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2020 yılında hepimizi etkileyen Kovid-19 salgını dünyada 
pek çok ülkede küresel krizden bu yana en düşük 
büyüme rakamlarının gerçekleşmesine neden olmuş; 
ekonomideki birçok sektör salgın kaynaklı gelişmelerden 
etkilenmiştir. Tüketim alışkanlıkları ve sürdürülebilirlik 
algısında yaşanan değişimlerin de etkisiyle bazı 
sektörlerde ciddi daralmalar yaşanırken, bazı sektörlerde 
ise kayda değer büyümeler kaydedilmiştir. Sanayimize 
ve ülke ekonomisine en fazla katkıyı sağlayan sektörler 
arasında yer alan tekstil ve hazır giyim sektöründeki iş 
yapma alışkanlıklarının küresel ticaret normlarına ve yeni 
trendlere hızla uyum sağlama becerisi, küresel salgın 
koşullarının olumsuz etkilerinin be�araf edilmesinde 
önemli rol oynamaktadır.

Ülkemiz tekstil sektörüne ilişkin gelişmeleri kısaca 
değerlendirecek olursak, 2020 yılında tekstil-konfeksiyon  
ürünleri ihracatımızın 28,5 milyar dolar seviyesinde 
gerçekleştiğini görmekteyiz. Söz konusu tekstil ve 
konfeksiyon sektörü ihracatımız 2021 yılının Ocak-Nisan 
aylarında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %38 
oranında a�arak 11,4 milyar dolara ulaşmıştır. Tekstil ve 
hammaddeleri sektörü ihracatımız ise 2020 yılında 6,9 
milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılının Ocak-
Nisan aylarında ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 
%48,4 oranında a�an tekstil ve hammaddeleri sektörü 
ihracatımız 3 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır.

Tekstil ve hammaddeleri sektörünün alt sektörü olan 
kumaş ve dokuma kumaş sektörleri ihracatımız da 
2021 yılının ilk dö� aylık döneminde a�ış göstermeye 
devam etmektedir. Bu kapsamda, kumaş ihracatımız söz 
konusu dönemde bir önceki yıla kıyasla %44,1 oranında 
a�arak 1,4 milyar dolara ulaşmıştır. Dokuma kumaş 
sektörü ihracatımız da anılan dönemde bir önceki yıla 
göre %22,1 oranında a�arak 698,5 milyon dolar olarak 
gerçekleşmiştir.

İhracatımızda tasarıma dayalı ürünlerin öneminin 
gi�ikçe a�tığını görmekteyiz. İnsan kaynağına dayalı 
rekabet avantajımızı tasarıma yönlendirmek ve katma 

değere sahip ürünlerin ihracatımızdaki payını a�ırmak, 
Bakanlığımızın da hedefleri arasında yer almakta 
olup, bu çerçevede tasarıma yönelik desteklerimize 
yönelik yoğun ilgiden ayrıca memnuniyet duymaktayız. 
2008/2 Sayılı Tasarım Desteği çerçevesinde hâlihazırda 
701 adet tasarım ve ürün geliştirme projesi destek 
kapsamına alınmış olup, bu rakamın önümüzdeki yıl 
daha da a�acağını öngörmekteyiz. Diğer tara�an, 
Türk tasarımlarının dünyada daha etkin olarak 
pazarlanabilmesini sağlamak adına mevcut durumda 14 
adet tasarımcı şirketi ve 2 adet tasarım ofisi yu� dışına 
yönelik gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin desteklerden 
faydalanmaktadır. Yine bu çerçevede desteklenen 
işbirliği kuruluşlarımız tarafından düzenlenen tasarım 
yarışmaları ile dereceye giren ve uluslararası programlara 
kabul edilen öğrencilerimizin yu�dışı yaşam giderleri 
Bakanlığımızca desteklenerek, gelecekte bu alanda yön 
gösterici olabilecek tasarımcılarımızın yetişmesine de 
katkı sağlanmaktadır. Ayrıca, işbirliği kuruluşlarınca 2020 
yılında düzenlenen 17, 2021’de düzenlenen 15 tasarım 
yarışması Bakanlığımızca destek kapsamına alınmış; 2011 
yılından itibaren bu yarışmalarda dereceye giren ve yu� 
dışı eğitim ve yaşam giderlerini desteklediğimiz genç 
tasarımcılarımızın sayısı toplam 197’ye ulaşmıştır. 

Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği 
tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenen “Dokuma 
Kumaş Tasarım Yarışması” aracılığıyla dokuma kumaş 
tasarım farkındalığının ve rekabet gücünün a�ırılması 
ile uluslararası pazarda fark yaratabilecek özgün 
dokuma kumaş tasarımlarının o�aya çıkarılması 
hedeflenmektedir. 

