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Değerli Halı Sevdalısı 
Dostlarım,

Z
aman gerçekten su gibi 
akıp geçiyor. 16 yıl önce 
bir küçük hayalle çıktığı-

mız bu yolda, acaba 10 yılda 10 
tasarımcıyı sektöre kazandırır 
mıyız derken şimdi 15.yılımızda 
onlarca tasarımcıyı sektöre 
kazandırmanın gururunu bir-
likte yaşıyoruz. 

16 yıl önce, İzmir’den Ispar-
ta’ya, Çanakkale’den Mersin’e 
ve İstanbul’a yetenek sınavı ile 
öğrenci alan tüm devlet üni-
versitelerimizin güzel sanatlar 
fakültelerini kapı kapı gezdiğim 
günler bugün gibi aklımda. 
Çok değerli Hocalarımızın ilk 
günden bugüne sonsuz des-
tekleriyle adım adım bu proje-
yi yıllara taşımayı başardık. 
Her zaman vurguladığımız 

gibi Halı Tasarım Yarışması 
aslında Tasarımcı Keşfetme 
Projesidir. Bu projede desteğini 
esirgemeyen Akademisyen-
lerin, Tasarımcıların ve Sektör 
Temsilcilerinin dahil olduğu 
homojen bir yapıya sahip olan 
jürimizdeki tüm Jüri Üyelerimi-
ze çok çok teşekkür ediyorum. 
Bu uzun yolda güzel günler 

gibi zorlu günler de oldu. De-
ğişime karşı olan ve sektörün 
gelişmesinin önünü tıkamak 
isteyen eski İHİB yönetim an-
layışındakiler tarafından bir 
çok defa projenin iptaline zor-
landık ve engellemelere ma-
ruz kaldık; ama yılmadık! Jüri 
Başkanlarımız dahil yönetim 
kurulumuzdaki idealist birkaç 
arkadaşımızın da desteğiyle 
hayallerimizden, fikirlerimizden 
ve bu sektöre olan sevdamız-
dan vazgeçmedik. Bu projenin 
yaşaması ve geleneksel hale 
gelmesi için çok gayret sarf 
ettik. 

B
u yıl Türk Halısı’nın Dünya 
halı ihracatında birin-
ciliğe yükselmesini kut-

luyoruz. Bu başarıyı sağlayan 
makine halısı kategorimiz, ma-
kinesinden ipliğine tamamen 
ithale dayalı bir sanayimiz. İşte 
tam da bu sebepledir ki ülke-
miz için gerçek katma değeri 
yaratacak faktör, yarışmamız 
vesilesiyle sektöre kazandırdı-
ğımız tasarımcı gençlerimizdir. 
Umuyorum ki gelecek İHİB Yö-

netimleri de bugünkü yönetim 
kurulumuz gibi idealist fikirler-
le Halı Tasarım Yarışmamızı 
daha da ileriye ve uzun yıllara 
taşıyacaklardır. 
Saygılarımla,

Uğur Uysal
İstanbul Halı İhracatçıları Birliği

Yönetim Kurulu Başkanı
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15 Yarışma, 1500’e yakın 
tasarım dosyası ve 120 
Finalist. 15 Yıl önce çıktı-

ğımız bu zorlu yolculukta nihai 
hedefimiz olan İHİB-Üniversite 
ve sektör- tasarımcı iş birliğini 
sağlamış olmanın mutluluğu 
içerisindeyim. Trendlerin hızla 
değiştiği, deneyimin, zamanla 
kazanılmış birikimlerin artık ye-
terli olmadığı bu dijital çağda, 
çağı yakalamak için tasarımın 
gücü ve tasarımcının farklı ba-
kış açısı artık olmazsa olmaz 
bir kavram ve gereklilik haline 
gelmiştir.
Çağın gerektirdiği değişime 

ayak uyduramayan ve kendi 
geleneksel yöntemleri ile işleri-
ni sürdürmeye çalışan piyasa 
paydaşlarımızın, sektör içinde-
ki ağırlıklarının giderek azaldı-
ğı ve yok olmaya doğru hızla 
gittikleri maalesef inkâr edile-
meyecek bir gerçektir. Ticare-
tinde farklı yolları keşfedebilme 
cesaretini gösteren, tasarım 
ağırlıklı çalışan firmaların ise 
piyasanın ana unsurları haline 
geldiği görülmektedir. 
2020 Yılında 4,3 trilyon dolar 

olan küresel e-ticaret hac-
mi 2021 yılında %14 büyümey-
le 4,9 trilyon dolara ulaşırken; 
2022 yılında bu hacmin %16 
büyüyerek 5,7 trilyon dolara 
yükselmesi beklenmektedir. 
Dünya bir telefon veya tablet 
ekranına sığacak kadar kü-
çülmüştür. Oturduğu yerden 
milyonlarca seçenek içinden, 
en uygun fiyata ve iade ga-
rantisi ile alışveriş yapmaya 

alışan tüketicinin bu alışkanlı-
ğından vazgeçmeyeceği aşi-
kardır. Kendisini geliştiremeyen, 
on-line satış ağını kuramayan, 
modern çağın gereklerini ye-
rine getiremeyen, kurumsal 
yapısını güçlendiremeyen fir-
maların geleceği yoktur ve de 
olmayacaktır.

