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Değerli Halı sevdalıları,

 Anadolu halı, kilim yani dokumanın en önemli 

anavatanıdır. Bu ülkede yaşayan bizler ne şanslıyız ki 

bu mirası paylaşıyor ve onunla yaşıyoruz.

 Türkiye Halı ve Kilim Sektörünün en önemli 

temsilcisi olan İHİB (İstanbul Halı İhracatçıları Birliği) 

bu mirası bir adım öteye taşıyabilmek için, tasarım ve 

tasarımcı kavramlarının toplumumuzca kanıksanması 

ve hayatımızın parçası haline getirilmesi için her 

türlü çabayı göstermektedir. Özellikle Akademi ve 

Sektör işbirliğine önem vererek, yeni yeteneklerin 

keşfi ve sektöre kanalize edilmesinde ana görevi 

üstlenmektedir.

 Bizler, atalarımızın bizlere mirası olan Türk 

Halısı markasını ve dokuma kültürümüzü hem bireyler 

hem de kurumlar olarak yaşatmaya ve daha da ileriye 

taşımaya mecburuz. Bizim halkımızdan daha erken 

yerleşik düzene geçen Avrupa halklarının, bu topraklara 

ait olan dokuma ve halı kültürüne bizden daha çok sahip 

çıkmasından kendimize bir ders çıkarmalı, TÜRK HALISI 

markasıyla birlikte dokumacılarımızı ve tasarımcılarımızı 

sonuna kadar desteklemeliyiz.

Saygılarımla,

Uğur UYSAL

İstanbul Halı İhracatçıları Birliği

Yönetim Kurulu Başkanı

Dear Carpet Lovers,

 Anatolia is the motherland of carpets and rugs, 

and thus, of weaving. We are so lucky that this heritage 

is part of our life in this country. 

 İHİB (İstanbul Carpet Exporters’ Association), 

the most important representative of the Turkish Carpet 

and Rug Sector, does all it can to carry this heritage 

one step further and to have our society adopt, as part 

of their life, designers and their design concepts. By 

emphasizing cooperation between universities and our 

Sector, our main mission it to discover new talents and to 

channel them towards the sector.

 We have a duty, both individually and as 

organizations, to keep alive  the Turkish Carpet brand 

together with the culture of weaving which we inherited 

from our ancestors and allow it to progress. We have 

a lesson to learn from Europeans who preserved our 

carpet culture throughout the centuries much better 

than us. We should firmly support, to the very end, our 

weavers and our designers, as well as the TÜRK HALISI 

(Turkish Carpet) Brand.

Sincerely,

Uğur UYSAL

Istanbul Carpet Exporters’ Association

Chairman
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 Tasarımcının reel sektörü,reel sektörün 
tasarımı ve tasarımcının gücünü keşfettiği,üniversiteler 
ile sektörün kaynaştığı 11 yıllık başarılı bir süreci 
geride bıraktık.Türkiye’nin uzun soluklu bir tasarım 
yarışması olma yolunda hızla ilerleyen İstanbul Halı 
İhracatçıları Birliği Halı tasarım Yarışması’nın 12.sini 
gerçekleştirmenin kıvanç ve mutluluğu içerisindeyiz.

 Michalengelo derki ‘’Mermerde meleği gördüm 
ve meleği özgür kılana kadar oydum mermeri.’’ 

 Michalengelo’nun dediği gibi,o mermere bakıp 
o meleği görebilmek ve o meleği soyut bir durumda 
iken somut elle tutulur bir nesneye çevirebilmek;işte 
bizi tasarımcıdan ayıran en büyük özellik.Bizim hergün 
bakıp geçtiğimiz sıradan olarak nitelendirdiklerimizi 
gören,ona bir anlam yükleyen ve yüklediği anlamı 
gerçeğe dönüştürebilendir tasarımcı. Gözleri 
görmediklerimizi görür,kulakları duymadıklarımızı 
duyar,algıları bizimkilerden farklı çalışır.Keşfedilmeyeni 
keşfetmek, yapılmayanı yapmak, olana farklı bir biçim 
ve boyut kazandırmak. 

 Sanatçı yaşamı daha ilginç ya da daha güzel, 
daha anlaşılır ya da daha gizemli ya da açıkçası daha 
olağanüstü kılandır, der  George Bellows.