Bu çerçevede, Bakanlığımız tarafından desteklenen 
bu yarışmanın sektörümüzün ve ihracatımızın 
gelişimine olumlu yansımalarının olacağı düşüncesiyle, 
organizasyonu üstlenen Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri 
İhracatçıları Birliği başta olmak üzere, emeği geçen 
tüm kurum, kuruluşlara ve katılımcılara teşekkürlerimi 
sunuyor; bu yarışmaya katılan bütün yarışmacılarımıza 
tasarım kariyerlerinde başarılar diliyorum.





Tekstil sektörümüz dünya ihracatında önemli üretici 
ülkeler arasında yer alıyor. Tekstil ve Hammaddeleri 

sektörümüzün ihracatı 2020 yılında pandeminin tüm 
olumsuz etkilerine rağmen 7 milyar doların üzerine çıkmayı 
başardı. Ocak ayı ihracat rekorumuza 732 milyon dolarla 
önemli bir katkı sağlayan sektörümüz, Avrupa’da beklenen 
güçlü toparlanmanın da yaratacağı talep a�ışıyla bu yıl 10 
milyar dolar hedefine ulaşacaktır. Özellikle tekstil sanayisinde 
küresel tedarik zincirlerinin yeni odak noktası olmaya en 
büyük aday Türkiye’dir. 

Küresel rekabet şa�larının giderek zorlaştığı, tasarımın, bilgi 
ve teknolojinin, ürünlerimizin piyasa  ömrünü belirlediği 
bir dönem içerisindeyiz. Küresel piyasalarda ihracatımızın 
sürdürülebilirliğine dair bir başarı yakalamak istiyorsak; 
yenilenmeyi sürekli hale getirerek tercihlere yön verebilecek 
tasarımları hayata geçirmek zorundayız.  

Bu bağlamda 40 yılını tekstil sektörüne adamış ihracatçı, 
yatırımcı ve üretici olarak Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri 
İhracatçıları Birliği (ATHİB) tarafından 9’uncusunu düzenlenen 
“Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması” gibi etkinliklerin 
sektöre ve ülkemize kazandırdığı katma değer büyük önem 
arz ediyor. Tasarım işin içerisine girdiğinde, akımların ve 
yaklaşımların yönünü çok iyi kestirebilmemiz, talep edilenleri 
iyi karşılayabilmemiz lazım. Bu yüzden yeteneğiniz ve hayal 
gücünüz kadar teknolojiyi yeteneğinize nasıl ka�ığınız da çok 
önemli. Günümüzde müşterilerine alışılmışın dışında ürün 
sunan markalarıyla öne çıkan firmalar kazanıyor. 

Sürdürülebilir kalkınmanın odak noktası olan ihracatımızı 
daha nitelikli ve değerli hale getirebilmek için bu tür 
yarışmalarımızı tasarımın dokunduğu her sektörümüz 
nezdinde, hayata geçirmemiz daha da teşvik etmemiz 
gerektiğine inanıyorum. Çünkü, günlük alışkanlıklarımızın hızlı 
bir şekilde değiştiği, bir ürünün fiyatını, maliyetinin ötesinde, 
üzerindeki tasarımın yoğunluğunun ve marka konumunun 
belirlediği bir dönemde yaşıyoruz. 

Misyonumuz olan; “Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye” demek, 
aynı zamanda,  başlı başına tasarımın, markalaşmanın, 
inovasyonun  ve ar-genin tüm üretimin merkezine 
konumlandırıldığı  bir Türkiye demek. Ülkemizde tasarıma 

olan ilginin a�ması, bu gibi yarışmalar vesilesiyle yeni 
yeteneklerin her zaman desteklenmesinden geçiyor.  
Tasarım farkıyla sıradan bir kumaş piyasa fiyatının birkaç 
katı değere sahip olabiliyor. Türk tekstilcileri a�ık dünyada 
en güçlü oyunculardan birisi haline gelmiş durumda. Bugün 
birçok ülke ve bölgede “Made in Turkey” etiketli ürünlerimiz 
raflarda yer alıyor.  Dolayısı ile, bugün tasrımcılarımızın 
sunmuş olduğu ürünleri, yarın Paris’te, Milano’da ve New 
York’ta  mağazalarda ve insanların üzerinde görebilmek için, 
fiyat rekabetinin ötesine geçip,  bilgi, estetik ve teknolojiyi 
harmanlayıp  başarılı bir şekilde pazarlamak için çalışıyoruz. 
Bugün genç tasarımcıların bilinci ve hayalleri yarının 
Türkiye’sinde ihraca�a fiyat rekabetinden bilgi rekabetine 
doğru ilerlediğimiz dünya içerisinde ülkemizin en büyük 
rekabet avantajı olacak.

