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Akdeniz İhracatçı Birlikleri

Ürünlerimizin yurtdışında satılmasında karşılaşılan 
sorunların giderilmesi ve değerine satılmasının temini 

ihtiyacı ile ülkemiz ihracatçılarının örgütlenmesi 1937 
yılında başlamış ve 19 Mart 1940 tarihinde tek bir statü 
altında birleşmiştir.

İhracatçı Birliklerinin ilki, Ulu Önderimiz Atatürk’ün 
imzasıyla 3018 sayılı kanunun 7. maddesine istinaden, 
İktisat Vekilliğinin 30.01.1937 tarih ve 4887/62 sayılı teklifi 
üzerine imzalanan 4 Mart 1937 tarih ve 2/6107 sayılı 
kararname ile kurulmuştur.

1940 yılında üç İhracatçı Birliği (Çukurova Pamuk 
İhracatçıları Birliği, Cenup Vilayetleri Canlı Hayvan 
İhracatçıları Birliği, Mersin Hububat, Bakliyat ve Yağlı 
Tohumlar İhracatçıları Birliği) ile temeli atılan Akdeniz 
İhracatçı Birliklerinin çatısı altında bugün 8 ayrı 
İhracatçılar Birliği bulunmaktadır. 

Değişik sektörlerden yaklaşık 18.500 üyeye sahip olan 
Akdeniz İhracatçı Birlikleri’nin merkezi Mersin’dedir. 
Üyelerimizin ihracat işlemlerinin seri bir şekilde 
yürütülmesini teminen; Adana, Antakya, İskenderun, 
Karaman ve Kayseri’de irtibat bürolarımız bulunmaktadır. 

Temeli 1939 yılında kurulan Çukurova Pamuk İhracatçıları 
Birliği’ne dayanan Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri 
İhracatçıları Birliği, kurulduğu günden bugüne tekstil ve 
hammaddeleri sektöründe ihracat yapan Türk firmalarının 
mesleki ahlak ve dayanışmasını korumayı; ihracatın 
artması, ihraç ürünlerinin çeşitlendirilmesi ve ürünlere 
rekabet gücü kazandırılması için çalışmalarda bulunmayı 
ve yeni pazarlara açılmayı amaç edinmiştir. 

Bu hususta çalışmalarına aralıksız devam eden ATHİB, 
üyelerini yeni imkanlar ve destekler konusunda da 
bilgilendirme misyonuna sahiptir. 

ATHİB, 2020 yılında 7,2 milyar dolar olan Türkiye sektör 
ihracatına, 745,3 milyon dolar ihracat ile katkı sağlamıştır.

Ödül Töreni Adana Müzesi’nde yapılıyor.
2012 yılından bu yana bünyesindeki firmaların tasarım 
kapasitelerini ve yarattıkları katma değeri arttırmak, 
başta bölgede kurulu üniversiteler olmak üzere Türkiye 
genelindeki öğrencilerin yaratıcılıklarını desteklemek ve 
sektöre kazandırmak amacıyla düzenlenen ve Ticaret 
Bakanlığı tarafından desteklenen, Akdeniz Tekstil ve 
Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB) Dokuma Kumaş 
Tasarım Yarışması, onuncu defa düzenleniyor. Ödül töreni, 
Adana Müzesi’nde (Eski Milli Mensucat Dokuma Fabrikası) 
yapılıyor.

10 finalist PremiereVision Paris Tekstil Fuarına gidiyor.
Tekstil alanında uluslararası pazarlarda daha etkin olabilmek, 
modayı takip eden değil, belirleyen ülke olabilmek adına 
her alanda yaratıcı ve yenilikçi tasarımcılara ihtiyaç var. 
Yarışmanın yapıldığı 10 yıl içerisinde 800’e yakın tasarımcı 
sektörle buluştu. Bu yarışmalarda 7 tasarımcı yurtdışında 
eğitimini tamamladı ve 1 tasarımcı yurtdışı eğitimine 
devam ediyor. Bu yıl onuncusu düzenlenen yarışmanın 
dereceye giren tasarımcılarına yine yurtdışında eğitim 
imkânı verilecek. Ayrıca yarışmanın 10 finalisti Uluslararası 
Premiere Vision Paris Tekstil Fuarı’na katılım hakkı kazandı. 

Yüzlerce genç tasarımcı sektörle buluştu.
10. ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması tanıtım 
faaliyetleri kapsamında bu yıl çevrimiçi bir tanıtım toplantısı 
ile ilgili bölüm öğrencileriyle bir araya geldik. Bu etkinlikler 
ve yarışmanın sosyal medya hesapları üzerinden yapılan 
duyurularla bu yıl 12 farklı üniversiteden çok sayıda yarışmacı 
tema paftaları ile yarışmaya katıldı ve ilk aşamada 20 
öğrenci mülakat sürecini geçerek ikinci aşamaya geçmeye 
hak kazandı. Daha sonra mülakata alınarak dokuma bilgileri 
değerlendirilen öğrenciler arasından 10 finalist seçildi.

Hayaller kumaşa dokundu.
Bu yılki yarışmanın 10 finalisti, sponsor 8 firmamızda 
kumaşlarını dokudu, üretimlerini bitirdi. Finalistler heyecanla 
ödül törenini bekliyor.



Dr. MEHMET MUŞ
Ticaret Bakanı



2020 yılı boyunca tüm dünyayı etkisi altına alan ve 
2021 yılında da hala etkilerini sürdüren pandemi, pek 
çok ülkede 2008 küresel krizinden bu yana en düşük 
büyüme rakamlarının gerçekleşmesine ve ülkeler 
arasında ticaret savaşlarının artmasına neden olmuştur. 
Pandeminin küresel ticarete etkileri, küresel tedarik 
zincirlerinin kırılganlığını ve ihracat pazarlarında katma 
değerli ürünlerle kalıcı olarak var olmanın önemini bir 
kez daha göstermiştir.

