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Uluslararası tasarım dünyasının yeni starı İTHİB Uluslararası 
Kumaş Tasarım Yarışması’nın ilk üç finalisti ödüllerin sahibi oldu.

Sürekli vurguluyoruz; ihracatımızı ar-
tırmak istiyorsak, Ar-Ge ve tasarıma 
yatırım yapmamız şart. İTHİB olarak 
düzenlediğimiz Kumaş Tasarım Yarış-
ması da bu uğurda atılan en önemli 
adımlardan biri. Gururluyuz, çünkü bu 
yıl yarışmamız ilk defa uluslararası bir 
boyut kazandı. Sektöre vizyon katan 
yarışmamız, iş, moda ve sanat dün-
yasından birçok ünlü ismi buluşturdu. 
Yeni yılda yeni projelerle sektörün 
önünü açmaya devam edeceğiz. 

ITHİB’in genç yetenekleri 
desteklemek ve sektöre 
kazandırmak amacıyla 
11 yıl önce başlattıkları 
Kumaş Tasarım Yarış-

ması, 1 Kasım tarihinde İstan-
bul Four Seasons Hotel’de dev 

bir organizasyon ile gerçek-
leşti. Ekonomi Bakanlığı 
himayelerinde, İTHİB 
tarafından düzenlenen 
yarışma, bu yıl uluslara-
rası unvanına kavuştu. 
Yarışma dünyanın en 
önde gelen uluslara-

rası kumaş tasa-
rım yarışmaları 
arasında yerini 
alarak 11. İTHİB 

İstanbul Uluslara-
rası Kumaş Tasa-

rım Yarışması olarak yurtiçi ve 
yurtdışından gelen konuklarını 
ağırladı. 
İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı 
İsmail Gülle’nin ev sahipliğin-
de düzenlenen yarışma, rekor 
başvurusu ile uluslararası ya-
rışmalar arasında yerini aldı. 
Kumaşları sanata dönüştüren 
genç tasarımcıların tasarımları 
arasında jüri değerlendirmesi 
sonucunda yarışmanın birin-
cisi Peri Alagöz oldu. İkincilik 
ödülünü İtalyan tasarımcı 
Liana Patiashvilli aldı. Üçün-
cülük ödülünü ise Melis Ka-
bail aldı. Suriye’deki savaştan 
kaçan ve Türkiye’deki mülteci 
kampından yarışmaya katılan 
Celile Mustafa ise Jüri Özel 
Ödülü’nün sahibi oldu. 

TEKSTİL TASARIMLA 
SINIRLARI AŞIYOR

İTHİB Uluslararası Kumaş Tasarım Yarışması’nın jüri üyeleri 
yüzlerce tasarım içinden en iyilerini seçti.

İTHİB ULUSLARARASI KUMAŞ 

TASARIM YARIŞMASI GÖRSEL 

ŞOVLARIYLA NEFES KESTİ

Hande Yener muhteşem sahne performansıyla davetlileri
büyüledi
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İTHİB tarafından tekstilin tasarım gücünün 
yaygınlaşması adına düzenlenen Kumaş 
Tasarım Yarışması, bu yıl uluslararası alanda 
da gücünü ortaya koydu. İsmini İTHİB İstanbul 
Uluslararası Kumaş Tasarım Yarışması olarak 
yenileyen etkinlik, dünyada Türk tekstilinin 
tasarım gücünü gözler önüne serdi. 

DÜNYANIN 
GÖZÜ TÜRK 
KUMAŞINDA
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P
amuğu ipliğe, ipliği ku-
maşa dönüştürürken 
tasarımın gücünü kulla-
narak göze hitap eden ve 
dünyaya katma değerli 
ürün satmayı hedefleyen 

tekstil ihracatçıları, günümüz rekabet 
koşullarında katma değerli, inovatif ve 
tasarım değeri yüksek ürünler üretmek 
zorunda olduklarının bilincindeler. 
Devlet teşvikleriyle tasarım ve inovatif 
ürünler üreterek Türk tekstil ihracatını 
her geçen gün artıran ihracatçılar, genç 
dimağları sektöre kazandırmanın da bir 
o kadar önemli olduğunun farkındalar. 
Bu sebeple İTHİB, tekstilde tasarımın 
yaygınlaşması adına 11 yıldır düzenle-
diği Kumaş Tasarım Yarışması ile genç 
tasarımcıların önünü açıyor. İTHİB’in 
genç yetenekleri desteklemek ve sektöre 
kazandırmak amacıyla 11 yıl önce baş-
lattıkları Kumaş Tasarım Yarışması, 1 
Kasım tarihinde İstanbul Four Seasons 
Hotel’de dev bir organizasyon ile ger-

çekleşti. Ekonomi Bakanlığı himayele-
rinde İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri 
İhracatçıları Birliği (İTHİB) tarafından 
düzenlenen yarışma, bu yıl uluslarara-
sı unvanına kavuştu. Yarışma böylece 
dünyanın en önde gelen uluslararası ku-
maş tasarım yarışmaları arasında yerini 
alarak 11. İTHİB İstanbul Uluslararası 
Kumaş Tasarım Yarışması olarak yurtiçi 
ve yurtdışından gelen konuklarını ağır-
ladı. 