Türk tekstilcileri a�ık dünyada en güçlü oyunculardan birisi 
haline gelmiş durumda. Bizler; Avrupalı, Amerikalı, Uzak 
Doğulu üreticiler ile  tasarımcılarımız sayesinde rekabet 
edebiliyoruz. Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak bizler, Ar-Ge 
yatırımları, inovasyon ve girişimcilik destekleri, dijital dönüşüm 
entegrasyonu gibi,  teknolojik dönüşümün sektörümüzü içine 
aldığı birçok projeye de destek veriyoruz.  Girişimciliği, yeni 
projeleri  ve Ar-Ge çalışmalarını desteklemeli, kaynaklarımızı 
mutlaka buna göre yönetmeliyiz. Bu yolda da tasarımı, 
inovasyonu, Ar-Ge ve  markalaşmayı en kritik önceliğimiz 
haline getirerek,  üretime daha çok entegre ediyoruz. Bugün 
gerek özel sektörümüz gerekse kamu olarak,  birlikte dev bir 
Ar-Ge ve inovasyon hamlesi içerisinde olan  bir Türkiye’de 
yaşıyoruz.  Bu hamlelerimizi, bilim, teknoloji  ve tasarıma 
dayalı dijital dönüşümü  tamamlamış, bir “bilgi ekonomisine” 
çevirme yaklaşımı ile  geleceğe gururla taşıyacak bir süreç 
yönetiyoruz.

ATHİB 9.Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması’nın hayata 
geçirilmesinde emeği geçen başta TİM Başkan Vekili ve 
ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması Yürütme Kurulu 
Başkanı Sayın Zeki Kıvanç olmak üzere Akdeniz Tekstil ve 
Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Sayın Fatih Doğan 
ve tüm Değerli Yönetim Kurulu üyelerine teşekkürlerimi 
sunuyorum. Ayrıca ödül alan, almayan tüm yarışmacıları 
kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum. 





Türkiye Tekstil Sektörünün Geleceği Türk Tasarımı…

Genç tasarımcılarımızı desteklemek ve onları 
Türk tekstil sektörüne kazandırmak amacıyla 

Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları 
Birliği olarak Dokuma Kumaş Tasarım Yarışmasını 
aralıksız olarak dokuz yıl boyunca hayata 
geçiriyoruz.

Ülkemizin en köklü ve istikrarlı sektörleri arasında 
ipi göğüslemekte olan Tekstil ve Hammadde 
sektörü yara�ığı istihdam değeri ve her geçen 
gün a�an ihracat payı ile ülkemiz ekonomisine 
ciddi katkı sunmaya devam etmektedir. İşte 
bu nedenle, Türk tekstil sektörünün ihtiyaç 
duyduğu tasarımcıları yetiştirmek hepimizin en 
temel görevidir. Bu kapsamda Akdeniz Tekstil 
ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği olarak 
sektörümüzün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücü 
ve hayallerini kumaş olarak dokuyan gençleri 
köklü tekstil geçmişimiz ve tecrübemiz ile 
buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 

Endüstri 4.0 anlayışının hayatımızın merkezinde 
olduğu günümüz dünyasında, tasarım ve 
inovasyonun gücünü gençlerimizin enerjisi 
ile birleştirerek yeni işler yaratmanın tam 
zamanındayız. Tasarım kapasitemizin a�tığı 
ölçüde tekstil sektörümüzün çok daha hızlı bir 
şekilde büyüyeceğine inanıyor ve bu kapsamda 
başta Ticaret Bakanlığımız ve Türkiye İhracatçılar 
Meclisimiz ile çok yakın çalışmalar yapıyoruz.

Bugün pamuk üreticiliği konusunda nasıl 
dünyanın sayılı üreticilerinden biriysek, tasarım 
konusunda da aynı noktaya gelmemiz gerekiyor. 
Bu nedenle pamuk tarlasında doğan kumaşlara 
vurduğumuz her tasarım damgasının, Türk 
tekstil sektörünü daha ileri taşıyacağına inanıyor 
ve dokunan her kumaşa Türk tasarımı damgasını 
vurmak adına, yarışmamızı her sene daha 
da geliştiriyor ve her sene daha fazla gence 
ulaşmaya çabalıyoruz.

Bu sene sponsor firmalarımızda 10 finalistimizin 
metrelerce kumaşı dokundu. Bu nedenle Akdeniz 
Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği 
bünyesinde Adana ve Kahramanmaraş’ta faaliyet 
gösteren ve gençlerimizin hayallerini gerçeğe 
dönüştürmekte en büyük destekçilerimiz olan 
sponsor firmalarımız Alfateks, Bossa Ticaret, 
Bakırlar Tekstil, Epengle, İskur İplik, Kıvanç 
Tekstil, Kimteks Tekstil, Kipaş Mensucat, Oğuz 
Tekstil, Şirikçioğlu Mensucat ve Ulusoy Tekstil’e 
en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

Bu yarışmanın hayata geçirilmesi ve 
sürdürülmesinde emeği geçen tüm ekibimize 
ve her geçen gün bizleri daha da gururlandıran 
genç tasarımcılarımıza teşekkür ederiz.





Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması ile öncüyüz…

Ülkemiz Tekstil sektörünü hak e�iği noktaya 
ulaştırmak adına var gücümüzle çalışmaya 

devam ederken, ülkemizin en önemli değerlerinden 
olan gençlerimiz için de çalışmalarımıza devam 
etmekteyiz. Dokuzuncusunu düzenlediğimiz ATHİB 
Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması ile beraber hem 
gençlerin hayallerini kumaşlara dokumayı hem de 
ülkemizde tasarım kültürünü geliştirmeyi amaç 
edindik.

Diğer tekstil ihracatçısı ülkeler ile rekabet 
edebilmemiz için tasarım, inovasyon ve ar-ge 
çalışmalarımıza hız katmamız ve her faaliyetimizi 
bu üç unsur üzerine kurgulamamız gerekmektedir. 
Gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşmak istiyorsak 
en önce insanımıza yatırım yapmamız şa�tır. 
Bölgemiz ve ülkemizin tasarım potansiyelini 
o�aya çıkaracak çalışmalara imza atmaktan 
gurur duymaktayız.

ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması bugün 
sadece bölgemizin değil ülkemizin de sayılı 
tasarım yarışmalarından biri olma özelliğini taşıyor. 
Her geçen sene gerek ulaştığımız gençlerin 
çeşitliği gerekse de iyi uygulama örneği olarak 
kabul edilen sayısız örneklerimiz ile Türk tekstil ve 
hazır giyim sektörlerine tasarımcı yetiştirmenin 
heyecanı içindeyiz. Geleceğimizin teminatı 
olan genç tasarımcılarımıza, ülkemizin tekstil 
sektörüne tecrübelerini ve enerjilerini aktarmak 
için ihtiyaç duydukları hem eğitim hem de üretim 
deneyimlerini katmanın mutluluğu içindeyiz. 

Adana ve Kahramanmaraş’taki 8 üretici sponsor 
firmamızda dokunan 40 tasarım kumaş bu sene 
bambaşka bir şekilde karşınıza çıkıyor. Tasarımın ve 

inovasyonun kültür olarak dahil edilmediği hiçbir 
sektörde başarının ve devamlılığının sürdürülmesi 
mümkün olmamaktadır. İşte bu yüzden,  ödül 
töreni ve final gecelerimizde geçmiş yarışmalarda 
derece almış tasarımcılarımızla çalışmaktan 
büyük bir gurur duyuyoruz. Yarışmalarımızda 
dereceye giren tasarımcılarımızın eğitimlerine 
Ticaret Bakanlığı’nın destekleri ile katkıda 
bulunmakla kalmayıp aynı zamanda o�ak projeler 
geliştirerek meslek hayatına hazırlıyoruz.

Bu sene beşinci defa düzenlediğimiz ve Üniversite 
Tanıtım Buluşmaları adını verdiğimiz etkinliğimiz 
kapsamında birçok üniversiteyi ziyaret ederek 
gençlerimize ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.  
Tekstil ve moda tasarımı bölümlerinin yanında de 
tekstil mühendisliği bölümlerini de ziyaret ederek 
hem yarışmamız hakkında bilgi verdik hem de 
gençlerimizin geçmiş yıllarda yapmış olduğumuz 
çalışmalarımız ile yakından tanışmasına vesile 
olduk. 

Hayallerini ve emeklerini hayata geçirmemize 
imkan sağlayan genç tasarımcılarımıza, 
yarışmamızın dokuz yıldır koordinatörlüğünü ve 
danışmanlığını yapan Mimar Sinan Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Dr.Nuray Bıyıklı hocamıza, 
finalistlerimize kapılarını açıp imkanlarını seferber 
eden üretici sponsor firmalarımız Bossa Ticaret, 
Bakırlar Tekstil, İskur İplik, Kıvanç Tekstil, Kimteks 
Tekstil, Kipaş Mensucat, Oğuz Tekstil ve Şirikçioğlu 
Mensucat’a; iplik sponsorlarımız Alfateks, Epengle 
ve Ulusoy Tekstil’e ve LC Waikiki Kurumsal 
Akademi’ye teşekkürlerimizi sunar, finale kalan 
genç tasarımcılarımıza şahsım ve Yönetim 
Kurulumuz adına başarılar dilerim. 



* f�nal�stler, alfabet�k olarak sıralanmıştır.





























































































































Dokuma Kumaş
Tasarım Yarışması ile öncüyüz.
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