G
eleceğe yatırım yap-
mak isteyen, gelecek-
te var olmak isteyen 

firmalarımızın mutlaka ama 
mutlaka tasarımı ve tasa-
rımcıyı kendisine rehber 
edinmesi bir zorunluluk hali-
ne gelmiştir.
Biz İHİB olarak, beşikten me-

zara hayatımızın içinde olan, 
hayatımızı kolaylaştıran ve 
güzelleştiren tasarımların 
daima arkasında olacağız. 
Yarının tasarımcıları olacak 
bugünün öğrencilerine po-
tansiyellerini keşfetmeleri için 
elimizden gelen yardımı ya-
pıyoruz ve de yapmaya de-
vam edeceğiz.
Tasarımın gücünü keşfe-

den, kendi potansiyelini keş-
fetmiş olur.

Nihat YILDIZ
İstanbul Halı İhracatçıları Birliği
Halı Tasarım Yarışması Jüri Başkanı
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T
ürkiye, halı endüstrisinde 
önemli bir pazar payına 
sahip olsa da, dünya ge-

nelinde tüketici beklentilerini 
karşılayabilmenin ancak tasa-
rım ve tasarımcı farkı ile olabile-
ceği bir gerçektir.
Her yıl düzenlenerek gelenek-

sel hale gelen ve alanında ilk 
yarışma olma özelliği taşıyan 
İHİB Ulusal Halı Tasarım Yarış-
ması, sektörün tasarımcılara 
ve üniversitelere bakış açısının 
değişmesinde büyük rol oyna-
mıştır. İmza sahibi tasarımcıları 
sektöre kazandırmak için önem-
li olan bu yarışma, eğitimlerini 
tamamlayan ve devam eden 
tasarımcı adaylarının yanı sıra 
sektörde tasarımcı olarak ça-
lışan bireylerin de farkındalık-
larını arttırmış, bakış açılarını 
geliştirip, değiştirmiştir. Yarışma 
sayesinde halı sektörüne çok 
ilgi duymayan öğrenciler ge-
çen yıllar içerisinde sektörde 
gelecek olduğunu ve birçok iş 
potansiyeli olduğunu keşfet-
miştir. Tam bir üniversitesanayi 

JÜRİ GÖRÜŞLERİ

Doç. Bahadır Öztürk
Dokuz Eylül Üniversitesi

Güzel Sanatlar Fakültesi
Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

Doç. Başak Özdemir Uysal
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar 

Fakültesi
Tekstil Bölümü

I
HİB’in organize ettiği bu ya-
rışmalar, öncelikle üniver-
site-sanayi iş birliğini sağ-

laması açısından önemlidir. 
Yarışmalar, tasarımcı ihtiyacı 
için sektörün beklentilerinin 
üniversitelere ulaşmasına katkı 
sağlamıştır. Sürece dahil olan 
birçok üniversite bu kapsam-
da ders programlarını sektörün 
beklentilerine göre şekillendir-
miştir. Ayrıca bu iş birliğinde ya-
pılan yerinde eğitim, seminer 
ve konferanslar da eğitime katkı 
sağlayan diğer unsurlar olmuş-
tur. Öğrenciler açısından, eği-
tim aldıkları tasarım alanında 
yarışmaya girmek, ödül almak 
onlarda büyük özgüven yarat-

makta, hayata bir basamak 
üstten başlama imkânı sağla-
maktadır ve birçok öğrenci ka-
riyerini bu alanda çizmeye ka-
rar vermektedir. Halıcılığın köklü 
bir tarih, ihracat ve istihdam 
üretimi olduğu Türkiye için bu 
yarışmaların yapılması, ülkeye 
ait kültürel bir değerin güncel 
yaşama uyum sağlayarak sür-
mesi ve gelişmesinde önemli 
olduğu düşüncesindeyim.

iş birliği olan bu yarışma, finale 
kalan adayların başlangıçtan 
sona kadar olan tüm uygulama 
aşamalarını görüp, sürecin için-
de yer almalarına olanak tanı-
mıştır. Finalistler, lanında dünya-
nın en büyük fuarlarından olan 
Domotex Halı ve Yer Döşemeleri 
Fuarı ile Heimtextil Ev Tekstili Fu-
arı’nı ziyaret etme şansı yaka-
layarak, tekstilin ve halının dün-
yadaki konumunu gözlemleme 
imkânı bulmuşlardır.
Katma değeri yüksek, yeni ve 

özgün tasarımlar ortaya koya-
cak yeteneklerin keşfedilmesi 
amacıyla, İstanbul Halı İhra-
catçıları Birliği tarafından 2007 
yılından bu yana düzenlenen 
Ulusal Halı Tasarım Yarışma-
sı’nın 15. Senesini kutlar, emeği 
geçen herkese teşekkür eder ve 
jüri üyesi olarak bu etkinlikte yer 
almaktan gurur duyduğumu 
belirtmek isterim.
Saygılarımla,
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15.YIL ALMANAĞI’NA DAİR…