 Hayatı kolaylaştırıp, dünyayı daha yaşanabilir 
bir hale getiren bütün tasarımcıların önünde saygı ile 
eğiliyorum.

Saygılarımla,

Nihat YILDIZ
İstanbul Halı İhracatçıları Birliği
Yönetim Kurulu Başkanı

 It has been a successful period of 10 years 
we left behind as the designer discovered real sector 
and the real sector discovered the design and power 
of designer and universities and the sector united with 
each other.We are proud and happy to organize the 12th 
Istanbul Carpets Exporters Association Carpet Design 
Contest, which is rapidly growing towards becoming a 
long-term design competition of Turkey.

 Michalengelo said, “I saw the angel in the 
marble and carved until I set him free.” 

 As Michalengelo said, to look at that marble 
and see that angel, and to turn that angel from abstract 
into a tangible concrete object, that’s the biggest quality 
that distinguishes us from the designer.The designer 
is the one who sees those we consider as ordinary 
every day, attributes a meaning to it and converts the 
meaning he attributes into a reality.His eyes see what 
we don’t see, his ears hear what we don’t hear and his 
perceptions work differently from us.Discovering what 
is not discovered, doing what is not done, giving it a 
different form and dimension... 

 George Bellows says the artist is the person 
who makes life more interesting or beautiful, more 
understandable or mysterious, or probably, in the best 
sense, more wonderful. 

 I stand in awe of all the designers who make 
life easier and make the world more livable.

Sincerely,

Nihat YILDIZ
Istanbul Carpet Exporters’ Association
Chairman
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BÜŞRA AKÇAY

 17 Mayıs 1991 tarihinde Kocaeli’ de doğdu. 

2009 yılında Kocaeli Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi 

Resim bölümünü resim sergisine katılarak noktaladı ve 

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil 

Bölümü’nü kazandı. Lisans öğrenimini 2014 yılında 

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil 

Bölümü Giyim Ana Dalı’nda mezun olan Akçay, takiben 

M.Ü.G.S.E. Tekstil Ana Sanat Dalı Tezli Yüksek Lisans 

Programı’na devam etmektedir.

 Akçay, tekstil tasarımında estetik, sanatsal 

yorumlamalar ve yenilikçi yaklaşımlar üzerine bilimsel 

ve sanatsal çalışmalarını sürdürmektedir. Akçay, birçok 

fuar ve sergilere katılmıştır.

Tema: ERİŞİLEBİLİRLİK

 “Engellerimizi hissettirmeyecek, engelsiz bir 

yaşam dileği ile... “sözü ve hissedilebilir zeminlerden 

ilham alınarak oluşturulan dokunsal bir tasarımdır. 

Herkes için fırsat eşitliği, bağımsızlık ve özgürlük 

ilkesinin dikkate alınması gerektiği inancıyla başlanılan 

tasarım, tüm yaşamı eşit, erişilebilir, engelsiz kılınması 

umuduyla noktalanmıştır.

 “Göremeyen engelli arkadaşlarımız; biz size 

geliyoruz, siz bize yürüyebiliyorsunuz, engelsiz! Nasıl 

sıcak baktığımızı hissedebiliyorsunuz değil mi? Sizleri 

de aramızda görmekten çok mutluyuz”

 She was born in Kocaeli on May 17, 1991. She 

completed the Painting Department of Kocaeli Anatolian 

Fine Arts High School by attending the painting exhibition 

and studied at the Textile Department of Faculty of 

Fine Arts of Marmara University. Akcay completed her 

undergraduate study in 2014 at the Textile Department 

Clothing Division of Marmara University Fine Arts Faculty 

and following this she is studying masters degree at 

Textile Division of  M.U.G.S.E. 

 Akçay continues her scientific and artistic works 

on aesthetics, artistic interpretations and innovative 

approaches in textile design. Akçay participated great 

numbers of fairs and exhibitions.

Theme: ACCESSIBILITY 

 It is a tactile design inspired by the phrase 

“hoping to have a world without disabilities that will 

not make us feel our disabilities...” and the perceivable 

grounds. The design started with the belief that equality 

of opportunity, independence and freedom for all should 

be taken into consideration, and ended with the hope to 

make all lives equal, accessible and without disabilities.

 “Our disabled friends who cannot see; we 

come to you, you can walk to us, without disabilities! 