Tasarımları kumaşa işleyenler 
İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı İsmail 
Gülle’nin ev sahipliğinde düzenlenen 
İTHİB İstanbul Uluslararası Kumaş 
Tasarım Yarışması, rekor başvurusu ile 
uluslararası yarışmalar arasında yerini 
aldı. Kumaşları sanata dönüştüren genç 
tasarımcıların tasarımları arasında jüri 
değerlendirmesi sonucunda yarışmanın 
birincilik ödülünü Peri Alagöz aldı ve 
10 bin Euro ödülün sahibi olurken, 100 
bin TL değerinde yurtdışı eğitim ödülü 

Anadolu sadece sayısız kültürün değil, giyinmenin de 
anavatanı... Dünya uygarlık tarihinin ilk ayak sesleri olan 
Hititler’e ve Asurlular’a kadar uzanan bu hikâye, bugüne 
ulaşan sanat anlayışımızın ve geleneğimizin vazgeçilmezi, 
tutkusu… İpekli ya da pamuklu… Yün ya da keten… Asırlar 
boyu Anadolu’daki yüz binlerce tezgâhtan çıkan el emeği 
dokumalarımız dalga dalga tüm dünyaya yayıldı ve sayısız 
insanın hayatında yerini aldı. Cumhuriyetimizin ilk yıllarında 
kurulan Sümerbank ile birlikte hızla sanayileşen, Türkiye’nin 
ekonomik devriminin mihenk taşı olan tekstil sektörü; 
özel sektöre sağlanan teşvik ve desteklerin de etkisiyle 
günümüz Türkiye ekonomisinin üretimdeki gücü, krizlerden 
çıkışın dinamosu, katma değerli ihracatın, istihdamının ve 
sürdürülebilir büyümenin lokomotif sektörü oldu. Dünyanın 
200 ülkesine yılda 10 milyar dolar ihracat gerçekleştiren 
on binlerce çalışanımız bulunmaktadır. Ülkemiz tekstil 
sektörünü temsil eden en büyük çatı kuruluş İstanbul 
Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) olarak, 
katma değerli ihracatımıza ivme kazandırarak Türkiye’nin 
küresel rekabet gücüne güç katmakta kararlıyız. Bu amaç 
doğrultusunda; günümüz bilgi çağında zirvede kalıcı 
olabilmenin yolunun inovasyondan geçtiğinden hareketle; 
yaratıcı, genç ve dinamik moda tasarımcılarını keşfetmek 
üzere 11 yıldır aralıksız olarak İTHİB Kumaş Tasarım 
Yarışması’nı düzenliyoruz. Bu yarışma, uluslararası bir kumaş 
tasarım yarışması olmasıyla da çok özel ve farklı bir yere 
sahip. Üstelik yarışmamız, dünyanın farklı ülkelerinden çok 
yoğun başvuru almasıyla da bize ayrı bir gurur yaşatıyor. 
2005 yılından bu yana yarışmalara katılan tüm adaylar; 
malzeme seçimlerinden tasarımları uygulama tekniklerine, 
yaratıcılık düzeyinden sanayide üretime uyumlu olmaya 
kadar geliştirdikleri yenilikçi ve özgün kumaşları ile sektörün 
gelişimine belki de en kutsal katkıyı sağlıyorlar. Bu anlamda, 
İTHİB 11. İstanbul Uluslararası Kumaş Tasarım Yarışması’nın 
her bir finalisti, imza atacakları başarılarla yarının öncü 
Türkiye’sinin yıldızları olacaklar. 

İsmail GÜLLE / İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı 
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İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle’nin ev sahipliğini yaptığı Uluslararası Kumaş Tasarım Yarışması’nın jüri 
üyeliğini Aslı Filinta, Deniz Berdan, Dilek Hanif, Fatih Bilici, Gülden Yılmaz, Mehmet Hotiç, Bengü Erdem, Fatya Mamcu, 

Natalija Zarkovic, Abdullah Kiğılı, Süleyman Orakçıoğlu, Edgar Schuster, Hakan Peker’den oluşan dev isimler yaptı.