Ü
lkemizde halıcılık sana-
tının gelişmesine katkı 
sağlamayı, sektöre sü-

reklilik ve canlılık kazandıracak 
genç halı tasarımcılarını keşfet-
meyi hedefleyerek düzenlenen 
yarışma, İstanbul Halı İhracat-
çıları Birliği tarafından 2007 yı-
lından itibaren süregelmektedir. 
Tasarımcıları sektöre kazandır-
mak adına adım atan ilk halı ta-
sarım yarışması olması nede-
niyle de önem arz etmektedir.
Yarışmanın sürekliliği ve doğru 

yol alarak ilerlemesi, tekstil ta-
sarımcı adaylarının katılımları-
nın devamlılığını sağlamakta ve 
kendilerini özgürce ifade edebi-
lecekleri bir deneyim alanı oluş-
masını sağlamaktadır. Yarışma 
aynı zamanda, üniversite-sek-
tör buluşmasını sağlarken sa-
nat-tasarım sürekliliğini devamlı 
kılmaktadır.
Tasarım ve tasarımcı farkı ile 

olabileceğinin önemine dikkat 
çeken İstanbul Halı İhracatçıları 
Birliği bu yarışma ile tasarımcı-

JÜRİ GÖRÜŞLERİ

Prof. Elvan Özkavruk Adanır
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı

Doç., Özge USLUCA ERİM
Mersin Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi,
Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü

I
HİB geleceğe yatırım yap-
mak ve yeni yeteneklere fır-
sat vermek için halı tasarım 

yarışması fikri ile 2006 yılında 
yola çıkmıştı. Bu yolculuğun en 
başından itibaren izleyicisi ve 
jüri üyelerinden biri olduğum 
için çok şanslıyım. 15 yıl süre-
since sektör ve üniversiteler ile 
işbirliği içinde yapılan fikir alış-
verişleri  yarışmayı daha da 
olgunlaştırdı. Yarışmanın en 
önemli özelliklerinden biri öğ-
rencilerin yaptıkları tasarımla-
rı ürüne dönüştürmeleriydi. Bu 
süreçte yarışmaya katılan tasa-
rımların ve ürünlerin kalitesinin 
ve özgünlüğünün arttığını göz-
lemlemek benim için büyük bir 
keyifti.

Finalistlerin ödül olarak Frank-
furt Heimtextil ve Hannover 
Domotex Halı ve Yer Kaplama-
ları fuarına katılmaları, onların 
tasarıma bakış açılarını etkile-
yerek vizyonlarını da  oldukça 
geliştirdi. Bu yarışmada yer alan 
öğrencilerin ve mezunların sek-
törün önemli kuruluşlarında ça-
lışıyor olması, yarışmanın hede-
finin doğru tespit edildiğinin ve 
amacına ulaştığının en önemli 
göstergeleri olarak görülebilir.
Öğrencilerin vizyonlarının ge-

lişmesine katkı sağlayan, yarış-
manın düzenlenmesi için za-
man ve emek harcayan başta 
İHİB yönetim kurulu olmak üzere 
tüm İHİB üyelerine öğrencileri-
miz adına teşekkür ederim. 

ları sektöre kazandırmak adına 
önemli bir adım atmış ve halı 
tasarımcı kimliğinin öneminin 
hem sektör hem de tasarımcı 
adayları tarafından bilinirliğinin 
artmasına olanak sağlamıştır.
Türk halı sektörü ve genel an-

lamda Türk ekonomisi ve ihra-
catı içinde ‘tasarım’ ilk sıralarda 
yer alan önemli bir paya sahip-
tir. Sadece tasarlanarak yapılan 
üretimlerde, estetik ve ekonomik 
değerlerden bahsedilebilir. Do-
layısıyla Anadolu’nun kültürel 
mirası ve gelişen tasarım an-
layışını bir araya getirebilecek 
tasarımcı adayları yetiştirme 
hedefimizden vazgeçilmemesi 
gerektiğini düşünüyorum.
Jüri üyesi olarak yer aldığım bu 

yarışmada emeği geçen, katkı 
sağlayan herkesi ve 15. seneyi 
kutluyor, İstanbul Halı İhracatçı-
ları Birliği’ne bu organizasyonda 
yer almış olmaktan gurur duy-
duğumu belirterek teşekkürleri-
mi ve saygılarımı sunuyorum.
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JÜRİ GÖRÜŞLERİ

Prof Günay Atalayer

Mehmet  
ERİM

Öğretim Görevlisi, 
Çanakkale 18 Mart 

Üniversitesi
Güzel Sanatlar 

Fakültesi,
Tekstil ve Moda 

Tasarımı Bölümü

İHİB Ulusal HALI tasarım 
yarışmasının 15. Yılında,
Tasarımcı adaylarına birkaç söz;