You can feel how warm we look, can’t you? We are very 

happy to see you among us”
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ECE YÜKSEL

 1995’te İzmirde doğmuştur. İlkokul, ortaokul ve 

lise çağında TED Kolejinde okumuştur. 2014 AFS öğrenci 

değişim programına katılarak, Budapeste’de güzel 

sanatlar eğitimi almıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel 

Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, 

Halı-Kilim Eski Kumaş Desenleri Tasarımı Anasanat 

Dalında 4. sınıf öğrencisi olarak eğitim görmeye devam 

etmektedir. Üniversite eğitimi sırasında BEYMEN 

Mağazacılık A.Ş.’de tasarım departmanında, stajyer 

olarak çalışmıştır. Önümüzdeki eğitim yılında Cardiff 

Metropolitan Üniversitesi, İngiltere’de Erasmus+ 

Programı ile eğitim görmeye hak kazanmıştır.

Tema: DEFORMASYON VE ABSTRAKSIYON

 Çocukluğumuzdan beri çevremizde Geleneksel 

Türk Halıları’nı ve Anadolu motiflerini görmeye alışığız. 

Bu durumun bizler üzerindeki etkisi bu değerli kültürün 

dikkat çekiciliğini yitirmesine ve  sıradanlaşmasına 

sebep olmuştur. Ben bu algıyı yıkmak için Geleneksel 

Türk Halıları’nın temel yapısına ve motiflerine 

olabildiğince sadık kalarak, alışılmış görüntüyü deforme 

ettim. Buradaki asıl amacım bu kültürü tekrar ilgi çekici 

hale getirebilmek ve uzun ömürlü olmasını sağlamaktı. 

Halılarımı deforme ederken günümüzde oldukça popüler 

olan glitch tekniği ağırlıklı olmak üzere bir çok efekti 

bir arada kullandım. Halılarımın modern görüntüsünün 

yanında, el dokuması olmaları ile geleneksel dokusunu 

koruyarak, modern-geleneksel tezatlığının ahenginden 

yararlandım.

 She was born in İzmir in 1995. She studied 

primary, secondary and high school at TED College. 

She participated in the AFS student exchange program 

in 2014 and studied fine arts in Budapest. She still 

studies as senior student at the Carpet-Rug Old Fabric 

Designs Division of Traditional Turkish Arts Department 

of Dokuz Eylül University Fine Arts Faculty. During her 

university education, she worked as intern at the design 

department of BEYMEN. She is entitled to study at Cardiff 

Metropolitan University in the UK under the Erasmus+ 

Program in the upcoming school year.

Theme: DEFORMATION AND ABSTRACTION

 Since childhood we are used to see traditional 

Turkish carpets and Anatolian ornaments around us. 

The influence of this situation has caused this valuable 

culture to lose its attractiveness and become ordinary. 

In order to eliminate this perception, I deformed the 

accustomed image by remaining faithful as much 

as possible to the basic structure and ornaments of 

traditional Turkish carpets. My main purpose here was 

to make this culture attractive again and make it long 

lasting. When deforming my carpets, I used many effects 

together, especially the glitch technique which is very 

popular nowadays. I benefited from the harmony of the 

oppositeness of modern and traditional by preserving 

their traditional pattern as they are hand woven, besides 

their modern appearance of my carpets.
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FATMA BÜYÜKSOFUOĞLU

 2009   yılında Marmara Üniversitesi Güzel 

Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölümü Baskı Ana Sanat 

Dalında lisans eğitimini tamamladı.   Mezun olduktan 

sonra tekstil sektörünün çeşitli alanlarında giysi 

tasarımı, başörtü desen tasarımı ve ev tekstili kumaş 

desen tasarımında çalıştı.Tekstil sanatına olan ilgisinin 

yanı sıra sanat yönetmenliği ve kostüm tasarımı ile de 

ilgilenmektedir. Çeşitli sinema ve kısa film projelerinde 

dekor tasarım uygulaması, mask tasarımı ve kostüm 

tasarımı yapmıştır. Tekstil sektöründeki çalışmalarından 

sonra  Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 

Tekstil Bölümü   Yüksek Lisans programına başlamıştır.

Ekolojik baskı çalışmaları ile doğal bir baskı yöntemi 

olan ecoprint tekniği ile tasarımlar üretmektedir. 