Yarışmanın kazananlarına ödülleri İTHİB 
Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle, İTHİB 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şerafettin 
Demir, Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri 
İhracatçıları Birliği Başkanı Zeki Kıvanç, 
Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı 

Abdulkadir Konukoğlu, Birleşmiş Milletler 
Sanayi Kalkınma Ajansı temsilcisi Özge 

Dursun ve Şarkıcı Bengü tarafından verildi.  

kazandı. Bunun yanı sıra uluslararası bir 
moda dergisinde 4 tam sayfalık tanıtıcı 
makale hakkı da elde etti. İkincilik ödü-
lünü İtalyan tasarımcı Liana Patiashvilli 
aldı ve 5 bin Euro’luk ödülün sahibi oldu. 
Üçüncülük ödülünü ise Melis Kabail aldı 
2 bin 500 Euro’luk ödülün sahibi oldu. 
Üç finalist aynı zamanda dünyanın en 
prestijli kumaş fuarlarından Première 
Vision Paris’i ziyaret etme hakkına da 
sahip oldu. Suriye’deki savaştan kaçan ve 
Türkiye’deki mülteci kampından yarış-
maya katılan Celile Mustafa ise Jüri Özel 
Ödülü’nün sahibi oldu. 

Yarışmaya rekor başvuru geldi 
Yarışmanın kazananlarına ödülleri 
İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı İs-
mail Gülle, İTHİB Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Şerafettin Demir, 
Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri 
İhracatçıları Birliği Başkanı Zeki Kı-
vanç, Sanko Holding Yönetim Kuru-
lu Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, 
Birleşmiş Milletler Sanayi Kalkınma 
Ajansı temsilcisi Özge Dursun ve 
Şarkıcı Bengü tarafından verildi.  
İTHİB’in her geçen yıl modaya ve 
tasarıma yeni bir soluk getirmeyi 
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amaçlayarak düzenlediği ve bu yıl ilk 
defa uluslararası bir boyut kazanan 
Kumaş Tasarım Yarışması; İtalya’nın 
önde gelen moda okullarının temsil-
cileri tarafından da büyük ilgi gördü. 
Bu yıl rekor başvurunun yapıldığı 
İTHİB İstanbul Uluslararası Kumaş 
Tasarım Yarışması’nın 10 finalist 
tarafından üretilen kumaşları ünlü 
Modacı Hakan Akkaya tarafından 
tasarlanarak Çağla Şikel, Ebru Şallı, 
Özge Ulusoy ve 55 mankenle birlikte 
110 parça olarak podyumda tanıtıldı. 

Dev jürinin zorlu seçimi 
Yarışmanın sponsorları arasında; Ho-
meart, Depar Deri, Öztek Tekstil, Aydın 
Tekstil, Ankara Tekstil, Lami Transfer, 
Türkün Holding, Bossa, Kaplan Brode-
Toliyent, Küçükçalık yer aldı. İş, sanat 
ve cemiyet dünyasının yoğun katılım 
gösterdiği gecenin sunuculuğunu Öykü 
Serter yaptı. İTHİB Yönetim Kurulu 
Başkanı İsmail Gülle’nin ev sahipliğini 
yaptığı uluslararası kumaş tasarım ya-
rışmasının jüri üyeliğini ise Aslı Filinta, 
Deniz Berdan, Dilek Hanif, Fatih Bilici, 

İsmail Gülle: “İTHİB olarak, katma değerli 
ihracatımıza ivme kazandırarak Türkiye’nin 

küresel rekabet gücüne güç katmakta 
kararlıyız. Bu amaç doğrultusunda; günümüz 

bilgi çağında zirvede kalıcı olabilmenin 
yolunun inovasyondan geçtiğinden hareketle; 

yaratıcı, genç ve dinamik moda tasarımcılarını 
keşfetmek üzere 11 yıldır aralıksız olarak İTHİB 

Kumaş Tasarım Yarışması’nı düzenliyoruz.”
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83’ü
yurtdışındanolmak üzere 200’ü aşkın başvuru arasından yoğun uğraşlar sonucu seçilen10 finalistin kumaşları 
podyumda
sergilendi. 
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değerinde yurtdışı 
eğitim ödülü

Uluslararası bir 
moda dergisinde

4 tam sayfalık 
tanıtıcı makale

Aynı zamanda 
üç finalist 

dünyanın en 
prestijli kumaş 
fuarlarından 

Première Vision 
Paris ziyareti 
ödülünün de 
sahibi oldu.
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Gülden Yılmaz, Mehmet Hotiç, Bengü 
Erdem, Fatya Mamcu, Natalija Zarkovic, 
Abdullah Kiğılı, Süleyman Orakçıoğlu, 
Edgar Schuster, Hakan Peker’den olu-
şan dev isimler yaptı. Jüri üyeleri, 83’ü 
yurtdışından olmak üzere 200’ü aşkın 
başvuru arasından yoğun uğraşlar so-
nucu seçilen 10 finalistin kumaşlarını 
değerlendirdi.

