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Sayın üyemiz, 

 

Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden alınan 19/04/2021 tarih 154-2122 

sayılı yazıda,  

 

Birliklerince, T.C. Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 

işbirliği ile geleceğin tasarımcılarını ev tekstili sektörü ile buluşturmak amacıyla on yıldır 

“Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması”nın düzenlendiği, bu yıl 11.’si düzenlenecek 

yarışmanın, hem uluslararası pazarlarda moda ve trend yaratabilecek özgün tasarımlarının 

ortaya çıkmasına, hem de ev tekstili sektöründe yenilikçi ve özgün tasarımcı kimliğinin 

güçlenmesine katkı amacı ile yeni bir konsept olan “Master Class” etiketi ile 

gerçekleştirileceği, söz konusu yarışmanın tekstil tasarımı tutkunlarına kendi hayallerindeki 

tasarımları hayata geçirme keyfini yaşatmasının yanında ev tekstili sektörünün 

gereksinimlerine yönelik yaratıcı ve yenilikçi tasarımcıların teşvik edilmesi için 

düzenleneceği ve sektörel motivasyon, işbirliği ve dayanışmaya katkı sağlayarak Türkiye’de 

ev tekstili sektörü ihracatının artırılmasının amaçlandığı bildirilmektedir. 

 

Aynı yazıda devamla, 2021 yılında “Sürdürülebilir Yaşam Tarzı Yaratmak” teması 

ile ilanına çıkılan yarışmanın tekstil, sanat, tasarım ve mimarlık ile ilgili bölümlerde öğrenci 

ya da mezun olan, 30 yaş altı adaylara yönelik olarak gerçekleştirileceği, başvurular arasından 

yapılacak değerlendirme sonucunda 1. 2. ve 3. derecelerinde olmak üzere üç katılımcının 

ödüllendirileceği, yanı sıra çeşitli derecelere giren katılımcıların muhtelif eğitimlerden 

ücretsiz olarak yararlanmasının da söz konusu olacağı, “11. Türkiye Ev Tekstili Tasarım 

Yarışması” için son başvuru tarihinin 31 Mayıs 2021 olarak belirlendiği ve yarışma katılım 

koşulları ile başvuru formlarına www.evtekstiliyarismasi.com adresinden ulaşılabildiği 

belirtilmekte olup, yarışmaya ait afiş görseli ilişik bulunmaktadır. 

 

Bilgilerinize sunarız.         

e-imzalıdır 

Sertaç Ş. TORAMANOĞLU 

Genel Sekreter a. 

Şube Müdürü 
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Yarışmaya Ait Sosyal Medya Hesapları:  

https://www.facebook.com/evtekstiliyarismasi  

https://twitter.com/textilyarismasi  
https://www.instagram.com/evtekstilyarismasi/ 

https://www.linkedin.com/company/42745054/ 

https://www.youtube.com/channel/UCbKa2OfZsOTZq_GR32P2qXg 

 

 

Ek: Yarışma Afişi (1 sayfa) 
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