Sanatsal Tekstilde Zanaatin Yeri adlı tez çalışması 

üzerine çalışmalarına devam etmektedir. Aynı zamanda 

çeşitli sanatsal tekstil sergilerine katılmaktadır.

Tema: PAS

 Yaşam veren su, demiri ölüme götürür. 

Demir ölüme giderken, pas aksine can bulur.

Doğal bir oluşum olan pas, tasarım aşamasında  

malzeme, uygulama ve tekniğinde doğal yöntemler ile 

oluşmasında yönetici olmuştur.

 Zemin olarak keçe malzemesinin seçimi 

geleneksel olan bu zanaate başka bir boyut 

kazandırabilme çabasının yanı sıra keçeleşmiş yüzeyin 

de pas gibi sudan oluşmasıdır. Desen tasarımında da 

yapay boya kullanmadan, doğal baskı tekniği olan 

ecoprint tekniği kullanılmıştır. 

 Keçe yüzeyinde oluşturulan havlar ise, 

keçenin genellikle farklı renklerde yünler ile yoğrularak 

desenlendirilmesine yeni bir söylem arayışıdır ve boyut 

kazandırmak amaçlanmıştır. 

 She was born in Rize in 1985. Fatma 

Büyüksofuoğlu completed her undergraduate study 

in 2009 at the Printing Division of Textile Department 

of Faculty of Fine Arts of Marmara University.  After 

graduation, she worked on designing clothes, headscarf 

pattern and patterns of home textiles in various fields 

of textile industry. Besides her interest in textile art, she 

is also interested in art direction and costume design. 

She performed design application, mask design and 

costume design in various movie and short-length film 

projects. After her works in the textile industry, she 

started her master’s study at the Textile Department  of 

Marmara University Fine Arts Faculty. She creates design 

with ecological printing works and ecoprint technique, 

a natural method of printing. She is still working on her 

thesis entitled “The Place of Craft in Artistic Textile”. Also, 

she participates in various artistic textile exhibitions.

Theme: RUST

 The water that gives life kills the iron. 

While the iron dies, rust beings to born.

As a natural formation, rust has become a manager in the 

development of the material, application and technique 

with natural methods in the design phase.

   The choice of felt as the ground has an effect 

in that the cotted surface can be made of water like rust, 

the use of paint in pattern design and application of the 

natural printing technique.

 The piles formed on the felt surface are aimed 

to gain a dimension and to search for a new discourse by 

knitting the felt with different colored wools.
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GÜLBAHAR GÜMÜŞTEN

 31 Aralık 1997 tarihinde İstanbul’da doğdu. 

2010 yılında “Kahramanmaraş’ın İşgali” konulu Türkiye 

genelindeki resim yarışmasında mansiyon ödülü aldı. 

Aynı yıl “Çalışan İnsanlar” konulu resim yarışmasında 

İstanbul genelinde 1. Oldu.  2011 yılında Okyanus 

Koleji Güzel Sanatlar Lisesi’nin düzenlediği aktif 

resim yarışmasında 1. olup %100 burs ödülü ile lise 

eğitimini tamamladı.  2013 yılında ABD’nin New York 

eyaletinde Oswego Üniversitesinde düzenlenen 

“Genius Olympiads” proje yarışmasında, “Loading 

Annihilation…?” isimli çalışmasıyla dünya 3.’sü 

oldu.  2014 yılında Türkiye genelinde düzenlenen 

“Hayalimdeki Türkiye” konulu resim yarışmasında “Genç 

Beyinlerle Filizlenen Türkiye” isimli çalışması ile 2. 

oldu.. Birçok proje ve sergiye gönüllü olarak katılmıştır 

ve Kilim restorasyonu yapmaktadır. Şu an Mimar Sinan 

Güzel Sanatlar Üniversitesi - Geleneksel Türk Sanatları 

– Halı, Kilim & Kumaş Desenleri Anasanat Dalında 2. 

Sınıf öğrencisi olarak öğrenimine devam etmektedir. 

Tema: SURFACE

İPLİK KAZANINI SEYRE DALARKEN…

 İplik kazanında bazen birbirini takip eden, 

bazen de suyun altında gezinip bize varlığını hissettiren 

onlarca ip…

Kimi yüzeyde köpüğüyle dans eder, kimi dipte…

Kimi aprajlı kimi tek düze…

 Surface; Dipte kaybolup suyun başka bir 

ucunda yükselen, birbirlerinin üstüne çıkıp kendilerini 

hissettirmek isteyen, iplerin hareketlerinden ilham 

alınıp o iplerden dokunan halılardır.