A
nadolu ’da dokuma halı kül-
türü  göz önüne alındığında 
İHİB halı yarışmasının ,tekstil  

tasarımcıları için  önemli olduğunu 
söyleyebiliriz.Çünkü halı kültürümüz 
tekstil endüstrimizin en değerli kay-
nağıdır.Bu kaynağı beslemek  için,  

yeteneklerin ortaya çıkmasını sağla-
mak  yarışmanın en temel  hedefidir.
Yarışma, 15 yılını sürdürerek kalıcı,de-
vamlı ve güven duyulan bir etkinlik 
olduğunu da göstermektedir. Ge-
lecekte, tasarım ve tasarımcı hakları 
konusunda   gelişmeler sağlayaca-
ğını öncü adımlar ortaya koyacağı-
nı umuyorum.
Tekstil tasarımcısı  bir akademisyen 
olarak yarışmalara bakışım şudur; 
sonuçta bir ödül almak amaç  de-
ğildir.Disiplinli bir süreci özgürce ya-
şamak  ve bu sancılı sürece karar 
verebilmek  en büyük başarıdır. Bu 
nedenle, Tüm katılanlar alkışlarımızı 
hak ediyor diye düşünürüm.
Her tasarımcı bir yarışmaya girmeli-
dir.Yarışma sürecinde aday , kendini 
aşma yolunu bulur.Yarışma başka 
adaylarla  ile rekabet yeri değildir.
Aksine , bir öğrencinin  kendine gü-
ven elde ettiği, gücünü ,yeteneğini 
,becerilerini  başka bir pencereden  

tasarımcı adaylarını ve sektör yet-
kililerini bir araya getiren organizas-
yon,  kazandırdığı yüksek kazanım 
ve sonsuz fayda ile  “halı tasarım” 
konusuna farklı bir bakış açısı getir-
miştir. Yarışma;  Anadolu’nun kültürel 
birikimi ve tasarım gücüyle, yenilikçi, 
yaratıcı ve özgün fikirlere ulaşıla<bi-
leceğinin en büyük kanıtıdır. 

sürdürülebilmesi için anlamlı. 
Ortaya çıkan ürünün ticari bo-
yutunu göz ardı edemeyece-
ğimizden hareketle, gelenek-
sel renk, motif ve dokulardan 
esinlenen çağdaş tasarım 
yaklaşımları el dokuması Türk 
halısını dünya pazarında ol-
ması gereken yerde tutacaktır. 
Bunda da yeni katılan tasarım-
cı arkadaşların katkısı olacaktır. 
İHİB’i bu kararından dolayı kut-
larız. Niye 15 yıllara!

I
HİB tarafından düzenlenen Halı 
Tasarım Yarışması, yeni fikirler 
üretebilecek genç tasarımcıları 

ortaya çıkardığı gibi sektöre kazan-
dırdığı dinamizm ve uzun ömürlü 
bir yarışma olma özelliğiyle diğer 
tasarım yarışmalarından ayrılmak-
tadır.  Geleneğin kaynak olarak alın-
dığı bir gelecek öngörüsü ile genç 

I
HİB bundan 15 yıl önce Ulu-
sal Halı Tasarım yarışma-
sını düzenlemeye başladı.  

Bu kararı çok yerinde bulmuş-
tuk ve elimizden geldiğince 
destek vermeye çalışmıştık. Bu 
yarışmanın ne kadar değerli 
olduğu giderek daha iyi an-
laşılıyor. Sektöre, özellikle de el 
halı dokumacılığına genç ta-
sarımcı arkadaşların katılması, 
yeni bakış açıları getirmele-
ri bu yüzlerce yıllık geleneğin 

gördüğü bir süreçtir.Bu nedenle ya-
rışma süreçleri ,tasarımcı adayları 
için çok önemli bir yaşam dilimidir.
Tasarımcı adayı  için, yarışmaya 
katılım,kendinin  özgünlüğünü keş-
fetmek,becerilerini ortaya koymak 
,yaratıcılığına güvenmek   olarak 
çok değerlidir.Tasarımcı adayı açı-
sından söylersek; yaratılarını  görüp 
eleştirmek için  yarışmaya  girmek, 
finale kalmak  iyi olur. Eğer herhangi 
bir ödül  alırsa   sevincimiz katlanır. 
Ama kesinlikle  söylüyorum ki;  şart 
değildir. Gerçek başarı yarışmaya 
girmeyi istemek,süreci yaşamak 
ve başvuruyu yapmaktır. Çünkü 
bu süreç tasarımcı için çok kıymetli 
bir deneyimdir  ve çok  özeldir.Tüm 
Güzel Sanatlar Fakülteleri,  Tekstil 
Tasarım öğrencilerine önerim ; ke-
sinlikle bir yarışmaya katılmalısınız, 
dokuma tasarım tercihinizse halı 
tasarım yarışmasını denemelisiniz
Saygılarımla.

Mehmet Güreli 
Dhoku Halı
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FİNALİSTLER



1999 yılında İstanbul’da doğdu. Lise eğitimini 
Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

Giyim Bölümünden mezun olarak tamamladı. 
2017 yılında Erasmus Plus projesi kapmasında 

İtalya’da moda sertifikası aldı.
2018 yılında Marmara Üniversitesi Güzel 

Sanatlar Fakültesi Tekstil bölümünü kazandı. 
Arma Etiket’de dokuma stajını tamamladı. 