Tekstil tasarımla kazanacak 
Yarışmaya katkılarından dolayı İTHİB 
Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle jüri 
üyelerine teşekkür plaketi takdim eder-
ken, Jüri Başkanı Fatih Bilici de finalist-
lere sertifikalarını verdi. Moda Tasarım-
cısı Hakan Akkaya’ya teşekkür plaketini 
veren İsmail Gülle, “Genç kardeşlerimi-
zin hayalleri sizde farklı bir anlam buldu. 
Destekleriniz ve tasarımlarınız için çok 
teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. 
Hakan Akkaya da genç bir tasarımcı ola-
rak başladığı meslek hayatına üzülerek 
destek göremediğini söyleyerek, “Siz, 
İTHİB ve devlet desteğiyle genç tasarım-
cıların yanında olmaktan gurur duyuyo-
rum” dedi.
Gecede bir konuşma yapan İTHİB Yö-
netim Kurulu Başkanı İsmail Gülle, 
Türkiye’nin tasarımda çok yol aldığını be-
lirtti. Tasarımda marka olmak için irade, 
istek, destek ve özveri gerektiğinin altını 
çizen Gülle, “Bizde bunların hepsi var. 
Başladığımız günden bu yana çok büyük 
mesafe kat ettik. Bu yıl yarışmamızı ulus-
lararası boyuta da taşıdık ve İtalya’nın en 
ünlü moda okullarından öğrenciler, Türk 
gençleri ile yarıştılar. Kazanan gençleri-
miz ve tabii ki tekstil sektörü olacaktır” 

İTHİB Kumaş Tasarım Yarışması Jüri Başkanı Fatih 
Bilici, yarışmanın finalistlerine sertifikalarını sahnede 
takdim etti.

Tekstil sektörünün duayen isimlerinden Abdulkadir 
Konukoğlu da genç tasarımcıların tekstilin geleceğini 
temsil ettiklerini söyledi.

Melis KABAİL
ÜÇÜNCÜ

Peri ALAGÖZ
BİRİNCİ

Liana PATIASHVILI
İKİNCİ
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10 finalisttarafından üretilen kumaşlar ünlü Modacı Hakan Akkaya tarafından tasarlanarak Çağla Şikel, Ebru Şallı, Özge Ulusoy ve55 mankenle birlikte110 parça olarak podyumda
tanıtıldı. 
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dedi. Defile sonrasında oğlu DJ Çağın 
Kulaçoğlu ile sahneye çıkan ünlü pop yıl-
dızı Hande Yener performansı ile herkesi 
büyüledi. Hakan Akkaya imzalı kostüm 
ile sahneye çıkan Hande Yener, İTHİB 
Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle ve 
ünlü Modacı Hakan Akkaya basın men-
suplarının sorularını yanıtladı. Ayrıca 
İsmail Gülle tarafından Hande Yener’e 
onur plaketi verildi. Söz Hande Yener’in 

müzikteki başarısına geldiğinde ise Ha-
kan Akkaya, Hande Yener’i işaret ederek; 
“Bu başarı tesadüf değil, o kumaşı sağlam 
bir sanatçıdır” dedi. 

İTHİB, katma değere
güç katıyor 
“Asırlar boyu Anadolu’daki yüz binlerce 
tezgâhtan çıkan el emeği dokumaları-
mız dalga dalga tüm dünyaya yayıldı ve 

İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle, yarışmaya 
katkılarından dolayı jüri üyelerine plaket takdim etti.

Defile sonrasında oğlu 
Dj Çağın Kulaçoğlu ile 

sahneye çıkan ünlü 
pop yıldızı Hande 

Yener performansı ile 
herkesi büyüledi.

İş, sanat ve cemiyet dünyasının 
yoğun katılım gösterdiği gecenin 
sunuculuğunu Öykü Serter yaptı.

İTHİB’in her geçen yıl modaya ve tasarıma 
yeni bir soluk getirmeyi amaçlayarak 

düzenlediği ve bu yıl ilk defa uluslararası bir 
boyut kazanan Kumaş Tasarım Yarışması; 

İtalya’nın önde gelen moda okullarının 
temsilcileri tarafından da büyük ilgi gördü.
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Yarışma jürisi 200’ü 
aşkın başvuru 
arasından seçilen 10 
finalistin kumaşlarını 
değerlendirdi.

sayısız insanın hayatında yerini aldı” 
şeklinde konuşan İTHİB Yönetim Kurulu 
Başkanı İsmail Gülle, “Cumhuriyetimi-
zin ilk yıllarında kurulan Sümerbank ile 
birlikte hızla sanayileşen, Türkiye’nin 
ekonomik devriminin mihenk taşı olan 
tekstil sektörü; özel sektöre sağlanan 
teşvik ve desteklerin de etkisiyle günü-
müz Türkiye ekonomisinin üretimdeki 
gücü, krizlerden çıkışın dinamosu, katma 
değerli ihracatın, istihdamının ve sürdü-
rülebilir büyümenin lokomotif sektörü 
oldu” şeklinde devam etti. Dünyanın 200 
ülkesine yılda 10 milyar dolar ihracat 
gerçekleştiren on binlerce çalışanları bu-
lunduğunu söyleyen İsmail Gülle, Türk 
tekstil sektörünü temsil eden en büyük 
çatı kuruluş İTHİB olarak, katma değerli 
ihracata ivme kazandırarak Türkiye’nin 
küresel rekabet gücüne güç katmakta ka-
rarlı olduklarına dikkat çekti. 