Türkiye olarak, ihracatımızda tasarıma dayalı 
ürünlerin öneminin gittikçe arttığının farkındayız. 
Yetişmiş insan kaynağımızı tasarıma yönlendirmek ve 
katma değere sahip ürünlerin ihracatımızdaki payını 
artırmak, Bakanlığımızın da temel hedefleri arasında 
yer almaktadır. Bu çerçevede, tasarıma yönelik 
desteklerimize ihracatçılarımızın gösterdiği yoğun 
ilgiden ayrıca memnuniyet duymaktayız. 

Bakanlık olarak ihracatçılarımızın hizmetine 
sunduğumuz 2008/2 Sayılı Tasarım Desteği 
çerçevesinde hâlihazırda 714 tasarım ve ürün 
geliştirme projesi destek kapsamına alınmış olup, 
bu projelerin 521’i tekstil ve konfeksiyon sektöründe 
faaliyet gösteren şirketler tarafından yürütülmektedir. 
Diğer taraftan, Türk tasarımlarının dünyada daha etkin 
olarak pazarlanabilmesini sağlamak adına mevcut 
durumda 10 tasarımcı şirketi ve 2 tasarım ofisi yurt 
dışına yönelik gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin 
desteklerden faydalanmaktadır. Yine bu çerçevede, 
işbirliği kuruluşlarımız tarafından düzenlenen tasarım 
yarışmaları ile dereceye giren ve uluslararası programlara 
kabul edilen öğrencilerimizin yurtdışı yaşam giderleri 
Bakanlığımızca desteklenerek, gelecekte bu alanda 
yön gösterici olabilecek tasarımcılarımızın yetişmesine 
de katkı sağlanmaktadır. İşbirliği kuruluşlarınca 
düzenlenecek olan 15 tasarım yarışması Bakanlığımızca 
2021 yılında destek kapsamına alınmış; 2011 yılından 
itibaren bu yarışmalarda dereceye giren ve yurt dışı 

eğitim ve yaşam giderlerini desteklediğimiz genç 
tasarımcılarımızın toplam sayısı 228’e ulaşmıştır.

İhracata verdiğimiz bu desteklerin karşılık gördüğünü ve 
sahaya yansıdığını ihracat rakamlarımızdan da açıkça 
görebiliyoruz. Tekstil-konfeksiyon ürünleri ihracatımız 
2020 yılını 28,5 milyar dolar seviyesinde tamamlamışken, 
2021 yılının Ocak-Ağustos aylarında bir önceki yılın 
aynı dönemine kıyasla %34 artış ile 23 milyar dolara 
yükselmiştir. Benzer şekilde, tekstil ve hammaddeleri 
sektörü ihracatımız 2020 yılında 6,9 milyar dolar olarak 
gerçekleşmiş, 2021 yılının Ocak-Ağustos aylarında ise 
bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %48,5 oranında 
artarak 6,1 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Tekstil ve 
hammaddeleri sektörünün alt sektörü olan kumaş ve 
dokuma kumaş sektörleri ihracatımız da 2021 yılının 
ilk sekiz aylık döneminde artış göstermeye devam 
etmektedir. Bu kapsamda, kumaş ihracatımız söz 
konusu dönemde bir önceki yıla kıyasla %44,1 oranında 
artarak 2,8 milyar dolara ulaşmıştır. Dokuma kumaş 
sektörü ihracatımız da anılan dönemde bir önceki yıla 
göre %27,2 oranında artarak 1,4 milyar dolar olarak 
gerçekleşmiştir. 

İhracatımızdaki bu ivmenin güçlenerek devam 
edeceğine inancımız tam. Akdeniz Tekstil ve 
Hammaddeleri İhracatçıları Birliği tarafından, 
dokuma kumaş tasarım farkındalığının ve rekabet 
gücünün artırılması ile uluslararası pazarda moda ve 
trend yaratabilecek dokuma kumaş tasarımlarının 
ortaya çıkarılması amaçlarıyla düzenlenen Dokuma 
Kumaş Tasarım Yarışması’nın taşıdığı önemin ve 
vereceği katkının bilinciyle, Bakanlığımız destekleriyle 
gerçekleştirilen bu yarışmanın organizasyonunu 
üstlenen Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları 
Birliği başta olmak üzere, emeği geçen tüm kurum, 
kuruluş ve katılımcılara teşekkürlerimi sunar, bu 
yarışmaya katılan bütün yarışmacılarımıza tasarım 
kariyerlerinde başarılar dilerim.



İSMAİL GÜLLE
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı



Yarışma Genç Tasarımcılarımızın Önünü Açıyor

Son 14 yıldır 100 milyar dolar seviyelerinde olan ihracatımızda ilk 
defa son 12 ayda 200 milyar doları geçtik. Böylece sadece 2021 yılı 

hedefimiz olan 184 milyar doları değil, 2022 hedefi olan 198 milyar doları 
da aşmayı başardık. Şimdi gözümüzü 2023 hedefine diktik. Mevcut 
yükseliş ivmemiz gösteriyor ki, en fazla 5 sene içerisinde 300 milyar 
dolarlık ihracata hep beraber ulaşacağız. Bunu başaracak altyapı ve 
tecrübeye fazlasıyla sahibiz. Yılın ilk yarısında Tekstil ve Hammaddeleri 
sektöründe geçen yılın ilk yarısına kıyasla %55 artışla 4,9 milyar dolar 
ihracat gerçekleştirdik. Sektör ilk 6 ayda ihracatını en çok artıran sektör 
konumuna ulaştı. Hazırgiyim ve Konfeksiyon sektöründe ise geçen 
yılın ilk yarısına kıyasla %35 artışla bu yılın ilk yarısında 9,4 milyar dolar 
ihracat gerçekleştirdik. Tekstil sektörlerinde 6 aylık dönemde toplam 
ihracatımız 14 milyar doları geçti. 