Giyim bölümü son sınıf öğrencisi olarak 
eğitim hayatına devam ederken aynı 

zamanda moda çekimlerinde styling desteği 
sağlamaktadır.

L
ilith, Musevilik ve Hristiyan-
lık apokrif inançlarında 
Adem’in ilk eşidir Cinsiyetler 

arası savaşın ilk izlerini açık ve net 
bir biçimde İbrani mitolojisinde 
Adem ve Lilith söylencelerinde 
görürüz.
Lilith’in itaatsizliğinin çıkış nokta-
sı Adem ile aynı noktada olmak, 
onun gibi her alanda söz sahibi 
olma ve bir tür eşitlik istemidir.
Çünkü efsaneye göre ikisi de 
topraktan yaratılmıştır. Adem ise 
Lilith’in taleplerini kabul etmez ve 
bunun üzerine Lilith birlikte yaşa-
dıkları cennetten kaçarak ger-
çekleştirdiği başkaldırı ile kadın - 
erkek arasındaki cinsiyet savaşının 
kıvılcımını ateşlenmiş olur.

ECEM
ÖZEN

LİLİTH
EFSANESİ
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EFSANESi

LİLİTH
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1998 Ankara doğumluyum. Lise eğitimini 
İstanbul/ Yenibosna Meslek Lisesi Grafik ve

Fotoğrafçılık alanında tamamladım. 
Lise dönemi yaz stajımı tasarım ofisinde 

yaptım. 2018 yılında Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi Güzel Sanatlar fakültesi Tekstil 

bölümünü kazandım. Şu anda 
4. Sınıf öğrencisi olarak eğitimime devam 

etmekteyim.
2021 UTİB 11. Türkiye Ev Tekstili Yarıışmasında ilk 
12 finalistlerden biri olmaya hak kazandım ve 
yarışma kapsamında Master Class eğitimleri 

aldım. Akademik anlamda edindiğim bilgi 
birikimini uygulama sahasında gözlemlemek, 

çeşitlialanlarda staj imkanları ve eğitimlerle 
kendimi geliştirmeyi planlıyorum.

P
angea, paleozoik zaman 
sonları ile Mezozoik zaman 
başlarında varolmuş dör-

düncü ve son süper kıtadır. Kıtala-
rın parçalara ayrılmadan önceki 
bütün hali. Pangea döneminde 
kıtaların ve okyanusların yeniden 
biçimlenmesi birçok alanda iklimi 
değiştirdi.Bu değişimden etkilene-
rek tasarımlarımda; Doğa yalnızca 
mevsimden mevsime değil, içinde 
bulunduğumuz her an değişir. Bu 
sonsuz devinim kendi gibi sonsuz 
renk ve dokuyu içeren bir döngüyü 
inşa eder. Doğada doğumun, ölü-
mün; varoluşun, yok oluşun ve tüm 
diğer ara formların kendine özgü 
renkleri ve dokuları vardır. Bu renk-
ler ve dokular zaman kavramıyla 
beraber hareket ederek yer yer 
birbirleriyle birleşir, yer yer ayrılırlar. 
Bu koleksiyon renklerin ve dokuların 
eşliğinden oluşan döngü ile sürreal 
bir biçimde doğayı ve varlığı tasvir 
ediyor.

PANGEA

ESİN ÖYKÜ
TERZİ

10



PANGEA
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1998 yılında İstanbul’da doğdu. Marmara 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil 

Bölümü Dokuma Anasanat Dalı lisans 
eğitimini 2021 yılında tamamladı. 2021 yılında 

“Bir Şey Oldu Her Şey Değişti” İstanbul Aydın 
Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Bienali’nde 

sanatsal tekstil çalışmaları sergilendi. 
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar 

Enstitüsü Tekstil Bölümü’nde yüksek lisans 
eğitimine devam etmekte ve çeşitli sanatsal 

tekstil çalışmalarını sürdürmektedir.

T
aoizm’e göre boşluk nes-
nelerin var olabilmesi için 
zorunlu olandır. Bu anlam-

da boşluk, hiçlik değildir. Aksine 
gerçekliğin bütünü ancak boşluk 
sayesinde açığa çıkabilmekte-
dir. Zen’de bahsedilen satori yani 
bilinen adıyla nirvana en yüksek 
boşluk halidir. Bir kişinin en yüce 
hedefi buraya erişmektir; yani ora-
da erimek ve yok olmaktır. Zen’in 
yayılmasıyla Çin resminin konusu 
doğa elemanları olmaya başla-
mıştır. Dağ ve su, Yin ve Yang gibi 
birbirini tamamlayan unsurlardır. 
Tasarımda Çin felsefesinden esin-
lenilerek boşluk-doluluk kavramları 
arasındaki ilişki gözetilmiştir. Sürdü-
rülebilirlik adına eski denim panto-
lonların iplikleri sökülerek üretimde 
kullanılmıştır. Bu sayede hedefle-
nen abrajlı görünüm sağlanmıştır.