Tasarım tekstilin önünü açıyor 
Bu amaç doğrultusunda; günümüz bilgi 
çağında zirvede kalıcı olabilmenin yolu-
nun inovasyondan geçtiğine vurgu yapan 
İsmail Gülle, “Yaratıcı, genç ve dinamik 
moda tasarımcılarını keşfetmek üzere 
11 yıldır aralıksız olarak İTHİB Kumaş 
Tasarım Yarışması’nı düzenliyoruz. Bu 
yarışma, uluslararası bir kumaş tasarım 
yarışması olmasıyla da çok özel ve fark-
lı bir yere sahip. Üstelik yarışmamız, 

dünyanın farklı ülkelerinden çok yoğun 
başvuru almasıyla da bize ayrı bir gurur 
yaşattı. 2005 yılından bu yana yarış-
malara katılan tüm adaylar; malzeme 
seçimlerinden tasarımları uygulama 

tekniklerine, yaratıcılık düzeyinden sa-
nayide üretime uyumlu olmaya kadar 
geliştirdikleri yenilikçi ve özgün kumaş-
ları ile sektörün gelişimine belki de en 
kutsal katkıyı sağlıyorlar. Bu anlamda, 

İTHİB 11. İstanbul Uluslararası Kumaş 
Tasarım Yarışması’nın her bir finalisti, 
imza atacakları başarılarla yarının öncü 
Türkiye’sinin yıldızları olacaklar” diye 
konuştu.
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Buz sarkıtlarının doğada kendiliğinden 
oluşturduğu ışıltılı yansımalarından, 
güçlü ve keskin görsel özelliklerinden 
ilham alınarak hazırlanmıştır. İnce cam 
etkisinde kırılgan dokular, sarkıtların 
dikey kesitlerinin oluşturduğu yollar, 
sert görünümlü ama dokunulduğunda 
yumuşak ve hafif olması; temanın başlıca 
özellikleridir.

1986 İstanbul doğumlu olan Peri Alagöz, ilk 
ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 
Ön lisans eğitimini İstanbul Aydın 
Üniversitesi’nde yaptıktan sonra 2008-
2012 yılları arasında büyük bir hazır giyim 
markasında tasarım asistanı olarak çalıştı. 
Peri Alagöz,  2012 yılında Mimar Sinan 
Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda 
Tasarım bölümüne başladı.

TEMA: THE ICICLES

Peri 
ALAGÖZ

Birinci
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Projem “Denim Crash” ; derin bir kişiliğe 
sahip, çok kentsel, gençliği ve özgürlüğü 
temsil ediyor. Bunlar; özgürlük içindeki 
uçuşla kendini ifade etmek isteyen 
herkese hitap eden kumaşlar…

Liana Patiashvili, Gürcistan Tiflis’te 16 
Temmuz 1989 tarihinde doğdu. Liana, 

okuldan sonra Ivana Javachishvili 
Devlet Üniversitesi Tiflis Güzel 

Sanatlar Fakültesi’nde eğitimine 
devam etti. Roma’ya geçerek 

Accadema KOEFIA’da moda 
öğrenimi gördü. Burada 

birçok insanla tanışarak 
teknik becerisini geliştirdi. 

TEMA: DENIM CRASH

İkinci
Liana
PATIASHVILI
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Doğada kendiliğinden oluşan aşınma ve 
yıpranmalardan yola çıkarak, kayalarda 
ve buzullarda oluşan çatlama ve kırılma 
efektlerini kumaşlara aktarmakta. 
Transparan görünümler yakalayabilmek 
için tül ve organze kumaşlar kullanarak 
üzerlerine baskı ve nakış işlemeleri ile 
tasarımlar tamamlandı.

Melis Kabail, 1993 yılında İstanbul’da 
doğdu, ilk ve orta öğrenimini 
Bursa’da tamamladı. 2011 yılında 

Necatibey Meslek Lisesi’nde grafik 
bölümünü bitirdi. 2012 yılında Mimar 

Sinan Güel Sanatlar Üniversitesi 
Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü’de 

lisans eğitimine başladı. Eğitimine 
devam ederken, tekstil sektörünün 
çeşitli alanlarında stajlarını yaptı. 

Melis, eğitimine halen devam 
etmekte.

TEMA: CRACKED

Üçüncü
Melis KABAİL
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Üçüncü
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Suriye’deki savaştan kaçan ve Türkiye’deki 
mülteci kampından yarışmaya katılan 
Celile Mustafa ise Jüri Özel Ödülü’nün 
sahibi oldu.