Sektörlerimizin toplam ihracatı 2014 yılında 27,6 milyar dolar ihracat 
ile zirveye çıkmıştı. Bu yıl ise bu rakamı geçeceğimizi öngörüyoruz. 
Bu iki sektörde son 12 aylık ihracatımız 29 milyar dolara dayanmış 
durumda. Yıl sonunda tekstil sektörlerinde toplam 30 milyar dolar 
ihracat gerçekleşmesi şaşırtıcı olmaz. Firmalarımızla görüşmelerimizde 
dile getirilen gelişmeler, elde edilen ekonomik veriler bu öngörümüzü 
güçlendiriyor. Pandemiyle beraber ticarette yaşanan değişimleri tekstil 
sektörü özelinde ele alırsak üç başlık öne çıkıyor. Öncelikle, Küresel 
Tedarik Zincirlerinde dönüşüm süreci yaşıyoruz. Talebin Türkiye’ye 
yöneldiğini görüyoruz. Bu bağlamda ihracatçı, yatırımcı ve üretici olan 
Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB) tarafından 
10’uncusunu düzenlenen “Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması” gibi 
etkinliklerin sektöre ve ülkemize kazandırdığı katma değer büyük önem 
arz ediyor. 10 yıl içerisinde yarışma sayesinde sayısız genç tasarımcı 
tekstil ve hazır giyim sektörüne kazandırılmıştır. Aynı zamanda yurtdışı 
eğitimlerini yine Ticaret Bakanlığı desteği ile tamamlayan öğrencilerimiz, 
ülkemizdeki fabrikalarda çalışmaya başlama sürecindedir. 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 
kattığınız 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-
Ge’nin tüm üretimin merkezine konumlandırıldığı  bir Türkiye demek. İlk 

1000 ihracatçımızın 2020 yılında 12 milyar lirayı aşkın Ar-Ge harcaması 
gerçekleştirdiğini özellikle vurgulamak istiyorum. İhracat için olmazsa 
olmaz gerçek, Ar-Ge’dir. Ar-Ge noktasında altını özellikle çizmek 
istediğim husus; Ar-Ge merkezi olan firmalarımızın, diğer firmalara 
göre yüzde 73 oranında daha fazla ihracat gerçekleştirmeleri... 
Biz, Türkiye’nin ihracatla, ihracatın da inovasyonla yükseleceğine 
inancımızla inovasyon ve Ar-Ge çalışmalarımıza devam ediyoruz. 
Ülkemizde tasarıma olan ilginin artması, “Dokuma Kumaş Tasarım 
Yarışması” gibi etkinlikler vesilesiyle yeni yeteneklerin her zaman 
desteklenmesinden geçiyor.  Tasarım farkıyla sıradan bir kumaş piyasa 
fiyatının birkaç katı değere sahip olabiliyor. Türk tekstilcileri artık 
dünyada en güçlü oyunculardan birisi haline gelmiş durumda. Bugün 
birçok ülke ve bölgede “Made in Turkey” etiketli ürünlerimiz raflarda yer 
alıyor.Tasarımcılarımızın sunmuş olduğu ürünleri,  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 
ihracatta fiyat rekabetinden bilgi rekabetine doğru ilerlediğimiz dünya 
içerisinde ülkemizin en büyük rekabet avantajı olacak. Bir ülkenin 
sahip olduğu markalar kadar zengin olduğuna inanıyoruz. Amacımız 
sadece nicelik olarak değil, nitelik olarak da yükselen, katma değer 
yaratan ve markalaşan bir ihracat ailesi.İşte bu kazanımları elde 
etmek için TİM Marka Konseyimizi hayata geçirdik. 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.

Türk tekstilcileri artık 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. 
ATHİB 10.Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması’nda ödül alan, almayan tüm 
yarışmacıları kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum. Yarışmanın 
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.



FATİH DOĞAN
Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği 

Yönetim Kurulu Başkanı



Türkiye Tekstil Sektörünün Geleceği Türk Tasarımında…

Genç tasarımcılarımızı desteklemek ve onları 
Türk tekstil sektörüne kazandırmak amacıyla 

Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları 
Birliği olarak Dokuma Kumaş Tasarım Yarışmasını 
aralıksız olarak on yıldır gerçekleştiriyoruz.

Ülkemizin en köklü ve istikrarlı sektörleri arasında 
ipi göğüslemekte olan Tekstil ve Hammadde 
sektörü yarattığı istihdam değeri ve her geçen 
gün artan ihracatı ile ülkemiz ekonomisine ciddi 
katkı sunmaya devam ediyor. Bu başarıyı devam 
ettirebilmek için, 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 
zamanı. Tasarım kapasitemizin arttığı 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 tarlasından 
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 gencimize 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, 
Bossa Ticaret, Bakırlar Tekstil, Kıvanç Tekstil, 
Kimteks Tekstil, Kipaş Mensucat, Oğuz Tekstil, 
Meteks Moda Dokuma ve Şirikçioğlu Mensucat’a 
en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ayrıca iplik 
sponsorlarımız Alfateks, Arifoğlu İplik Dokuma, 
Deniz Tekstil ve Ulusoy Tekstil’e bizi bu süreçte 
destekledikleri için şükranlarımızı sunuyoruz.

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



ZEKİ KIVANÇ
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili

ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması Yürütme Kurulu Başkanı



Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması ile öncüyüz…

Ülkemiz tekstil sektörünü hak ettiği noktaya 
ulaştırmak adına var gücümüzle çalışmaya 

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

Tekstil ihracatçısı ülkeler ile rekabet edebilmemiz 
için tasarım, inovasyon ve ar-ge çalışmalarımıza 
hız katmamız ve her faaliyetimizi bu üç unsur 
üzerine kurgulamamız gerekiyor. Gelişmiş ülkeler 
seviyesine ulaşmak istiyorsak en önce insanımıza 
yatırım yapmamız şarttır. Bölgemiz ve ülkemizin 
tasarım potansiyelini ortaya çıkaracak çalışmalara 
imza atmaktan gurur duyuyoruz.

ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması bugün 
sadece bölgemizin değil ülkemizin de sayılı tasarım 
yarışmalarından biri olma özelliğini taşıyor. Her 
geçen sene gerek ulaştığımız gençlerin çeşitliliği 
gerekse de iyi uygulama örneği olarak kabul edilen 
sayısız çalışmamız 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 eğitim ve üretim deneyimlerini 
kazandırmanın mutluluğu içindeyiz.

