�yer�ne; sanatın her alanından deney�mlerle kend�n� gel�şt�ren, gözlemleyen, 
yen�l�kç� ve doğaya duyarlı b�r tasarımcı olarak devam etmey� hedefl�yor.
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1987 yılında Adana, Pozantı’da doğdu. 
2007 yılında Mers�n Ün�vers�tes� 
Güzel Sanatlar Fakültes� Tekst�l 
Tasarımı Bölümü’ne başladı.    
2009 yılında ERASMUS programı 
kapsamında altı ay Roma Accadem�a 
d� Belle Art� d� Fros�none’de 
Fash�on Des�gn eğ�t�m� aldı.          
2010 yılında Dokuz Eylül Ün�vers�tes� 
Güzel sanatlar Fakültes� Tekst�l ve 
Moda Tasarımı Bölümünü yatay 
geç�ş �le kazanarak buradan 
mezun oldu.  Eğ�t�m süres� boyunca 
TEV (Türk�ye Eğ�t�m Vakfı)’den burs 
aldı. 2011 yılında Aydın/Söke 
SÖKTAŞ Tekst�l fabr�kasında 
tasarımcı as�stanı olarak b�r yıl 
çalıştı. 2013 yılında Çukurova 
Ün�vers�tes� Güzel Sanatlar 
Fakültes� Tekst�l ve Moda Tasarımı 
Bölümünde Araştırma Görevl�s� 
olarak başladı ve halen burada 
çalışmaktadır. Çukurova Ün�vers�tes� 
Güzel Sanatlar Fakültes� Tekst�l ve 
Moda Tasarımı Ana Sanat 

Kayıplarımıza ve korkularımıza rağmen �ç�m�zdek� ışığı y�t�rmemekt�r öneml� olan. 
İnsanı tam da her şey�n b�tt�ğ�n� düşündüğü b�r anda hayata bağlayan değerl� duygulardan 
olan “umut, özlem ve sevg�”; doğada yer alan değerl� madenlerden gümüş, altın ve bakır �le 
bağdaştırılarak “TRIGONUS”  teması adı altında “ışık” ın kumaşa yansıtılması amaçlanmış;  
b�r nev� �nsanın �ç�nde yer eden s�yahlığın ışık �le renklend�r�lerek dışarı vurumu vurgulanmıştır.

“Dünya üzer�nde her b�r canlı hayatı boyunca zorluklarla, ger� dönüşü olmayan acılarla    
sınanmıştır. Öneml� olan k�ş�n�n bu yaşanan şeylerden nasıl sıyrıldığıdır. Ben, tasarım ruhumu 
kumaşa yansıtarak bunu başardım. Tasarlama yeteneğ�n�n b�r kurtuluş yolu olduğunu b�lmek 
güzel şey…”

Dalından 2019 yılında Yüksek L�sans mezunu olmuş; 
Sanat ve Tasarım Ana Sanat Dalında doktora eğ�t�m�ne başlamıştır.
“İTHİB 11. İstanbul Uluslararası Kumaş Tasarım Yarışması” F�nal�st� (2016). 
“8. Ath�b Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması” F�nal�st�, Haz�ran, 2019/Adana
“İTHİB 14. İstanbul Uluslararası Kumaş Tasarım Yarışması” F�nal�st� (2019). 
BERDAN Tekst�l Fabr�kası, İpl�k- dokuma stajı, 2008
BOSSA Tekst�l Fabr�kası, İpl�k stajı, 2009
MENSA Tekst�l Fabr�kası, Dokuma- Baskı stajı, 2010
KIVANÇ Tekst�l Fabr�kası, İpl�k stajı, 2011
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1995 yılında İstanbul’da doğdu. 
Ortaköy Zübeyde Hanım Anadolu 
Meslek L�ses� öğrenc�s�yken 
Göbekl�tepe Projes�nde yer aldı. 
Ayrıca ‘Leonardo Da V�nc�’ 
projes�yle İtalya/M�lano’da kısa 
sürel� b�r eğ�t�m programına 
katıldı. N�şantaşı Ün�vers�tes� 
Moda Tasarım Bölümünde Ön 
L�sans eğ�t�m�n� tam burslu 
olarak b�t�rd�. Tasarım as�stanı 
olarak Soc�eta f�rmasında staj 
yaptı. Mezun�yet�n�n ardından 
Dantel Tekst�l’de model�st 
olarak çalıştı. Daha sonra d�key 
geç�ş sınavıyla eğ�t�m�ne 
Yed�tepe Ün�vers�tes� Güzel 
Sanatlar Fakültes� Moda ve 
Tekst�l Tasarımı bölümünde 
tam burslu olarak devam ett� ve 
derece �le mezun oldu. Eng�n 
Tekst�l’de dokuma, Reakt�f 
tekst�lde �se baskı stajını yaptı. 