Jüri Özel
Celile
MUSTAFA

Üretim Sponsoru 
MİGİBOY TEKSTİL
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KOLEKSİYONLARIYLA  

10 FiNALiST

PERİ 
ALAGÖZ

Tema
THE ICICLES

MELİS 
KABAİL

Tema
CRACKED

HALE 
YILMAZ

Tema
GÖVDE’M

LIANA 
PATIASHVILI

Tema
DENIM CRASH

GIULIA DEL
SIGNORE

Tema
NATURE
STAINS

Üretim Sponsoru 
KÜÇÜKÇALIK

Üretim Sponsoru 
KAPLAN BRODE- 

TOLIYENT
Üretim Sponsoru 

TÜRKÜN HOLDİNG
Üretim Sponsoru 
LAMİ TRANSFER

Üretim Sponsoru 
BOSSA
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ECEM 
TOSUN

Tema
LÜKS

FAZİLET 
AŞAMA

Tema
DOĞA-L

DEVİNİM

CRISTINA 
TONIN

Tema
BABYLON-
KIRILMA 

GEOMETRİSİ

CANDAN 
TULGA

Tema
OLAĞANDIŞI

ANISHA 
MEHTA

Tema
EKSANTRİK

PUS

Üretim Sponsoru 
HOMEART

Üretim Sponsoru 
DEPAR DERİ

Üretim Sponsoru 
ÖZTEK TEKSTİL

Üretim Sponsoru 
ANKARA TEKSTİL

Üretim Sponsoru 
AYDIN TEKSTİL
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CEMİYET,
İŞ VE SANAT
DÜNYASI
BİR ARADA

İTHİB Kumaş Tasarım 
Yarışması’nın 11’inci 
yılında iş, sanat, spor 
ve cemiyet hayatının 
ünlü isimleri akın etti. 
Ünlü yağmurunun 
yağdığı geceye Şansal 
Büyüka, Bengü, Hakan 
Peker, Serenay Aktaş, 
Süleyman Orakçıoğlu, 
Mehmet Hotiç gibi 
isimler katıldı.
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     Geçmişten bu güne

İTHİB KUMAŞ TASARIM YARIŞMASI
İTHİB TARAFINDAN 2005 YILINDA İLKİ  “TEX-STYLE KUMAŞ TASARIM YARIŞMASI” 
ADIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN İTHİB KUMAŞ TASARIM YARIŞMASI 11’İNCİ YAŞINI 
GERİDE BIRAKTI. 11 YIL İÇİNDE KUMAŞ TASARIMI KONUSUNDA CİDDİ BİR 
FARKINDALIK YARATAN ETKİNLİK TEKSTİL SEKTÖRÜNE ONLARCA TASARIMCI 
KAZANDIRDI.

İ
THİB Kumaş Tasarım Ya-
rışması ilkinin düzenlendiği 
2005 yılının Nisan ayından 
beri ilk günkü heyecanıyla 
yoluna devam ediyor. Yeni 
tasarımcılara yön vermek ve 

onları sektöre kazandırmak amacıyla 
düzenlenen yarışma sadece finalistler 

değil, tekstil ve moda sektöründe faali-
yet gösteren herkesi heyecanlandırmaya 
devam ediyor. Dünyadaki gelişmelere 
paralel olarak kendisini geliştirmeye ve 
yenilemeye çalışan tekstil sektörünün 
ihtiyacı olan yeni ve yaratıcı tasarım-
cılara yol açmak, onları sektörün birer 
elemanı haline getirebilmek amacıyla 

düzenlenen yarışmada 10 yıl boyunca 
genç tasarımcılara yaratıcılıkta sınırla-
ma getirilmedi. 

11 yıl boyunca kumaşa
ruh verdiler 
11 yıl boyunca kumaşa ruh ve can veren 
desenleri, sektörün içinden, üniversite-

lerden ve tasarıma gönül verenlerin için-
den arayarak bulan İTHİB Kumaş Tasa-
rım Yarışması, Türk kumaşının kalitesi 
ve tasarımının özgünlüğünü tüm dünya 
tescilleyen önemli bir araç oldu. Genç 
beyinlere güvenin bir sembolü haline 
gelen yarışma ile sektör ve gençler farklı 
boyutlarda buluşma imkanını yakaladı. 
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     Geçmişten bu güne

İTHİB KUMAŞ TASARIM YARIŞMASI

1. Canan Hancıoğlu 
2. Sema Tunca 
3. Selin Dartar 
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1. Gülşah İnan,
2. Fırat Neziroğlu 
3. Arzu Genç

1. Mehmet Koru
2. Aslıhan Karahan
3. Barış Mavzer

1. Hicran Kiremitçi
2. Elif Burcu Birinci
3. Zeynep Güntaş

1. Esma Çelik 
2. Ahmet Öğünmez 
3. Burcu Özpeker-Ayhan Yetgin
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1. Esra Yarar 
2. Mine Beşen
3. Serkan Çağlar