Adana ve Kahramanmaraş’taki 8 üretici sponsor 
firmamızda dokunan 40 tasarım kumaş her sene 
olduğu gibi bu sene de bambaşka bir şekilde 
karşınıza çıkıyor. Tasarımın ve inovasyonun 
kültür olarak dahil edilmediği hiçbir sektörde 
başarının ve devamlılığının sürdürülmesi 
mümkün olmuyor. 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’mızın destekleri ile katkıda bulunmakla 
kalmayıp aynı zamanda ortak projeler 
geliştirerek meslek hayatına hazırlıyoruz.

Hayallerini ve emeklerini hayata geçirmemize 
imkan sağlayan genç tasarımcılarımıza, 
yarışmamızın on 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, Kıvanç Tekstil, Kimteks 
Tekstil, Kipaş Mensucat, Meteks Moda Dokuma, 
Oğuz Tekstil ve Şirikçioğlu Mensucat’a; iplik 
sponsorlarımız Alfateks, Arifoğlu İplik Dokuma, 
Deniz Tekstil ve Ulusoy Tekstil’e ve LC Waikiki 
Kurumsal Akademi’ye teşekkürlerimizi sunar, 
finale kalan genç tasarımcılarımıza şahsım ve 
Yönetim Kurulumuz adına başarılar dilerim. 



*Finalistler, alfabetik olarak sıralanmıştır.





İllüzyon, gerçek bir nesnenin 
duyular üzerindeki izleniminin yanlış 
değerlendirilmesidir. Kısaca duyu 
organlarının yanılsaması olarak 
tanımlanabilir. Optik illüzyon, nesnel 
gerçeklik ile görsel olarak algılanan 
görüntülerin farklı olduğu durumlar 
için kullanılır. Bu herhangi bir şekil 
olabileceği gibi renk, boyut veya bir 
hareket algısıda olabilir. Bu koleksiyonda, 
optik illüzyonun iki boyutlu olmasına 
rağmen nesnel gerçeklik ile farklı 
algılanması durumu ile yaşamımız 
boyunca deneyimlediğimiz inişli 
çıkışlı duygu değişimlerinin çizgilerle 
ifade edilmiş hali birleştirilerek, optik 
illüzyon esintili ritmik armürlü dokuma 
kumaşlar oluşturulmuştur. Oluşturulan 

kumaşlarda hayatın 
pozitif yönü ele alınmıştır 
ve bu sayede sürekli 
yaşamımızın içinde olan 
insanlara iyi hissettiren, 
dokulu yüzeyler 
oluşturulmuştur.
Koleksiyonda kullanılan 
tema başlığı ‘’ruh’’ 
anlamına gelmektedir.
Temaya gönderme 
yapan pozitif renk paleti 
özgür neşeli ruhu temsil 
eder.

Binnur ÇİFÇİ
Spirit

1998 yılında İstanbul’da doğdum. 
Lisans eğitimime Mimar Sinan 
Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel 

Sanatlar Fakültesi, Tekstil ve Moda 
Tasarımı 4. sınıf öğrencisi olarak 
devam etmekteyim. Daha önce 
Uğur Tekstil ortaklığında armürlü 
dokuma kumaş koleksiyonu 
hazırlamaya yönelik bir projede 
yer aldım. Projede yer aldığım 
süre zarfında tasarımımın ürüne 
dönüşme sürecini görme fırsatı 

elde ettim. Bu yıl sun design project e 
katılmaya hak kazandım. Proje kapsamında 
kadın giysi koleksiyonu hazırlayıp, hazırlamış 
olduğum koleksiyonu üretme imkanına sahip 
oldum. Şu anda giysi ve dokuma tasarımı 
alanlarında staj yaparak deneyim kazanmaya 
devam ediyorum.
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“Yaşam mücadelesi” kavramı insanlara 
özgü bir düşünce biçimi, yaşama dair 
inançlar ve zihinsel yaklaşım bütünü 
olarak tanımlanır. Hayatta kalmayı, 
yeniden başlamayı, iyi koşullara yönelimi 
ve yaşamın dönemeçlerinde var 
olmayı denemeyimleyen varlık sadece 
insan değildir. Yaşamı bir mücadele 
olarak görmeyi seçenler ve yaşamın 
doğal akışındaki süreçler üzerine 
farkındalıklarını yükseltmeyi tercih 
edenler kendi konumlarını farklı alırlar. 
İlk grup için, doğanın dayanıklılığının 
insanlara bu kavramı en iyi sorgulatacak 

olgu olduğunu düşünüyorum.  Doğanın değişen 
koşullarda kendini zarifçe yenileyişindeki renkler ve 
dokuların tümü eşsiz bir potansiyelin ışığı, dayanılılığın 
somut dokularıdır. Bizlerin daha iyi yaşam koşulları 
için göz ardı ettiğimiz doğanın dikkatli gözleminde 
“mücadele” kavramı farkındalıklardaki yükselişe bir 
davete dönüşür.  Bu daveti dinlemeye açık oldukça 
beton yığınlarının altından yeniden doğmayı başaran 
gizli renkler ve dokular görünür olmaya başlar. 
Aslında her gün üzerinde yürüdüğümüz yollarda ve 
betonların arasındaki çatlaklarda dayanıklılığı ile 
filizleneceği günün ışığını kollayan canlı tohumlarda 
canlılığı görüyor ve korumaya can atıyoruz. İnsan 
ve doğanın etkileşimini yaşamın dönemeçlerindeki 
doğal akışlarda daha dikkatli gözden geçirmeliyiz. Eco 
friendly teması ile hazırladığım kumaş tasarımlarında 
ele aldığım konu olan doğanın mücadelesi insanın 
dayanıklılık serüvenidir.  Bizler yeni dünya düzeninde 
bize yoldaş olacak dayanıklılık niteliği için doğanın 
şehirdeki gizli çağrısına, farkındalığımızı kendi 
yaamlarımızda yükselterek yol alabiliriz. Dokuma 
yüzeylerimdeki doku farkları arasından göz kırpan 
doğa renkleri çatlakların arasından taşan yaşama 
sevincimizdir.

