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İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Fashion Institute of Techno-
logy ile yaptığı iş birliğiyle yürüttüğü İTÜ - FIT Moda Tasa-

rım Programı’nın bu yılki mezunları olan 9. dönem mezunu 
genç moda tasarımcıları, jüri karşısına geçti. Tasarımcılar, 
İlkbahar-Yaz 2017 temasıyla hazırladıkları özel kreasyonu Divan 
İstanbul’da yapılan göz alıcı bir defileyle jüriye tanıttı.

Her sene düzenlenen ve bu yıl Prof. Dr. Cevza Candan’ın koor-
dinatörlüğü, Banu Noyan’ın koreografisi, Ece Vahapoğlu ve Gö-
kay Kalaycıoğlu’nun sunumlarıyla renkli bir atmosferde geçen 
defilede, hazır giyim ve moda sektörünün önemli isimlerinden 
oluşan jürinin değerlendirmesi sonucunda birinci Cemile Mer-
yem Özlem Şimşek, ikincisi Ceylin Türkkan ve üçüncüsü Beste 
Beksaç oldu. İlk üç sırayı paylaşan öğrencilerimiz, İTÜ plaketleri 
yanında, hepsiburada.com tarafından verilen hediye çekleriyle 
de ödüllendirildiler.  

PİMMS Group’un da sponsorluğunu üstlendiği İTU Fashion Show, 30 Mayıs’ta 
Divan Otel’de görkemli bir gece ile düzenlendi. Defilede sergilenen Elif Naz 

Efeoğlu’nun tasarımının baskıları, MIMAKI dijital tekstil baskı makineleri ile yapıldı.

PİMMS’ten İTÜ Fashion Show’a Destek
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Ödül alan tasarımcılar

İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevin Çiğdem GÜRSOY, PİMMS Group Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Aygüler’e 
teşekkür plaketini takdim etti



Haber

Yarışmaya katılan genç tasarımcılardan olan Sibel Yanmaz ise 
yarışmanın ana sponsorlarından LC Waikiki bünyesindeki “Ku-
rumsal Akademi” tarafından düzenlenen “Styling Firma İçi Eği-
timi” ve ”iPad” tablet özel ödüllerini kazandı. Organizasyonun 
destekçilerinden Shima Seiki’nin Japonya-Wakayama’da yer 
alan firmasında bir hafta sürecek triko tasarımı eğitimi sağlayan 
Tetaş-Shima Seiki Özel Ödülü’nü ise Merve Başkaya aldı.

MIMAKI baskı makineleri ile mermer deseni

PİMMS Group’un da sponsorlar arasında yer aldığı defilede, 
Elif Naz Efeoğlu’nun tasarımının baskıları, MIMAKI dijital teks-
til baskı makineleri ile yapıldı. Efeoğlu’nun Marble (Mermer) 
temalı koleksiyonu için, dökümlü kumaşın yanı sıra Amerikan 
astarı kullanıldı. Bebek mavisi, gold ve gri tonların hakim oldu-
ğu tasarımda “gücü” temsil eden mermer deseni için MIMAKI 
tekstil baskı makinesi ile baskılar yapıldı. 

Gecenin sonunda İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Teknolojile-
ri ve Tasarımı Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevin Çiğdem GÜRSOY, 
PİMMS Group Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Aygüler’e te-
şekkür plaketini takdim etti. Aygüler, İTÜ Fashion Show 2016 
sponsorluğu ile ilgili gecenin ardından şunları söyledi: “PİMMS 
Group olarak, geleceğin moda ve hazır giyim tasarımcıları ile 
böyle bir organizasyonda bir araya gelmekten dolayı çok mem-
nunuz. Bizler, gençlerin sektör tecrübelerini artırmak ve daha 
yaratıcı işler üretmek için her zaman desteğe hazırız. Bu konuda 
bize fırsat sunan İstanbul Teknik Üniversitesi akademisyenlerine 
ve hayalindeki tasarımı hayata geçirmek için PİMMS Group’u 
ve MIMAKI’yi tercih eden genç tasarımcı Elif Naz Efeoğlu’na ve 
Prof. Dr. Cevza Candan’a teşekkürlerimizi sunarız.”  
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Elif Naz Efeoğlu

Selahattin Aygüler ve Prof. Dr. Cevza Candan