GÖKÇE
ENGİNER

ZEN
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S
anal gerçeklik teknolojisinin 
oyun dünyasına getirdiği 
olanaklar her geçen gün 

artıyor. Sanal gerçeklik gözlüğünü 
takanların yaşadığı deneyim, on-
lara çok çekici geliyor ve bu insan-
lar için mekân kavramı anlamını 
yitiriyor. Peki çok da uzak olmayan 
bir gelecekte deneyimlediğimiz bu 
optik illüzyon, gerçek ile sanalı ayırt 
etmemize engel olabilir mi? 

OPTİK
İLLÜZYON

GÜNER DELİAĞA
ŞAHİNER

OPTİKL
İLLÜZYON

1986 yılında Adana’da doğdu. Ortaokul ve lise 
eğitimini Adana Anadolu Lisesi’nde tamamladı. 

Ankara Üniversitesi Kimya Mühendisliği 
bölümünden 2009 yılında mezun olmuştur. Bu 

eğitimin 1 yılını Erasmus öğrencisi olarak Bologna 
Üniversitesi’nde geçirmiş ve yine Bologna’da 

staj yapma olanağı bulmuştur. Mühendis 
olarak üretimde 7,5 sene tecrübe edindikten 

sonra 2018 yılında Marmara Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi Tekstil bölümüne başlamıştır. 

Sektör stajını Bossa Denim’ de yapmıştır. Son 
sınıf öğrencisi olmasının yanı sıra, aynı fakültede 

fotoğraf bölümünde çift ana dal öğrencisidir. Halı 
tasarım yarışmasında 2 farklı tasarımı da finale 
kalmış olup ‘Optical Illusion’ temasındaki halısını 

üretmiştir. 
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İLLÜZYON
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1999 yılında İstanbul’da doğdu. İlköğretim ve Lise 
eğitimini İstanbul’da tamamladı. Lise’de Grafik 
Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünden mezun 

oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Ar-Ge 
Departmanında zorunlu staj eğitimini tamamladı. 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Geleneksel 
Türk Sanatları, Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri 

Ana Sanat Dalı, 4. sınıf öğrencisi olarak eğitim 
hayatına devam etmektedir. Aynı zamanda Anadolu 

Üniveritesiʼnde Fotoğrafçılık ve Kameramanlık 
bölümünde ikinci üniversitesini devam ettirmektedir. 
Şu an özel sektörde tekstil alanında desen tasarımcı 

olarak çalışmaktadır.
İHİB tarafından düzenlenen 13. Ulusal Halı Tasarım 
Yarışması’nda ilk 8ʼe girerek finalist olmuştur. GAİB 

tarafından düzenlenen Tasarlayın Dokuyalım 6. 
Makine Halısı Yarışması’nda finalist olmuştur.  İHİBʼin 

düzenlediği “Hare Projesi” kapsamında, Halı-Kilim 
Restorasyon Çıraklık eğitimi almıştır.

I
nsanı doğaya yöneliş teme-
linde egemen olmak değil 
anlama çabası vardır. Doğayla 

arasına mesafe koyamayan insan 
onunla bütünleşmeyi seçmiştir. 
Bu denge beraberinde işlevsellikle 
birlikte basit şeylerin içindeki güzel-
liği de getirmiştir.   Toprak, kaostan 
kozmosa geçişin simgesi olarak 
vurgulanır. Toprakla olan insan 
ilişkisi de bir denge üzerine kurulu-
dur. Koleksiyonun ana teması olan 
“Denge” natürel ve toprak tonlarının 
hakim olduğu renkler ile oluşmuş-
tur. Bu ilham kaynağından yola çıkı-
lan tasarımlar renk ve kompozisyon 
bütünlüğünde birleşmiştir. Birbirini 
tamamlayan renk ve çizgiler denge 
kavramına gönderme yapmaktadır.

İSRANUR
DOĞAN

DENGE

16



DENGE

DENGE

17



1 Kasım 1987’de Van’da doğdu. 2011 yılında Van 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, 

Geleneksel El Sanatları Bölümü’nde öğrenimini 
tamamladı. 2012 yılında Uzay Sanat Kültür Derneği’nde 

halı,kilim,üzerlik ve folklorik kitre bebek öğreticiliği 
yapmıştır. 2013 yılında Van Saray Kaymakamlığı Sosyal 
Yaşam Merkezi’nde koordinatörlük ve nakış öğreticiliği 

yapmıştır.
2014 yılında İpekyolu Halk Eğitim Merkezi’nde el 

sanatları öğreticiliği yapmıştır. 2018 yılında Edremit 
Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi’nde müdürlük 

yapmıştır. 2018 yılında İHİB’in düzenlediği HARE 
Projesinde çalıştı ve “Kilim Restorasyonu Çıraklık 

Belgesi” aldı. 2020 yılında “Gelenekle Gelen-Dokusal 
Yüzeyler” Sergisi’ne katıldı. 2021 yılında Mimar Sinan 

Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk 
Sanatları Bölümü,Halı Kilim Eski Kumaş Desenleri 

Anasanat Dalı’ndan mezun olmuştur.

D
okumalar, dokuyucunun hi-
kayelerini günümüze taşıyan 
ifade dilidir.