 She was born on December 31, 1997, in 

Istanbul. She received the honorable mention award in 

the national painting contest named “The Occupation of 

Kahramanmaraş” in 2010. In the same year, she won the 

painting contest “Working People” in İstanbul.  In 2011, 

she completed her high school education with 100% 

scholarship award after winning the active painting 

contest organized by Okyanus College Fine Arts High 

School.  In 2013, she came in third in the global project 

contest “Genius Olympiads” organized at Oswego 

University in New York, USA, with her work “Loading 

Annihilation…?”.  In 2014, she came in second in the 

nationwide painting contest “Turkey of My Dreams” 

with her work “Turkey Sprout with Young Brains”. She 

has participated in many projects and exhibitions as a 

volunteer and works on the rug restoration. Currently, she 

is a second-year student at the Traditional Turkish Arts, 

Carpet, Rug and Fabric Patterns Department of Mimar 

Sinan Fine Arts University. 

Theme: SURFACE

AS YOU WATCH THE THREAD MILL...

 A string of yarns that sometimes follow each 

other in succession, sometimes under the water, making 

us feel their existence...

Some dance on the surface with foam, some on the 

bottom...

Some with barré, some are uniform...

 Surface; the carpets that are weaved with the 

inspiration of threads disappearing in the deep and 

rising at another part of the water, stepping up onto each 

other with the desire to make themselves perceived.
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KÜBRA COŞKUN

 03.07.1996 yılında İstanbul Sarıyer’de 

doğdu. İlkokulu ve liseyi Sarıyer’de tamamladı. Lise 

son sınıfta resim hocasının da desteğiyle resme 

yeteneği olduğunu anladı. Resim eğitimi alarak 

güzel sanatlar okumaya karar verdi. Kadıköy’de 

İstanbul Sanat Akademisi’nin burs sınavına girdi ve 

birinci oldu. Liseden mezun olduktan sonra bir yıl bu 

kursta eğitim aldı. Mimar Sinan başta olmak üzere 

Marmara Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi gibi çeşitli 

üniversitelerde dereceler alarak girmeye hak kazandı. 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Tekstil ve 

Moda Tasarımı bölümünü seçerek eğitimine başlamış 

oldu. Çeşitli kitaplarda kapak tasarımı ve iç çizimlerini 

yaptı. E-Bebek projesinde yer alarak  E-Bebek firmasına 

giysi koleksiyonu verdi. Şu anda 3. sınıf öğrencisi olarak 

eğitimine devam etmektedir.

Tema: BAHAR ESİNTİSİ

 Baharın gelişinin simgesi olan, özellikle 

de Japonlarda kutsal sayılan, sakura (kiraz ağacı) 

çiçeği, yenilenmeyi, bir önceki mevsimden sonra 

yeşilin ortaya çıkışını ve yaşam enerjisini ifade eder. 

Yoğun yeşil dokunsal ve üç boyutlu alanlarla sakura 

çiçeklerinin rengini yumuşak dokusunu ele almamın 

sebebi; şehirlerdeki kontrolsüz yapılaşmanın artması, 

her geçen gün yeşil alanların yok edilmesi, insanların 

artık doğada vakit geçirememesi ihtiyacından doğan 

eksikliği karşılamak, onları evlerinde yeşil alanlarla 

buluşturmak, psikolojik olarak rahatlığı, huzuru, 

yenilenişi yakalamaktır. 

 She was born in Sarıyer, İstanbul, on 

03.07.1996. She completed her primary and high school 

education in Sarıyer. In final year of high school, she 

realized that she has painting skills with the support of 

her painting teacher. She decided to receive painting 

education and study fine arts. She took the scholarship 

exam of İstanbul Art Academy in Kadıköy and came in 

first.

 After graduating from high school, she studied 

at this course for one year. She had the right to enroll 

in various universities, especially Mimar Sinan University, 

Marmara University and Kocaeli University. She preferred 

the Textile and Fashion Design Department of Mimar 

Sinan Fine Arts University and started her education right 

away. She created cover designs and interior drawings 

for various books. She was involved in the E-bebek 

project and provided clothing collection for E-bebek. 