1. Cansu Kasaplar
2. Fatma Ceren Güneş 
3. Neriman Özaslan 

1. İlke Usluca
2. Bahar Meydan 
3. Merve Ulu 

1. Gökçe Özkulak 
2. Uğur Özmiş
3. Seher Süleymanoğlu

1. Kenan Saatçioğlu
2. Ufuk Akkaya 
3. Didem Taşdemir 
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Bu yıl ilk defa
uluslararası

arenaya taşınan kumaş 

tasarım yarışması

hem ulusal hem de 

yerel basında
geniş yankı
uyandırdı.
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YARIŞMANIN MUTFAĞINDA 
YOĞUN EMEK VAR 
Bu yıl ilk defa Türkiye’nin sınırlarını aşarak uluslararası arenaya çıkan İTHİB 
İstanbul Uluslararası Kumaş Tasarım Yarışması’nın bu kadar başarılı olmasının 
arkasında İTHİB’in özverili çalışmaları bulunuyor. Yarışmanın gençlere 
duyurulması için üniversitelerde düzenlenen etkinliklerden, İtalya’daki tasarım 
okullarına ziyaretlere kadar yoğun emek sarfedildi.

ITHİB, yarışmanın uluslararası 
olarak yapılmasına dair akademi, 
öğrenci temsilcileri, tasarımcılar 
ve sektör yetkilileri ile yoğun 
istişarelerde bulundu. Bu çalış-

maların sonunda Mart 2016’da yarışma-
nın uluslararası olarak düzenleneceği 
duyuruldu. 

Uluslararası düzey
rekabete güç katacak 
İTHİB Başkanı İsmail Gülle, bu yıl 11’in-
cisini düzenledikleri yarışmaya İtalya, 
Almanya, Fransa, İngiltere ve ABD’den 
de öğrencilerin katılımını sağlamak için 
yıl boyunca yoğun çalışma yaptıkların 
söyledi.  Uluslararası katılımın olması 
ile akıllarda oluşan sorulara da yanıt 
veren İsmail Gülle, tasarımcı adayları-
nın herhangi bir çekincesi olmamasına 
dikkat çekerek, şöyle devam etti: “Reka-
bet her zaman en iyiyi yaratmıştır. Öğ-
renciler de kazanacak, bizler de ama en 
önemlisi memleketimiz kazanacak. Daha 
rekabetçi, daha yenilikçi bir yarışma ol-
sun istedik. Bu yüzden de yarışmamıza 
uluslararası bir boyut kazandırdık.” 

İtalyan öğrencilerden
İTHİB’e yoğun ilgi
Ülke sınırlarını aşarak uluslararası arenaya 
taşınan İTHİB 11’inci Uluslararası İstanbul 
Kumaş Tasarım Yarışması, yurtdışındaki 
tanıtımlarını başarılı bir şekilde gerçekleş-
tirdi. İTHİB ve Firenze eğitim yetkilileri 
20-22 Nisan tarihleri arasında İtalyan ta-

sarım ve moda üniversitelerine yarışmanın 
tanıtımı amaçlı ziyaret gerçekleştirdiler. 
İtalya’nın önde gelen tasarım okullarında 
öğrencilere yarışmanın içeriğini anlatarak 
geçmiş yıllardaki yarışmalar hakkında bilgi 
veren yetkililer, İtalya’nın üç şehri Milano, 
Floransa ve Roma’da okulları ziyaret etti. 
Milanoda; Domusacadmy, Naba, İstituto-

marangoni ve Accademiadellusso, Floran-
sada; Lorenzo de medici, Palazzospinelli, 
Artstudiofuji, Roma’da ise Accademiaİtalia-
na, İstituto Europea e Design Roma ve Aca-
demia Koefia okulları ziyaret edildi. İtalyan 
tasarımcılarla görüşen yetkililer, ayrıca 
Floransa’da Accademiaİtaliana öğrencileri-
nin hazırladığı yılsonu defilesine de katıldı.

TÜRKİYE’NİN
İLK ULUSLARARASIKUMAŞ TASARIM YARIŞMASI 
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TASARIMDA 
TÜRK
İTALYAN 
İŞBİRLİĞİ
NABA, IstitutoMarangoni, Domus Academy gibi dünyaca ünlü moda ve tasarım okullarının Türkiye temsilciliğini 
yapan Firenze Yurtdışı Eğitim ve Danışmanlık, İTHİB Uluslararası Kumaş Tasarım Yarışması’nın yurtdışındaki 
üniversitelere duyurulması ve uluslararası öğrencilerin yarışmaya katılımının teşvik edilmesi üzerine çalışıyor. 