Yaşam Mücadelesi
1999 yılında Tokat’ta 
dünyaya gelmiştir. İlk ve 
orta öğrenimini İstanbul’da 

tamamlamış ve sonrasında 
güzel sanatlara olan ilgisi 
nedeniyle lise eğitimini 
“Etiler Rüştü Akın Anadolu 
ve Meslek Lisesi”, “Giyim ve 
Üretim Teknolojisi Bölümü’nde 
tamamlamıştır. Lise stajını 
İstanbul’da bulunan, Moda 
Tasarımcısı Aslı Filinta’da 

tamamlamıştır. 2018 yılında ise özel yetenek 
sınavı ile “İstanbul Bilgi Üniversitesi”, 
“Uygulamalı Bölümler Yüksekokulu”, Tekstil 
ve Moda Tasarımı Bölümü’ne %100 burslu 
girmeye hak kazanmıştır. 2021 yılının 
Haziran ayında, Moda Tasarımcısı Mehtap 
Elaidi’de gönüllü staj yapmıştır. İstanbul 
Bilgi Üniversitesi, Uygulamalı Bölümler 
Yüksekokulunda oluşturduğu kumaş tasarım 
koleksiyonuyla ATHİB’in oluşturduğu 10. 
Kumaş Tasarım Yarışmasında finale kalan 
10 kişiden biri olmuştur. İstanbul Bilgi 
Üniversitesi, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü 
3. Sınıf öğrencisi olarak eğitimine devam 
etmektedir. Lisans eğitimi sonrasında, kendi 
alanında lisansüstü eğitim alıp tasarımcı 
veya akademisyen olarak deneyim kazanmak 
istemektedir.  

Demet YAVUZYİĞİT 
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Erk Ruhu şaman inancına göre doğumdan 
ölüme bizlere eşlik eden erk hayvanları 
olduğuna inanmaktadır. Ben de bu 
inanıştan etkilenerek kendi erk hayvanımı 
bulmak üzere araştırma yaptım. Çeşitli 
çakra açma yöntemleriyle ininlen bu içsel 
yolculukta gözümüzde beliren ilk hayvan 
ve ya hayvanlar bizim erk ruhlarımızdır. Bu 
yolculukta keşfettiğim erk hayvanım olan 
kaplan ve yılan benim koleksiyonumun ilham 
kaynağı oldular. Hayvanların dokuları ve 
fiziksel hareketleri sayesinde tasarladığım 
örgülerimi hayal ettiğim şekilde kumaşlarıma 
aktardım. Yılan figürünün yanar dönerli 

deri efektini vermek için 
kullandığım hologram simler hayal 
ettiğim görünümü elde etmemi 
sağladı.  Kullandığım renkler 
hayvanların doğal renklerinden 
biraz uzak seçerek kendi hayal 
gücümü aktarmayı amaçladım. 
Koleksiyonumu cinsiyetsiz olacak 
şekilde tasarlayıp herkese hitap 
etmesini istedim. 

1997 yılında Gaziantep’te dünyaya 
gelmiştir. Ortaokulu KKTC’de okuyup 
lise için Antalya’ya yerleşmiştir. 

Güzel sanatlara olan ilgisini lise 
yıllarında keşfederek iki yıl çizim 
eğitimi almış ve hayal ettiği bölümü 
kazanmıştır. Süleyman Demirel 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
Tekstil Ve Moda Tasarımı bölümünden 
başarıyla mezun olmuştur. Üniversite 
eğitimi yıllarında kendini geliştirmek 
adına okulunun sağlamış olduğu 

sergilere ve müzikallere tasarımlar yaparak 
katılım göstermiştir. Şimdi ise yarışmalara katılım 
sağlayarak kendini geliştirmeyi ve sektöre ismini 
duyurmayı amaçlamıştır. 

Eda YEŞİLYURT

Erk Ruhu
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Fungus, yorgun yeryüzünün ilk 
sakinlerinden. Doğayı sarar, yıkılmış 
ağaçların ve dalların üzerinde hayat 
bulur. Toprağın sıcak ve soğuk 
renklerini yaratıcı bir biçimde bir 
araya getirir. Kalıcı ve coşkulu 
renkleriyle Fungus; son bulan hayatın 
bej tonlarıyla toprağın, filizlenen taze 
yaşamın simgesi ile yeşilin, güneşli 
bir gün vaadini sunan iyimser sarı 
tonlarıyla enerjinin ve güven verici 
etkisi ile de mavinin bizlere iyileştirici 
yönünü göstermektedir. Kumaş 
tasarımlarında bitmiş bir hayatın 
tekrar canlanması yansıtılmaya 
çalışılmıştır. Kumaşlarda likra ve 
likrasız ipliklerin toplama farkları 
katmanlı armürler ile Fungus’un 
hareketli görüntüsü yansıtılmıştır. Bu 
hareket ile denge içinde düzen, düzen 
içinde denge yansıması dokuma 
kumaş tasarımlarına aktarıldı. 

Eylem BARİN
Fungus

2000 yılında İstanbul’da doğdu. Mersin 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
Tekstil ve Moda Tasarımı bölümünü 

kazandı. 2019 yılında Doğada Yolculuk 
/Karma Batik Öğrenci Sergisine 
katıldı. Kıvanç Tekstil Dokuma stajını 
tamamladı. 14. İHİB Ulusal Halı Tasarım 
Yarışmasında birinci oldu. 10. ATHİB 
Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması 
Finalist finalist olmaya hak kazandı. 
15. İTHİB Uluslararası Kumaş Tasarım 
Yarışmasında İlk 20 Finalist arasında 

yer aldı. Kariyer hedefi; Tekstilin çeşitli tasarım 
alanlarında iş deneyimleri  edinerek  teknik bilgi 
ve becerilerini ortaya koyup, yenilikçi projelerle 
alanına katkı sağlamak. Şuan 4. Sınıf olarak 
üniversite hayatına devam etmektedir. 
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Her gün çevremizde 
rastladığımız ve içine 
girdiğimiz doğa bazen kendini 
oluşturan elementlerle 
yaptığımız işlerin içine 
gizlenmiştir. Doğanın bir 
çok muhteşem doku ve 
rengi içinde barındırması 
ile birlikte insan üzerindeki 
koruma etkisi birleşince 
bu etkiyi tasarımlara 
aktarmak zor olmamaktadır. 
Doğanın estetik gelişimi 
olarak kimi zaman 
dokusundaki kimi zaman 
renk kombinasyonundan 
ilham alınıp tasarımlara 
yansıtılmıştır.