Currently, she continues her education as a third-year 

student.

Theme: SPRING BREEZE

 The cherry blossom (sakura), which is the 

symbol of the coming of spring and considered sacred 

especially in Japan, refers to the emergence of green 

after the previous season and the energy of life. I 

used the color and soft texture of cherry blossoms with 

intensively green tactile and three-dimensional spaces in 

order to express the increased uncontrolled structuring 

in the cities, destruction of green areas every day, to 

meet the need arising out of inability to spend time in 

the nature any longer, bring people together with green 

spaces in their homes, and to capture comfort, peace 

and renewal psychologically. 
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SULTAN BEYAZIT

 Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 

Tekstil Tasarımı 3. sınıf öğrencisi olan Sultan Bayazit, 

1997 Mardin doğumludur. Lise eğitimini Bakırköy Kız 

Meslek Lisesinde giyim dalında tamamladı. Lise staj 

Programı kapsamında, Zeynep Tosun Moda Evi’nde 5 

ay, Argento Beachwear’da 4 ay olmak üzere firmalarda 

bulundu. 2014 İstanbul Fashion Week kapsamında 

görev aldı. Üniversitenin yaz stajı programı kapsamında 

Aydın Tekstil’de dokuma-örme-baskı alanlarında staj 

eğitimi aldı.

Tema: KAOSUN ESTETİĞİ; FRAKTAL

 Doğanın geometrisi... Doğayı daha iyi 

anlamak ve modellemek için yeni bir geometriye 

gereksinim vardı. İşte bu da fraktal geometriydi. Estetik 

bir düzenle sonsuz bir şekilde, hiç durmadan çoğalan, 

artan sayısal yazı dizilimine fraktal denir. 

 İnsanlar, içinde yaşadığımız dünya, hatta 

evren bile birer fraktal örneğidir.  İçimizdeki damarlar, 

sinir sistemimiz, akciğer dallanmalarımız birer 

fraktal örneğidir. Dolayısıyla biz, en çarpıcı fraktal 

örneklerinden biriyiz. Tıpkı ağaç dalları gibi. birbirine 

bağı bir o kadar da birbirinden bağımsız ağaç dalları... 

 Fraktal sadece geometride ya da hayatımızda 

değil, içimizde... 

Hayatımızın kendisi.

 Sultan Bayazıt was born in 1997 in Mardin and 

is a third-year student at the Textile Design Department 

of Marmara University Fine Arts Faculty. She completed 

her high school education at the clothing department 

of Bakırköy Girls’ Vocational High School. As part of 

the high school internship program, she worked for 5 

months at Zeynep Tosun Fashion House and 4 months 

at Argento Beachwear. She also worked at Istanbul 

Fashion Week 2014. She received internship training in 

knitting, weaving and printing at Aydın Tekstil as part of 

the university’s summer internship program.

Theme: THE AESTHETICS OF CHAOS; FRACTAL

 The geometry of nature... A new geometry 

was needed to understand and model the nature better. 

That was fractal geometry. The numerical array of texts 

increasing infinitely with an aesthetic order is called 

fractal. 

 People, the world we live in, even the universe 

is an example of fractal. It has a number sequence that 

grows in absolute continuation and multiplication of the 

two. The veins inside us, our nervous system, branches 

of our lungs are an example of fractal. So we are one 

of the most striking examples of the fractal. It’s like tree 

branches... Connected to each other but so independent 

of each other... We live in a sequence that are examples 

of a sequence of fractal in a sense by indirectly changing 

the events of others with our decisions but connected to 

each other while living the events that we are not aware 

of and we call as coincidence in the network of live we 

call destiny. Fractal is not just in geometry or in our lives, 

but in us... 

It is the life itself.
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ŞENAY SUBAŞI AVAR

 1984 yılında İstanbul’da doğdu. 2008 yılında 

İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesini tamamladıktan 

sonra, 2010 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi 

- Geleneksel Türk Sanatları Bölümünü kazandı. Lisans 

eğitimi kapsamında Prof. Kemal İskender yönetimindeki  

“Resim Okuma ve Üslup Tarihi” eğitim programına katıldı. 