Yüzyıllardır yeryüzünde var olan ağaçlar �nsan z�hn�nde hep yapraklarıyla ön planda kalır. 
Oysak� ağacı ağaç yapan desenl�, güçlü gövdes�; gökyüzünü kucaklayan kıvrımlı dallarıdır. 
Kışları ormanların bekç�s�, baharda yaprakların evsah�b�d�r. Her da�m kucak açan yardımsever 
b�r dosttur �nsanlığa. M�toloj�ye, tar�he, geçm�şe dokunan ağaçlar bu sefer de dokumalara 
konu olsun...

Mercedes-Benz Fash�on Week İstanbul SS19 ve FW18’de ‘backstage’de gönüllü olarak çalıştı. 
New York Fash�on Week FW 2020 ‘Fırat NEZİROĞLU-Yen’ def�les� dokuma ek�b�nde yer aldı. 
Yerel tekn�kler� öğren�p yen� tekn�klerle harmanlayıp sektöre modern dokuma kumaşlar 
tasarlamayı, ayrıca tekst�l tasarımı bölümünde akadem�k olarak �lerlemey� hedeflemekte.
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6 Şubat 1995 yılında Kadıköy’de 
doğdu. 2014 yılında M�mar 
S�nan Güzel Sanatlar L�ses� 
Res�m bölümünden mezun oldu. 
Okurken, 2012 yılında Doğuş 
Ün�vers�tes�n�n düzenlend�ğ� 
“Hayvan Kostümler� Yarışması”nda 
b�r�nc�l�k ödülünü kazandı. 
L�seler arası düzenlenen müz�k 
yarışmasında M�mar S�nan 
Güzel Sanatlar L�ses�n�n styl�ng 
sorumluluğunu üstlend�. Aynı 
yıllarda t�yatro bölümünün 
sahne dekorlarının tasarımına 
katkı sağladı. 2015 yılında �se 
Işık Ün�vers�tes� Moda ve Tekst�l 
Tasarımı Bölümüne g�rd�. 
2018-2019 kış dönem�nde 
“Ham�le kadınlar �ç�n �ç g�y�m 
tasarımı” projes�nde �lk üçte yer 
alarak tasarımları f�rma 

Kr�stal lotustan yansıyan ışığın eşs�z uyumu. 
Lotus ç�çeğ�n�n saflığı.
Kırılmaların yarattığı geometr� ve renk...

Sadece lotusa bakarak b�le dünyaya yaratıcı b�r el�n değm�ş olduğu görüleb�l�r. Lotus ç�çeğ� 
b�rçok kültürde farklı anlamlara gelmekted�r. Bud�zmde ruhan� aydınlanma, sadakat, akıl ve 
ruhun saflığını tems�l etmekted�r. Hatta H�ndular, ölen �nsanların ruhlarının lotus ç�çekler� 
üzer�nde yaşadığını r�vayet ederler. Mısır kültüründe �se geceler� kapanıp su altına batan 
lotus, gündüzler� su üstüne çıkıp yen�den ç�çek açtığı �ç�n güneş�n ve doğal yaratılışın s�mges� 
hal�ne gelm�şt�r. Lotus ç�çeğ�n�n görünen üçgen formlarını kullanılıp, kr�stal şekl�ndek� 
lotustan yansıyan ışığın kırılmalarına renkler olarak yer ver�lm�şt�r.

tarafından kullanılmıştır. Eğ�t�m hayatı boyunca çeş�tl� organ�zasyon ve etk�nl�kte kend� 
tasarladığı kıyafetler� serg�lem�şt�r. Halen düzenlenen workshop, yarışma ve meslek� eğ�t�m 
programlarını yakından tak�p ederek kend�n� gel�şt�rmekted�r.
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ma�de.ozer@outlook.com

1998 yılında Den�zl�’de doğdu. 
L�se eğ�t�m�n� Den�zl� Hakkı 
Dereköylü Güzel Sanatlar 
L�ses�nde okudu. Bu süreçte 
çeş�tl� serg�ler ve yarışmalarda 
yer aldı. 2015 yılında Cafer 
Sadık Abalıoğlu Vakfı �le  
uluslararası “S�v�l Toplum 
D�yaloğu �ç�n Sanat” projes�nde 
yer aldı. 2016 yılında M�mar 
S�nan Güzel Sanatlar                   
Ün�vers�tes�nde l�sans eğ�t�m�ne 
başladı. 2018 yılında Tezgah 
Edeb�yat ve M�zah Derg�s� �ç�n 
v�nyet, �llüstrasyon, kapak 
ç�z�mler� yaptı. 2019 yılında 
Network f�rmasıyla “Den�m �le 
G�y�leb�l�r Sanat” ve Dag�    
f�rmasıyla “Yılbaşı ve Sevg�l�ler 
Günü konseptl�, Kadın - Erkek 
Ev ve Uyku Hazır G�y�m�“              
tasarımı projeler�nde yer 
almaktadır. 