İzmir de doğdum. Orta 
okulda İzmir genelindeki 
resim yarışmasında 

1. oldum. Liseyi Işılay 
Saygın Anadolu Güzel 
Sanatlar Lisesi’nde resim 
bölümünde okudum. 2 
kere resim sergim oldu. 
Üniversiteyi Marmara 
Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi grafik tasarım 
bölümü okudum mezun 

oldum. Daha sonra tekstil sektöründe 5 
buçuk yıl Örme grubunda tasarımcılık 
yaptım. Teverler tekstil ve Lufian’da 
çalıştım. Tekstili çok sevdiğim için 
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi’nde tekstil ve moda tasarım 
bölümü okuyup lisans diploması ve 
eğitimi almak için ikinci üniversiteyi 
okuyorum.

İpek ÇAKIR

Silhouette of 
Nature
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Teknolojinin de gelişmesiyle kendini 
sürekli olarak yenileyen sanat, 
farklı disiplinlerle de etkileşime 
girerek yepyeni teknikler karşımıza 
çıkarmıştır. Sanatta dijital teknolojinin 
kullanılması, özellikle bilgisayarların 
hızla gelişmesi, birçok disiplinlini de 
içinde barındırmasına neden olmuştur. 
Dijital enstalasyonlar bir sergileme 
biçimi olarak, yanılsama yoluyla algıda 
oluşturulan gerçeklik, teknik bağlamda 
gelenekselin dışına çıkarak, dijital 
teknolojinin bit parçası haline gelmiştir. 
Ve yeni bir ifade biçimi kazanmıştı. 
Immersive koleksiyonu yapay zekâ 
enstalasyonları, dijitalleşmeyi ve çok 
boyutluluğu ele almış bir temadır. 
Koleksiyon kumaşlarında boyutluluğu 
pile tekniğinden yararlanılarak 
verilmiştir. Pile dokuma tekniği 
yanında, bazı ipliklere kesme işlemi 
uygulanarak doku, neon renklerle ise 
görsel etki arttırılmaya çalışılmıştır. 
Tema görsellerinde yer alan ışık, renk 
kesişimleri pile tekniğine ekose etkisi 
katılarak vurgulanmıştır. 

1995’de Ankara’da doğdu. 
2014’de Çukurova Üniversitesi 
Tekstil ve Moda Tasarım 

bölümünü kazandı. Dokuma 
stajını Kıvanç Tekstil San. ve 
Tic A.Ş’de, giysi stajını ise 
Boyner Network’te tamamladı. 
2017’de 7. Ev Tekstili Tasarım 
Yarışması’nda ilk 10’a kalarak 
finalist oldu. 2018’de Ankara 
Hacı Bayram Veli Üniversitesi 
Tekstil Tasarımı Bölümünde 

yüksek lisans yapmaya başladı. 2019’da 
4. Junioshow Bebek ve Çocuk Giyim 
Genç Tasarımcılar Yarışması finalisti 
oldu. 2020’de 1.Uluslararası Jürili Tekstil 
Sanatları Karma Sergisine katıldı. 2021’de 
Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Enstitüsü “Water; International 
Online Mixed  Exhibition” Sergisine katıldı. 
Gelecekteki hedefi eğitim hayatı devam 
ederken teknik ve uygulamalı olarak 
tekstil ve moda alanda geliştirmeyi 
hedeflemektedir. 

Immersive 

Merve GÜNDOĞDU





MERVE GÜNDOĞDU • IMMERSIVE  



MERVE GÜNDOĞDU • IMMERSIVE



MERVE GÜNDOĞDU • IMMERSIVE



MERVE GÜNDOĞDU • IMMERSIVE 



Artan üretim ve 
tüketim doğanın 
dengesini bozmaktadır. 
Geleceğimiz için 
üretiğimiz her ürün 
yok olabilmeli veya 
dönüşebilmelidir. 
Günümüzde sıkça 
duymaya başladığımız 
sürdürülebilirlik kavramı 
üretim bilincimizde 
bir kırılma etkisi 
oluşturmaktadır. 
“Natural Distortion “ 
teması sürdürülebilirlik; 
bozulma ve çarpılma 
gibi kavramlar ışığında,  
geçmişten ilham alarak 
oluşturulmuştur. Ege 
bölgesinin geleneksel 
dokuması Kızılcabölük 
boncuklusu/ tırnaklısı 
motifinden kullanılan 
tansiyon farkı tekniği 
üzerinden kumaş 

tasarımları yapılmıştır. Doğada oluşan 
dengesizlik, bozulma ve çapılma gibi 
kavramlar,   tansiyon farkı tekniği ile 
özdeştirilmiştir. Koleksiyon oluşturulurken 
doğal görünümler esas alınıp,  doğal 
tonlar ile bütünleştirilmiştir. Kumaşların 
hammaddesi doğal lifler, elastan ipi, simli 
iplik, organik pamuk ve kenevir lifinden 
oluşmaktadır.