2015 yılında Halı, Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Ana 

Sanat Dalından mezun oldu. Aynı yıl iç mimar Anna Fresco 

ve ressam Yalçın Bilgin’in oluşturduğu Dubai Projesi’nde 

dört ay süre ile ‘iç mekan duvar ve kubbe tasarımı’ üzerine 

kalem işi çalışmalarında bulundu. Yurt içi ve yurt dışında 

çeşitli grup sergileri ve bienallere katıldı.

 2016 yılında 10. İHİB Halı Tasarım Yarışması’nda 

ilk 10 finalist arasında yer aldı. Finalistlerin halıları, yarışma 

kapsamında Ocak 2017’de düzenlenmiş olan Domotex 

Hannover Halı ve Zemin Kaplama Fuarı ile 19-23 Ekim 2016 

tarihleri arasında Türkiye Tasarım Haftası’nda sergilendi. 

Yarışma sonrasında bir halı firmasının İstanbul’da bulunan 

tasarım ofisinde tasarımcı olarak çalıştı.

 2017 yılında başladığı MSGSÜ Geleneksel Türk 

Sanatları Halı, Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Ana Sanat 

Dalı Yüksek Lisans Programında eğitimini sürdürmekte, 

yağlıboya çalışmalarına ve desen tasarımlarına devam 

etmektedir.

Tema: “NATURA”

 İlhamını doğanın ahenginden alan bu projede, 

hammadde olarak doğal malzeme kendir kullanılmıştır. 

Kendir parçaları üzerine batik uygulama ve yün ipler 

kullanılarak işleme tekniği ile çeşitli doku örnekleri elde 

edilmiştir. Her bir parça üzerine uygulanan batik sayesinde, 

görseli zengin, birbirinden farklı dokular ortaya çıkarılmıştır. 

Çalışmayı teknikten tasarıma taşıyan bu parça dokular, 

patchwork tekniği ile bir araya getirilerek, geleneksel 

yöntemlere modern bir bakış açısı kazandırılması 

amaçlanmıştır.

 She was born in İstanbul in 1984. She 

studied at Faculty of Aquaculture of İstanbul University 

in 2008 and then enrolled in the Traditional Turkish Arts 

Department of Mimar Sinan Fine Arts University in 2010. 

As part of her undergraduate education, she took part in 

the education program managed by Prof. Kemal İskender, 

called “History of Painting, Reading and Style”. In 2015, 

she graduated from the Division of Carpet, Rug and Old 

Fabric Designs. In the same year, she created hand-drawn 

works on “interior wall and dome design” for 4 months in 

the Dubai Project which was created by interior architect 

Anna Fresco and painter Yalçın Bilgin. She participated 

in various group exhibitions and biennials in Turkey and 

abroad.

 In 2016, she ranked among the top 10 finalists 

in the 10th İHİB Carpet Design Contest. The carpets of 

finalists were exhibited at Domotex Hannover Carpet and 

Flooring Exhibition in January 2017 and Turkish Design 

Week on October 19-23, 2016, as part of the contest. 

After the contest, she worked as a designer in the design 

office of a carpet company in İstanbul.

 Since 2017, she studies at the Master’s Degree 

Program of Traditional Turkish Arts, Carpet, Rug and Old 

Fabric Design at Mimar Sinan Fine Arts University, and 

continues her oil paint works and pattern designs.

Theme: “NATURA”
 The hemp, a natural substance, was used as 

a raw material in this project which takes its inspiration 

from the nature’s harmony. A variety of texture samples 

were obtained by batik application on hemp pieces 

and processing technique using wool yarns. Thanks to 

the batik applied on each piece, visually rich, different 

textures were created. This pieces of texture that takes 

the work from technique to design were combined with 

the patchwork technique with a view to bring in a modern 

perspective to the traditional methods. 
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YASEMİN ÖZTOPRAK

 İlkokul, Ortaokul, Lise ve Ön Lisans egitimini 

Almanya’da tamamlamıstır. 2007 yılından beri  

İstanbul’da yasamaktadır. Farklı sektörlerde iş tecrübesi 

kazandıktan sonra tekstil ve modaya olan ilgisinden 

dolayı 2014 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar 

Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı bölümünde lisans 

egitimine baslamıstır. Ögrenimine son sınıf ögrencisi 

olarak devam etmektedir.