Bu koleks�yon bolluk ve bereket�n sembolü, b�rçok kültürde yaşamın özü olarak görülen b�r 
b�tk� olan p�r�nçe a�tt�r. 

Japon m�toloj�s�ndek� İnar� kültürünü başlattığı düşünülen b�r efsaneden yola çıkılarak, 
�lhamını p�r�nç tarlası görseller�nden almıştır. Ine-Nary p�r�nç f�des� anlamına gelmekted�r.

Tekn�k anlamda temadak� teraslı yapılara ve farklı renk armon�ler�ne sah�p olan p�r�nç tarlası 
görseller�, kumaşlara kompoz�syon, b�ç�m, doku ve renk olarak çeş�tlend�r�lerek aktarılmaya 
çalışılmıştır. Oluşturulan renk raporları ve farklı dokulardak� �pl�klerle, suyun der�nl�ğ� kumaş 
yapılarıyla h�ssett�r�lm�şt�r. Temadak� 3 boyutluluğu yakalamak �ç�n jakarlı kumaş etk�ler�n� 
h�ssett�recek farklı tekn�klerle armürlü dokumalar yapılmıştır.

Çeş�tl� projeler, serg� ve sem�nerlere katılmaya devam ederek 
b�lg� ve deney�m�n� arttırmak üzere çalışmaktadır. 
Eğ�t�m�ne 4. Sınıf öğrenc�s� olarak devam ed�yor.
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1998 yılında İstanbul'da doğdu. 
2012 yılında ortaokul eğ�t�m�ne 
devam ederken katıldığı 
"Comen�us Project: Our Planet 
�n Our Hands" kapsamında 
yaptığı kar�katür ç�z�mler� ve 
ger� dönüşen malzemelerle 
tasarladığı kıyafetlerle projeye 
büyük destek oldu. 2016 yılında 
Marmara Ün�vers�tes� Güzel 
Sanatlar Fakültes� Tekst�l 
bölümünü kazandı. Eğ�t�m 
hayatı devam ederken b�r süre, 
�llüstrasyon ve baskı tasarımcısı 
Serkan Akyol'un as�stanlığını 
yaptı. 13. İHİB Halı Tasarım 
Yarışmasında f�nal�st olmaya 
hak kazandı. Hayatı süres�nce 
çeş�tl� sem�ner, workshop, 
meslek� eğ�t�m programlarına 
katılmış olup; b�r çok sosyal 
sorumluluk projes�nde de   
gönüllü ve akt�f olarak yer almıştır.

Koleks�yon �lhamını m�toloj�k b�r öyküden alır. ''H�kaye der k�; Çok esk� zamanlarda adı ‘Unutuş’ 
olan b�r şeh�r vardır ve şeh�r �sm�n� ortasından geçen Unutuş Nehr�nden alır. Yeryüzündek� tüm 
sular bu neh�rden gel�r ve n�hayet�nde Unutuş Nehr�ne ger� döner. Nehr�n şöyle b�r özell�ğ� vardır; 
ölmekten korkmayan, geçm�ş�n� unutmaya hazır b�r� nehre g�rd�ğ�nde, neh�r onu sonsuz b�r ışık 
demet�yle karşılar, k�ş�ye yaşadığı acıları unutturur ve özünü yen�den hatırlamasını sağlayarak 
ona yen� b�r hayat bahşeder. Ancak nehre g�recek k�ş� ölmekten korkar ve acılarını, kend�n� 
unutmaya hazır değ�l �se neh�r onu sularında boğar. Bahsed�len Lethe �s�ml� genç de b�r gün 
ansızın nehre g�rer ve onu b�r daha gören olmaz. Şeh�r halkı onun da d�ğerler� g�b� geçm�ş�n� 
unutmaktan korktuğu �ç�n nehr�n sularında boğulduğunu düşünür. Fakat asıl olan şudur k�; Lethe 
suya g�rer g�rmez sonsuz b�r ışık demet� onun gözler�n� kamaştırır ve akıntı onu nehr�n en der�nler�ne 
çeker. Lethe burada daha önce neh�rde boğulduğu düşünülen k�ş�ler� görür. "Neden bu kadar 
gec�kt�n?" der �çler�nden b�r�. Lethe çoktan geçm�ş�n� unutmaya hazırdır; ve neh�r Lethe’ye kend�n� 
unutturur k�, Lethe özünü yen�den hatırlayab�ls�n.'' Dokuma kumaş tasarımlarında �se Lethe �le 
nehr�n buluşma anını, sonsuz ışık demet�n�n göz kamaştırıcı etk�ler�n�, unutab�lmen�n haf�fl�ğ�n� ve 
bahşed�len yen� b�r hayatı sedefl� �pler�n parıltılarıyla, beyaz, krem tonlarının saflığıyla, farklı kal�te 
ve kalınlıklardak� �pl�kler �le yer yer transparan, ışıltılı ve akışkan dokular elde etmeye çalışılmıştır.