Van Kilimlerinden Gülsarya Kilimi, 
adını Hakkari’den Van’a gelin olarak 
giden ve orada ailesine olan özle-
mini dokuyarak ifade eden Sarya 
isimli kadından almaktadır.Me-
safeye rağmen kopmayan bu 
bağlar kilim tasarımıma ilham 
olmuş ve dört parçadan oluşan
 “Bağlar”koleksiyonu oluşturul-
muştur.

ÖZLEM
DEĞER

BAĞLAR
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1999 yılında İstanbul’da doğdu. İlköğretim, Lise 
ve Üniversite eğitimini İstanbul’da tamamladı. 

2021 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı bölümünden 

mezun oldu. Anadolu Üniversitesi’nde Sosyal 
Medya Yöneticiliği bölümünde eğitim hayatına 

devam etmektedir. Tetaş Tekstil firmasında 
sertifikalı Shıma Seıkı Düz Örgü Makineleri Ve 

Desen eğitimi aldı. 2019 yılında Tekstil Tasarımcıları 
Derneği bünyesinde Baskı Yüzey Tasarımı CNR 

Expo Evteks fuarında sergilendi. 

D
okunun çıkış kaynağı doğa-
dır. Doğadaki tüm nesne-
lerin ve varlıkların dış gö-

rünüşünü sağlayan dokusal yapı, 
aslında onların karakterleridir. 
‘Doğa’nın Dokuları’ isimli 4 parça-
lık koleksiyon doğada ve eski el 
dokuması halılarda zaman içinde 
oluşan aşınmalar ve dış faktörler 
sebebiyle uğradıkları değişim ve 
bozulma sonucu karakter kazanan 
görünümlerinden ilham alınarak 
hazırlanmıştır.
Çift taraflı keçe yüzey üzerine 
doğal boyar maddeler ile bo-
yanmış yün iplikler kullanılmıştır, 
çift taraflı kullanıma uygun ola-
rak tasarlanmış ve üretilmiştir.

DOĞA’NIN 
DOKULARI

SENA
ÇİFTÇİ

DOĞA’NIN 
DOKULARI
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1997 yılında Şanlıurfa’da doğdu. İlköğretim eğitimini 
doğduğu ilçede, lise eğitimini ise Şanlıurfa Anadolu 

Güzel Sanatlar Lisesi’nde tamamladı. 2016 yılında Selçuk 
Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk 

Sanatları Bölümü, Halı-Kilim Geleneksel Kumaş Desenleri 
Anasanat dalında lisans eğitimine başladı, 2020 yılında 

mezun oldu. Özel Tasarım Handtuft Halı firmasının tasarım 
departmanın da tasarımcı olarak çalıştı. Güneydoğu 
Anadolu Halı İhracatçıları Birliği tarafından Gaziantep 

Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu, 
Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halı Tasarım 

Derneği  işbirliğinde düzenlenen VII. Makine Halısı Tasarım 
Yarışmasında finalist oldu. İstanbul Tasarım Bienali’nin, 

Ortak Kültür Mirası:Türkiye ve AB Arasında Koruma ve 
Diyalog-II (CCH-II) Hibe Programı desteğiyle ve Karlsruhe 

Sanat ve Tasarım Üniversitesi (HfG) ortaklığında yürüttüğü 
konuk tasarımcı programı Camekân, 8 genç konuk 

tasarımcıdan biri olarak yer aldı. Selçuk Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans eğitimine devam 

etmektedir.

Çıplak gözle göremediğimiz, çok 
küçük olmalarına rağmen vü-
cutlarımıza girerek bizleri hasta 

edebilecek kadar güçlü, bizlerle birlikte 
yaşayan vücudumuzun bir parçası 
olmuş virüsler… 
Birbirinden farklı doku ve doku yüzey-
lerinin bir araya getirilmesi ile oluş-
turulan tema, gözle göremediğimiz 
ancak mikroskobik ortamda rahatlıkla 
görebildiğimiz canlı organizmaların 
yapılarındaki doku ve renk çeşitliliği çok 
zengin. Bu doğrultuda tema mikro-or-
ganizmaların dokularından esinlenmiş 
ve farklı, dinamik, özgün tasarımlar 
yapılması hedeflenmiştir.
Tasarımlar; kilim, sumak ve Türk düğü-
mü teknikleri kullanılarak işlenecektir. 
Tasarımların doğal bir görüntü oluş-
turabilmesi için kök boya ile boyanmış 
yün iplikler kullanılacaktır.    

YILMAZ
ŞAHSER

MİKRO
DOKU
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25

HALI TASARIM 
YARIŞMASI 

GEÇMİŞ YILLAR 
FİNALİSTLERİ
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2020
14. HALI TASARIM YARIŞMASI

EYLEM BARİN

1.

ŞULEGÜL BEKTAŞ

2.

SALİH GİRGİÇ

3.
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ASENA SABAN

CANSU NUR AYCAN

FİRDEVS BÜŞRA AYDIN

SULTAN BAYAZİT

İPEK ŞEVİK
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2019
13. HALI TASARIM YARIŞMASI

BERKE AŞIK

1.