 Dokuma stajını Kıvanc Tekstil’de, baskı stajını 

Cimflok’da ve giysi stajını Dagi Giyim ve Karahasans’da 

tamamlamıstır.

Tema: JODHPUR

 Hindistan’ın mavi incisi olarak da kabul 

edilen Jodhpur şehri gezginlere bambaşka bir dünyanın 

kapılarını açıyor. Bu şehirde en önemli gelenek evlerin 

maviye boyanması olarak biliniyor. Çok eski yıllarda 

Brahmanlar toplumun en üst tabakasını olusturdukları 

için kendilerine ait olan evlerin kendisinden düşük 

statüde olanlardan ayrılması gerektigine inanarak 

evlerini maviye boyamıslardır. Bu evlerin en dikkat çekici 

özelliği mavinin farklı tonlarına ve keskin geometrik 

şekillere sahip olmasıdır. 

 Jodhpur temalı halı tasarım koleksiyonu bu 

kentin mimarisinden ve renklerinden esinlenerek ve deri, 

denim gibi farklı malzemeler kullanılarak hazırlanmıstır. 

 She completed her primary, secondary 

and high school education and associate degree in 

Germany. She lives in İstanbul since 2007. After gaining 

professional experience in various sectors, she started 

her undergraduate education at Textile and Fashion 

Design Department of Mimar Sinan Fine Arts University in 

2014 due to her interest in textile and fashion. Currently 

she is a senior student.

 She completed her weaving internship at 

Kıvanç Textile, printing internship at Cimflok, and clothing 

internship at Dagi Giyim and Karahasans.

Theme: JODHPUR

 Jodhpur, also known as the blue pearl of India, 

opens the doors of a different world to the travelers. The 

most important tradition in this city is known as painting 

the houses in blue. In ancient times, the Brahmans 

painted their houses in blue, believing that the houses 

belonging to them had to be separated from the lower 

class because they formed the elite class of the society. 

The most striking feature of these houses is that they 

have different shades of blue and sharp geometrical 

forms. 

 The Jodhpur-themed carpet design collection is 

inspired by the architecture and colors of this city and 

created using different materials such as leather and 

denim. 
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* Katalogdaki isimler alfabetik olarak sıralanmıştır.

12.HALI TASARIM YARIŞMASI 
ÖDÜLLERİ

• Yurtdışındaki Önemli Fuarları Ziyaret 

Hakkı

Finalistlere yurtdışındaki en önemli, ev 

tekstili ve halı fuarlarını ziyaret hakkı.

• Para Ödülleri

Birincilik Ödülü : 10.000 TL

İkincilik Ödülü : 7.500 TL

Üçüncülük Ödülü : 5.000 TL

Final gecesi ilk 3’e giremeyen yarışmacılara 

2.000’er TL para ödülü verilecektir.

• Eğitim Ödülü

İlk 8’a kalan finalistlerimizin 2018-2019 

yılları içerisinde 6 aylık yabancı dil kurs 

bedelinin tamamı

• Bilgisayar Ödülü

İlk 3’e kalan finalistlerimize tasarım 

programının ihtiyaç duyduğu özelliklerde 

birer dizüstü bilgisayar hediye edilecektir. 

İlk 3’e kalan finalistlerimize Texcelle Licence 

Komple Halı Desen çizim programı, kurulum 

ve 1 günlük eğitimi hediye edilecektir.

• Çizim Tableti ve Kalemi Ödülü

İlk 8 finaliste dijital çizim tableti ve kalemi 

hediye edilecektir.

12th CARPET DESIGN COMPETITION 
AWARDS

• Right to Visit Important Fairs Abroad

Finalists will be granted the right to visit the most 

important home textile and carpet exhibitions 

abroad.

• Prize Money

Winner Prize : 10.000 TL

Runner-up Prize : 7.500 TL

Third Prize : 5.000 TL

The contestants who fail to make the top three 

in the final night will be rewarded with 2.000 TL 

cash prize.

• Education Award

6-month foreign language course of the top 8 

finalists will be paid between 2018 and 2019.

• Computer Award

Top three finalists will be given a laptop computer 

with the features required by the design program. 

Top three finalists will be given Texcelle License 

Complete Carpet Design drawing program, 

installation and 1-day training.

• Drawing Tablet and Pen Award

Top eight finalists will be given a digital drawing 

tablet and pen.
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