Kar�yer hedef� �se; teor�k b�lg�ler�n� prat�ğe dökeb�leceğ� projelerde çalışarak, çalışılan projey� 
ana hatlarıyla rahatça anlayıp, oluşab�lecek sorunları kısa sürede g�dereb�lecek tecrübe ve 
b�lg� b�r�k�m�ne sah�p olmanın yanında; çalışacağı projelerde ve alanda da�ma yen�l�kç� ve 
uygulanab�l�r çözümlemeler yaparak kend�s�n� sürekl� gel�şt�rmek ve alanına katkı sağlamak.
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1990 yılında Van’da doğdu. 
2010’da Çukurova Ün�vers�tes� 
Tekst�l ve Moda Tasarımı 
Bölümünü kazandı. Tekst�l 
fabr�kalarında �pl�k, dokuma ve 
baskı stajlarını, Cem�l İpekç�’de 
�se g�ys� tasarımı üzer�ne atölye 
stajını tamamladı. “4. ATHİB 
Dokuma Kumaş Tasarım 
Yarışması”nda f�nal�st oldu. 
Mezun olduktan sonra Ölçerler 
Tekst�l’de �ş hayatına başladı. 
Daha sonra Müge Kresp� Home 
Collect�on’da 2 senel�k �ş    
tecrübes� yaşadı. Askerl�k görev�n� 
tamamladıktan sonra, 2018’de 
Dokuz Eylül Ün�vers�tes� Güzel 
Sanatlar Enst�tüsü Tekst�l ve 
Moda Tasarımı Anasanat  
Dalı’nda yüksek l�sans eğ�t�m�ne 
başladı. Eğ�t�m�ne halen devam 
ed�yor.

Güney Afr�ka’da b�r su borusunu tıkayan, taş parçasının kanlı elmasa dönüşüm sürec�...            
Bu değerl� taş �lk olarak H�nd�stan’da keşfed�lm�ş, puslu b�r katmanın altında şeffaf parıltılı 
görünümüyle merak uyandırmıştır. Tar�h� boyunca kutsal sayılarak “tanrının gözyaşı” adını 
almış; Avrupa’da b�rçok m�st�k anlamlar ve güçler yüklenm�ş hastalıkları �yleşt�rd�ğ�                 
varsayılmıştır. Puslu görüntüsünden arındırılıp, traşlanarak göz kamaştıran özell�ğ� ortaya 
çıkartıldığında �se statü ve gücün sembolü hal�ne gelm�şt�r. Elmaslı yüzüğün �lk kez b�r kadına 
ver�lmes�yle de artık sonsuzluğun s�mges� olmuştur. Bu taşın en traj�k keşf� �se Afr�ka’dadır. 
Göz alab�ld�ğ�ne parlayan bu ışıltının altında  büyük b�r dram vardır. 21.25 karat ağırlığına 
sah�p Ona Eureka.. B�r çocuk tarafından bulunan bu taş, tüm elmas avcılarının Güney 
Afr�ka’ya akın etmes�ne neden olur. Zamanla, özell�kle Afr�ka üzer�nde gerçekleşen elmas 
t�caret�, büyük çaplı s�lah anlaşmaları, �ç savaşlara ve savaşan grupları f�nanse etmek g�b� 
kanlı eylemlerle doğrudan bağlantılı hale gel�r. Bu ve buna benzer pek çok sebep yüzünden 
elmas t�caret� Afr�ka’da ‘’Kanlı T�caret’’, mücevherler de ‘’Kanlı Elmas’’ adıyla anılır.                      
Elmasların çıkarıldığı bölgeden alınıp p�yasaya sürüleb�lmes� �ç�n b�nlerce Afr�kalı’nın kanı 
toprağa karışmaktadır...  
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ATHİB 7. 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.
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

Serbülent BİÇER - Koreograf�
ve

Danışman-Koord�natör Yürütme Kurulu Üyes�
M�mar S�nan Güzel Sanatlar Ün�vers�tes�

Tekst�l ve Moda Tasarımı Bölümü



Kapak: ATHİB 7. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması 1.s� Berna SÜSLÜ’nün kumaş tasarımıdır.

dokumayar�smas�.org/ath�bdokumakumas/ath�bdokumayar�smas� /dokumayar�smas� /ath�bdokumayar�smas�

“Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması” ile öncüyüz.