RABİA KARAGÜZEL

2.

SULTAN GÜRBÜZER

3.
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BEDİRHAN KAAN ÜNAL

FATMA SÜLEYMANOĞLU

İSANUR DOĞAN

ŞULE GÜZELLER

SEDEF SENA GÜLER
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2018
12. HALI TASARIM YARIŞMASI

GÜLBAHAR GÜMÜŞTEN

1.

BÜŞRA AKÇAY

2.

FATMA BÜYÜKSOFUOĞLU

3.
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ECE YÜKSEL

KÜBRA COŞKUN

SULTAN BAYAZİT

YASEMİN ÖZTOPRAK

ŞENAY SUBAŞI AVAR
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2017
11. HALI TASARIM YARIŞMASI

ZEYNEP GÜRBÜZ

1.

MERVE BÜTÜŞABA

2.

YASEMİN SONGUR

3.
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AYÇA TOPALBEBEK

CİHAN GÖZEL

HATİCE EBRU AÇIKKOL

SÜREYYA SÜLEYMANOĞLU

GİZEM TATAR
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2016
10. HALI TASARIM YARIŞMASI

MUHAMMED TÜRK

1.

SENEM KULA

2.

FARUK AÇIKGÖZ

3.
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NURETTİN YILDIRIM

ERSEL AKAYDIN

ŞENAY SUBAŞI

NİGAR DEMİRTAY

DİLARA GEZER

ASLIHAN SEVİNÇLİ

ZÜMRÜT TALİ
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2015
9. HALI TASARIM YARIŞMASI

ERMAN AKSOY

1.

UĞUR CİHAN

2.

ÖZGECAN BÜLBÜL

3.
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BAHAR KAHRAMAN

ELİF GÖKÇE ÖZKULAK

LÜTFİYE GÜL GÜNDÜZ

SONGÜL KARA

NURETTİN YILDIRIM
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2014
8. HALI TASARIM YARIŞMASI

BÜŞRA BALOTA

1.

NİLÜFER ÜNAY ÇUBUKÇU

2.

ŞÜKRÜ BURHANLI

3.
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BÜŞRA KUŞÇU

ERMAN AKSOY

İPEK BAHAR UYAN

SONGÜL KARA

MELİKE GÜRAL
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2013
7. HALI TASARIM YARIŞMASI

LOKMAN GENÇTÜRK

1.

MİRAY ÇAKIR

2.

UĞUR ÖZDEMİR

3.
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İPEK BAHAR UYAN

MELİKE GÜRAL

PERİHAN CANBAY

SEYİTALİ DÖNMEZ

ZUHAL DOYMUŞ

YUNUS EMRAH ÖZMAYA
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2012
6. HALI TASARIM YARIŞMASI

BAŞAK BADUR ÖZKENDİRCİ

1.

GIYASEDDİN DENİZ

2.

ESRA YARAR

3.
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CANSU ÇELİKKOL

DİLARA ÇELİKBAŞ

LOKMAN GENÇTÜRK

SEYİTALİ DÖNMEZ

MİRAY VAROL

BLACKHOLE

ŞEFFAFLIK 
ve TONLARI

 PUZZLE
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2011
5. HALI TASARIM YARIŞMASI

MİNE BEŞEN

1.

ŞENEL GENÇ

2.

ŞEYMA NUR KÖSEOĞLU

3.
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ELİF BASKIN

JANSET KAPLAN

NAİME YÜKSEL ÇALIK

ZEYNEP YÜRET

SELİN AKIN HAKYEMEZ
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2010
4. HALI TASARIM YARIŞMASI

DUYGU ŞENOL

1.

MERVE KAZAR

2.

ÖZGECAN ARDIÇ

3.
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AYÇA ŞENTÜRK

KEZBAN ÖZTÜRK

PERİHAN TOKGÖZ

TUĞÇE ÖZER

SERCAN ARICI
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2009
3. HALI TASARIM YARIŞMASI

BURCU ÖZPEKER

2.

GÜLŞAH YILMAZ

3.

GÜLHAN GÜLEÇER

1.
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CEYDA CANDAŞ

ESMA ÇELİK

HİLAL BEDER

ŞENEL GENÇ SARI

NURTEN YÖRÜK
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2008
2. HALI TASARIM YARIŞMASI

AHMET ÖĞÜNMEZ

1.

BARIŞ MAVZER

2.

FÜSUN KODAMAN SÖNMEZ

3.
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ALAN ALPAY

DAMLA GÜRLEYEN

ESRA NURTEN YILMAZ

ÖZNİL SEDA KAÇAR

OZANHAN KAYAOĞLU
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2007
1. HALI TASARIM YARIŞMASI

SEHER SÜLEYMANOĞLU

1.

BAŞAK ÖZDEMİR

2.

SERKAN ÇAĞLAR

3.
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SENEM DEĞERLİ

ASLI MECİT

SERCAN ARICI

ZEKİYE EMEL PEHLİVAN

MUSTAFA EMİR KARA

EZGİ DENİZASLANI

AHMET RÜSTEM EKİCİ
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