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 DAĞITIM YERLERİNE 

 

Malumlarınız olduğu üzere, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) Genel 

Sekreterliği bünyesindeki birliklerden İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) 

tarafından 15 yıldır İstanbul İTHİB Uluslararası Kumaş Tasarım Yarışması düzenlenmektedir. Bu yıl 

ise İTHİB tarafından Futuretex İstanbul marka çatısı altında iki ayrı yarışma düzenlenecek olup 

FutureBase International yarışması, Kumaş Tasarım Yarışmasının devamı niteliğindedir. FutureTech 

yarışması ise İTHİB tarafından bu yıl ilk defa düzenlenecek olan teknik tekstil inovasyon, fikir ve proje 

yarışmasıdır.  

Tuvana Büyükçınar’ın yarışma koçluğunu yapacağı Futurebase International yarışması; 

sürdürülebilirlik, denim, doğal lifler ve geleneksel dokumalar temaları çerçevesinde gerçekleştirilecek 

olup, birinciye 200.000 TL, ikinciye 150.000 TL ve üçüncüye 100.000 TL ödül verilecektir. FutureBase 

International kategorisinde söz konusu ödüllere ek olarak yurtdışı eğitim hakkı, 6 ay yurtiçinde yabancı 

dil eğitimi hakkı, PV Paris fuarını ziyaret ve 60.000 TL jüri özel ödülü de bulunmaktadır.   

Özlem Süer’in yarışma koçluğunu yapacağı Futuretech yarışması ise; teknik tekstil odaklı temalar 

çerçevesinde gerçekleşecek inovasyon, fikir ve proje yarışması olup; birinciye 200.000 TL, ikinciye 

150.000 TL ve üçüncüye 100.000 TL ödül verilecektir.  

Nitelikli öğrencilerin tekstil sektörüne kazandırılması, sektörün ar-ge, tasarım ve inovasyon 

algısını geliştirme amaçlarıyla hayata geçirilen söz konusu yarışmalar tekstil sektörünün en önemli 

gündem maddelerinden birini oluşturmaktadır. Bu kapsamda, Futuretex İstanbul çatısı altında 

gerçekleşecek olan yarışmaların; üniversitelerinizin ilgili bölümlerinde duyurulması büyük bir öneme 

sahiptir.  

Bu çerçevede, başvuru koşulları ve yarışmalarla ilgili detayların yer aldığı web sitesi linki ve 

güncel gelişmelerin takip edilerek ilgili mecralarınızda paylaşım yapmanıza katkı sağlayabilecek sosyal 

medya hesapları aşağıda yer almaktadır. Bununla birlikte bölümlerinizin ilgili mecralarında kullanılmak 

üzere dijital yarışma afişleri ekte yer almakta olup; basılı afiş ve flyer gibi tanıtım materyalleri de Nisan 

ayı içerisinde Üniversitelerinize ulaştırılacaktır.  

Söz konusu yarışma duyurularının Bölümlerinizin görünür mecralarında paylaşılması, 

öğrencilerimizin e-posta adresine iletilmesi ve yarışma sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımların 

dijital iletişim kanallarınız vasıtasıyla duyurulması hususunda değerli desteklerinize ihtiyaç 

duyulmaktadır.  

Bilgileri ve gereğini arz ederim.   

   Mustafa BEKTAŞ 

           Genel Sekreter  

 

Yarışma Web Sitesi:   https://www.futuretexistanbul.com 

Sosyal Medya Hesapları:  https://www.instagram.com/futuretexist 

https://twitter.com/futuretexist  

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

https://www.facebook.com/futuretexist 

EKLER:  

1. FutureBase International Yarışması Afişi (1 Sayfa) 

2. FutureTech Yarışması Afişi (1 Sayfa) 
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