Natural Distortion
1996 yılında İzmir’de doğdu. 
2010-2014 yılları arası 
Gaziemir İMKB Kız Teknik ve 

Meslek Lisesi Giyim üretim 
Teknolojisi/ Kadın Giysi 
Modelistliği alanından mezun 
oldu. Lise stajını Jeyan Gedik 
moda evinde tamamladı. 
Tasarıma olan ilgisinden 
dolayı lise döneminde desen 
eğitimi aldı. 2014-2018 yılları 
arası Dokuz Eylül Üniversitesi 

Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda 
Tasarım bölümü, Tekstil Tasarım Anasanat 
dalında lisans eğitimini tamamladı. 
Lisans eğitimi sırasında dokuma ve baskı 
stajlarını İzmir, Denizli ve İstanbul’da 
bulunan fabrikalarda tamamladı. 2019 
yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Enstitüsü Tekstil ve Moda 
Tasarım bölümünde yüksek lisans 
eğitimine başladı. 2020 yılının Ekim 
ayından 2021 yılının Ağustos ayına kadar 
İzmir Olgunlaşma Enstitüsünde usta 
öğretici olarak çalıştı. Eğitim hayatı 
boyunca çeşitli workshop, seminer gibi 
etkinliklere katılım göstermiştir. Tez 
aşamasında yüksek lisans eğitimi devam 
etmektedir.

Merve SOYBAŞ
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Kızılderililer doğayı ve doğadaki varlıkları 
kutsal semboller olarak görür ve her insanın 
gücü veya varlığının etkisi altında ve 
mirasını aldığına inanırlar. Bu bir kabilenin 
karakterini belirlerken ki en önemli 
ilham kaynaklarından biridir. Kızılderililer 
batıl inançlarını hayatlarına yansıtmış 
toplumlardır. Dans bu inançların en önemli 
olanlarındandır. Kızılderili kutlamaları 
büyük ritüel danslarla sembolize edilir. 
Bunun modern bir örneği hayalet dansı 
olan “Pow Wow” olarak gösterilebilir. Pow 
Wow Algonquin kabilesinde rüya gören ya 

da şaman anlamına gelen bir 
terimdir. Bu dans Amerikan 
ordularıyla savaşmadan 
önce Kızılderililerin şaman 
ritüeli olarak toplanmalarını 
sembolize eder. Pow Wow, 
mutluluk ve neşeyi müzikle 
birlikte dansı birleştirerek 
gösteren bir tarzdır. Tören 
esnasında ruhlar ile ileşim 
ve ruhların diyarına doğru 
bir yakınlaşma söz konusu 
olur. Ruhların tören alanına 
indiğine ve dansçılarla 
birlikte dans ettiğine hatta 
dansın hastalar ve savaşta 
yaralananları iyileştirdiğine 
de inanılır. Tasarımlarda 
atkıdan desenlendirilen 
örgüler ile birlikte çift katlı 
örgü teknikleri  kullanılması 
hedeflenmiştir. Çevre dostu 
olması açısından doğal 
hammaddeli iplikler ile 
yapılması tercih edilmektedir.

Pow Wow
1993 yılında Mersin’de doğdu. İlk , orta 
ve lise öğrenimini Mersin’de tamamladı 
. İlk lisans eğitimini Mersin Üniversitesi 

Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 
bölümünde tamamlarken aynı zamanda 
da formasyon eğitimini alarak 2016 
yılında mezun oldu. Çocukluğundan bu 
yana devam eden tasarıma ve sanata olan 
ilgisi nedeniyle 2018 yılında özel yetenek 
sınavına girerek Mersin Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda 
Tasarımı bölümünü kazandı. Şu an da 4. 

Sınıf olarak öğrenimine devam etmektedir. Dokuma 
alanındaki stajını Kıvanç Tekstil’de tamamladı.  2017 
yılında katıldığı M1 AVM Adana sponsorluğunda 
düzenlenen Moda Tasarım Yarışmasında ikincilik 
ödülünü aldı. Mersin Üniversitesinde düzenlenen 
Doğada Yolculuk Karma Batik 
öğrenci sergisine katılım gösterdi. 
15. İTHİB Uluslar Arası Kumaş 
Tasarım Yarışmasında ilk on finalist 
içinde yer almaya hak kazandı. 
10. ATHİB Ulusal Kumaş Tasarım 
Yarışmasında başarı göstererek 
ilk on finalist içinde yer aldı. Bu 
yıl 1. si düzenlenen GAİB Doku 
Kumaş Tasarım Yarışmasında 
ilk yirmi finalistten biri oldu. 
Özlem DAYLAN BOZOĞLAN  giysi 
ve dokuma tasarımı alanlarında 
kendini geliştirmek üzere lisans 
eğitimini tamamladıktan sonra 
kendi alanında lisansüstü eğitim 
alıp, tasarımcı ve aynı zamanda 
akademisyen olarak deneyim 
kazanmak istemektedir. 

Özlem DAYLAN BOZOĞLAN
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Kleopatra, dünyayı etkileyen esaslı 
aşkları, güce olan tutkusu, hırsı, 
zekası ve güzelliği ile tarihin en çok 
konuşulan kadınlarından birisidir. 
Hayali, Roma ve Mısır imparatorluğunu 
birleştirip tüm dünyaya sahip olmaktır 
ve bu uğruna kimi zaman aşkını feda 
etmiş olsa da aşkı uğruna dünyaya 
veda etmiştir. Mısırlı kraliçe Kleopatra, 
Roma’nın varislerinden birisi olan 
Marcus Antonius ile Tarsus’ta güç 
ittifakı yapmak üzere buluşur ancak 
muhteşem bir çekim ile birbirlerine 
aşık olurlar. Böylece uzun yıllar sürecek 
romantik, ihtiraslı ve zorlu bir aşk 
başlamış olur. Antonius, Kleopatra’ya 
politik konularda sınırsız yetkiler 
verecek kadar bağlıdır ancak bu 
tutum Roma senatosu tarafından hoş 

karşılanmaz ve iki aşık öldürülmek istenir. Kleopatra 
Antonius’un hayatını kurtarmak için kendisi adına 
yaptırdığı anıt mezara çekilerek öldüğü haberini 
duyurur. Tabi bu haberi Antonius’da alır. Haberi  alan 
Antonius kılıcını göğsüne saplar ve Kleopatra’nın 
yanında ölmek üzere anıt mezara taşınmasını ister. 
Oysa Kleopatra yaşamaktadır ve Antonius orada, 
onun yanında ölür. Bu acıya dayanamayan Kleopatra 
bir engerek yılanına kendini sokturur ve Antonius ile 
birlikte gömülmek istediğini dile getirir. Böylece iki 
aşık birlikte sonsuza kadar sürecek derin bir uykuya 
dalarlar. Koleksiyon Kleopatra’nın zorlu aşk hikayesini 
evreleştirerek 4 farklı kapsül dokuma kumaş 
tasarımından oluşmuştur. Tasarımlarda turuncu 
ağırlığında mor, pembe, kırmızı ve mavi tonlardaki 
boyalı iplikler kullanılmıştır. Renkli ipliklerin birleşim 
gücünden faydalanarak esin kaynağı aşkın evreleri 
olan SİHİR, RİTİM, BAĞLANMA ve KAOS duygularının 
dokuya aktarılması sağlanmıştır. 