Domus Academy, NABA, 
IstitutoMarangoni gibi 
dünyaca ünlü moda ve 
tasarım okullarının Tür-
kiye temsilciliğini yapan 

Firenze Yurtdışı Eğitim ve Danışmanlık, 
İTHİB ile çeşitli projelere imza atıyor. 
11’inci Uluslararası Kumaş Tasarım 
Yarışması’nın yurtdışındaki üniversi-
telere duyurulması ve uluslararası öğ-
rencilerin yarışmaya katılımının teşvik 
edilmesi üzerine çalışan Firenze Yurt-
dışı Eğitim’in kurucularından Neslihan 

Çebi, “İTHİB ile çalışmalarımız çeşitli 
projelerle devam edecek” diyor. Firenze 
Yurtdışı Eğitim ve Danışmanlık, 20 yıldır 
yurtdışı üniversitelerin Türkiye temsilci-
liğini yapıyor. Ağırlıklı tasarım okumak 
isteyen öğrencilere okul ve program seçi-
mi ve bürokratik işlemlerde danışmanlık 
hizmeti veren Firenze Yurtdışı Eğitim, 
İtalyan Üniversitelerin Türkiye’deki 
pazarlama planlarını yürüterek ünlü ta-
sarım okulları için okul tanıtımları, burs 
yarışmaları, portfolyo hazırlık günleri 
ve tasarım seminerleri düzenliyor. Milli 

Eğitim Bakanlığı’na bağlı dil okulunda 
İtalyanca ve İspanyolca kurslar da veren 
Firenze Yurtdışı Eğitim, aynı zamanda 
İTHİB ile de ortak iş yapıyor. Firenze 
Yurtdışı Eğitim’in kurucularından Nes-
lihan Çebi, İTHİB ile Firenze Yurtdışı 
Eğitim ve Danışmanlık’ın işbirliği İTHİB 
Kumaş Tasarım Yarışmaları’ndan başa-
rılı sonuç elde ederek yurtdışında burslu 
eğitim alma hakkı kazanan öğrencilere 
eğitim danışmanlığı vererek başladığını 
söylüyor. Neslihan Çebi, “2007 yılından 
itibaren öğrenciler kendilerine sunulan 
fırsatı değerlendirerek İtalyan tasarım 
sektöründe ünlü markalarda kariyerleri-
ne başlamalarını gururla takip ediyoruz” 
diyor. 

İTHİB’ten İtalyan moda 
tasarımı öğrencilerine çağrı
“İTHİB ile çalışmalarımız çeşitli pro-
jelerle devam edecek” ifadelerini kul-
lanan Neslihan Çebi, “Son çalışmamız 
olarak 11. Uluslararası Kumaş Tasarım 
Yarışması’nın yurtdışındaki üniversi-
telere duyurulması ve uluslararası öğ-
rencilerin yarışmaya katılımının teşvik 
edilmesi üzerine çalıştık. Temsilcisi 
olduğumuz ve senelerdir öğrenci yerleş-
tirdiğimiz, DolceGabana’nın Dolcesi  ve 
Moschino gibi birçok ünlü tasarımcının 

mezun olduğu IstitutoMarangoni’nin  
Milano, Londra, Paris ve Şanghay kam-
püslerinde yarışmanın duyurusu yapıldı, 
öğrencilerin katılımları moda tasarım 
profesörleri tarafından teşvik edildi” di-
ye belirtiyor.
Neslihan Çebi, bu sene içerisinde Domus 
Academy ve NABA’den Bertrand Cha-
pusot ile birlikte İTHİB’i ziyaret ederek 
İTKİB Genel Sekreteri Bekir Aslaner ile 
bir görüştüklerini söyleyerek, “Bir Türk 
projesinin uluslararası yarışmalar ara-
sında olması hem Türkiye hem de bizim 
adımıza oldukça gurur verici” diyor.
 
Ünlü markalarda 
Türk tasarımcılar çalışıyor
Neslihan Çebi, yurtdışında moda eğitimi 
almak isteyen öğrencilere başta İtalya 
olmak üzere modanın dünya başkentleri 
Milano, Londra, Paris ve Barselona’da 
moda ve tasarım eğitimi imkânları sun-
duklarını söylüyor. Türk öğrencilerin 
tasarım ve marka yönetimi alanında 
oldukça başarılı olduklarını ifade eden 
Neslihan Çebi, “Birçok öğrencimiz İtal-
ya’daki eğitimlerinden sonra dünyaca 
ünlü markalarda çalışmaya başlıyorlar. 
Türk tekstil sektöründeki gelişim Türk 
öğrencilerinin tasarım sektöründeki gü-
cünü de artırıyor” diyor.

İTHİB, Uluslararası Kumaş Tasarım Yarışması kapsamında 
İtalya’nın ünlü moda okulları Accademia Del Lusso, 
Accademmia Koefia, Accademia Italiano ziyaret etti. 
Yarışmaya İtalyan moda tasarım bölümü öğrencileri 
tarafından büyük ilgi gösterildi. 