Kleopatra’nın Aşkı
20 Temmuz 1998 yılında 
Mersin’de doğdu. 2016 yılında 
Hafsa Sultan Mesleki Ve Teknik 

Anadolu Lisesi’ den mezun 
oldu. 2021 Mersin Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil 
ve Moda Tasarım bölümünü 
birincilikle mezun oldu. Eğitimi 
süresince ders kapsamında ve 
ders dışında birçok dokuma 
kumaş, baskı deseni ve giysi 
tasarımı çalışmaları yaptı ve 

bunlardan bazıları da çeşitli sergilerde yer 
aldı. Bölümüyle alakalı birçok workshop’a 
katıldı. 2019 yılında düzenlenen TÜBİTAK 
bilim fuarında gönüllü olarak görev aldı. 
LC Waikiki Kurumsal Akademi tarafından 
hazırlanan özel online eğitim programa 
katıldı. Eğitimi süresince, estetiği işlevle 
birleştirebilen, hammadde ve üretim 
bilgisine hakim, yaratıcı yönü gelişmiş, 
yetkin bir tekstil tasarımcısı olmayı 
hedeflemekte ve bu yönde kendini 
geliştirmekte.

Sema ARI
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Koleksiyona ismini veren Çatalkaya, 
çocukluğumu  geçirdiğim  kasabada 
bir kayalık alandır. İki büyük kayanın 
sanki kafa kafaya vermiş gibi bir 
görüntüye sahip olan bu yerde bir 
hurafeye inanılırmış. Babannemin 
anlattığı ve bizzat şahit olduğu bu 
gerçek hayat hikayesinde yıllar önce 
çocuğu olmayan ve farklı sebeplerle 
bebeklerini sürekli kaybeden annelerin 
bir umuduymuş Çatalkaya...
Kadınlar, ağızlarına yulara benzeyen bir 
ip bağlanarak kimsenin konuşmaması 
gereken bir yolculukla Çatalkaya’ya 
yürütülürlermiş. Kayaya geldiklerinde 
kadını götüren kişi kayalıklara doğru 
üç kez “Bu kadını sana sattım!”diyerek 
bağırırmış. Bu olaydan sonra kadınların 
çocuklarının olduğuna ve sağlıklı 

bir şekilde büyüdüğüne 
şahitlik edenler varmış. 
Çatalkaya kalıntıları 
olduğunu düşündüğüm 
bazı taşları fotoğraflayarak 
,bana ilginç ve bir o kadar 
tuhaf hissettiren bu 
hikayeden ilhamla kumaş 
koleksiyonumu hazırladım.
Bebek sahibi olabilmek 
umuduyla her yolu deneyen 
onca kadını ve  tüm kadınları 
temsil etmek istedim 
.Kumaşlardaki yumuşak tuşe 
kadının hassasiyeti, motif 
alanları ile kadının zerafetini 
ve kendi tasvirimle kadının 
doğurganlığını yansıtmayı 
hedefledim. 

Çatalkaya
1997 yılında Kocaeli’de 
doğdu. Eğitimi devam 
ederken,  küçük yaştan 

itibaren ev tekstili alanında 
hizmet veren aile işinde 
deneyim kazandı. 2017 
yılında Mimar Sinan Güzel 
Sanatlar Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi 
Tekstil ve Moda Tasarımı 
Bölümü’nü kazandı. Eğitim 
hayatı devam ederken 

özel tiyatroların oyunları için kostüm 
tasarımları ve üretimleri yaptı. İlkyardım 
eğitmenliği belgesi alıp gönüllü ilkyardım 
eğitimleri verdi. Hayatı süresince bir 
çok sosyal sorumluluk projesinde 
gönüllü ve aktif olarak yer almış olup, 
çeşitli seminer, workshop ve mesleki 
eğitim programlarına katılarak kendini 
geliştirmeyi hedeflemiştir. Kariyer 
hedefi ise; aldığı eğitimlerdeki akademik 
bilgileri sektörde aktif olarak pratiğe 
dökerek markalaşıp 
Dünya’ya Türkiye menşeili 
katma değerli ürünler 
ihraç ettirebilmek. Her 
zaman için uygulanabilir 
çözümler üreten, yenilikçi, 
sektör disiplinini kavramış, 
tekstil endüstrisine 
dokuma ve baskı trendleri 
alanında danışmanlık 
hizmeti veren bir tasarımcı 
olmaktır.

Yasemin DİKEREL
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ATHİB 9.Dokuma Kumaş
Tasarım Yarışması

Final Sunumu ve Ödül Gecesinden
Kareler

Dokuma Kumaş
Tasarım Yarışması ile öncüyüz.





ALFATEKS TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 

ARİFOĞLU DOKUMA TEKSTİL İPLİK PAZARLAMA SAN. TİC. A.Ş. 

BAKIRLAR TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. 

BOSSA T.A.Ş  

DENİZ TEKSTİL SAN. VE TİC. A. Ş. 

KIVANÇ TEKSTİL SAN. TİC. A.Ş.  

KİMTEKS TEKS. İNŞ. TİC. VE SAN. A.Ş. 

KİPAŞ MENSUCAT 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. TİC. A.Ş.

ve

Dr. Öğretim Üyesi NURAY ER BIYIKLI

Danışman-Koordinatör Yürütme Kurulu Üyesi
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü

Teşekkürler
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9. ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması 1.’si Kübra Çolak’ın dokuma kumaş tasarımıdır.


