
Örnek bir 

Hanife Çetiner
başarı hikayesinin kahramanı





Uzun metrajlı bir film gibidir hayat. Evveliyattan edebiyete kadar
süren çok uzun bir film...

Kuşkusuz her filmde olduğu gibi; bu filmde de aktörler, aktristler ve
figüranlar vardır. En nihayetinde her nesil kendine ait olan döne-
min figüranıdır. Ancak kendinden sonraki dönemlere de etki ede-
bilenler, bu hayattan göçüp gittikten sonra da ismini yaşatmayı
becebilenler hem kendi döneminin hem de kendinden sonraki dö-
nemlerin aktörü veya aktristi olmayı başarabilirler. 

Her insanın bir hayat hikayesi vardır, elbet. Kimileri için sıradan
olan kimileri için takdire şayan olabilir... Ya da tam tersi. 

Ancak burada anlatılacak olan, sıradan bir hayat hikayesinin za-
manla nasıl bir başarı hikayesine dönüştüğüdür. Ve bu başarı hika-
yesinin kahramanı, moda dünyasının aktristi olmayı başarabilmiş,
biraz kırgın, biraz buruk bir biçimde aramızdan ayrılmış bir isim;

HANİFE ÇETİNER.
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ÖNSÖZ

Hanife Çetiner
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HANİFE ÇETİNER KİMDİR?

Hanife Çetiner

Hanife Çetiner, 14 Haziran 1938'de
Çanakkale'de dünyaya gelmiştir.
Mustafa Bey ve Ayşe Hanım'ın üç
çocuğunun en büyüğü olan Çetiner,
Ankara Kız Teknik Yüksek Öğret-
men Okulu'ndan mezun olduktan
sonra yaklaşık 20 yıl Çanakkale, Ga-
ziantep ve İzmir'de öğretmenlik
yapmıştır. 

1987 yılında emekli olmasının ar-
dından çocukluğunun tutkusu olan
mesleğe, moda tasarımcılığına baş-
lamış; yaptığı tasarımlarla ve işlediği

temalarla da adından söz ettirmiştir. 

Birçok Türkiye Güzeli'nin ve sanatçının kostümlerini tasarlamış ve
kazandığı ödüllerle de dünya çapında bir moda tasarımcısı olmayı
başarmıştır.

Hayırsever kişiliğinin yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesiyle
de örnek bir karakter olan Hanife Çetiner, 10 Ocak 2011'de ara-
mızdan ayrılmıştır. 
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Örnek bir 

Hanife Çetiner
başarı hikayesinin kahramanı

- ÖĞRETMEN HANİFE ÇETİNER -
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“Beş–altı yaşlarında idim. Komşumuz olan
bir ailede anne ve baba öğretmendi. Üç
kızı da arkadaşımdı. Onlarla okul bahçe-
sinde oynamak güzeldi. Fakat ben ses-
sizce sınıflara girip dersleri izlemeye
bayılırdım. Bu izlemeler sırasında okuma–
yazma başlayınca, okul yaşından önce
okula kaydım yapıldı ve okula başlamış oldum. Sanırım beni o yaş-
larda öğretmen olma heyecanı sarmış olmalı ki, öğretmen oldum”
der, Hanife Çetiner...

Ankara Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu'nu bitirdikten sonra Ça-
nakkale'ye döner ve evinin 70 kilometre ötesindeki Çan ilçesinde ilk
görevine başlar. Ne var ki mesafenin uzak oluşu zamanla sıkıntı ya-
ratmaya başlayınca, Çanakkale'de bir ilkokula tayin olur. Ancak bu
tayin, deyim yerindeyse hayatının dönüm noktasını teşkil eder. Zira
yeni okulunda dersine giren Müfettiş Rıfat Çetiner ile tanışır ve kısa
süre sonra aldığı teklifi kabul ederek, Rıfat Bey ile hayatını birleştirir.

Çanakkale'nin ardından Gaziantep'e tayin olan Çetiner, annelik duy-
gusunu da bu kentte tadar. Büyük bir aşk ile bağlı olduğu kızı Emel,
bu kentte dünyaya gelir. 

Hanife Çetiner
ÖĞRETMEN HANİFE ÇETİNER



- 7 -

Nihayetinde öğretmenlik hayatının son demlerini yaşamak üzere İz-
mir'e gelir ve 3 yıl İnönü Lisesi'nde, 6 yıl da Karataş Lisesi'nde ça-
lıştıktan sonra kutsal bir meslek olan öğretmenliğe veda ederek, yeni
ufuklara yelken açmak üzere emekli olur. 

Öğretmenlik hayatı boyunca “öncelikle çocukları seven” bir büyük
olarak kendini kabul ettiren Hanife Çetiner, derslere zamanında ve
güler yüzle giren, kendini öğrencilerine ve derslerine veren, zil çal-
dığında sınıftan en son ayrılan, hazırladığı plan ve programdan asla
taviz vermeyen, bütün problemlerini sınıfın kapısında bırakarak öğ-
rencilerin karşısına çıkan, kısacası her konuda öğrencilerine örnek
duruş sergileyen bir öğretmen olarak tanınmıştır. Kaldı ki yıllar
sonra verdiği bir demeçte bu vasıfları, yeni öğretmenlere birer nasi-
hat olarak dile getirmiştir. 

Hanife Çetiner
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Örnek bir 

Hanife Çetiner
- MODA TASARIMCISI HANİFE ÇETİNER -

başarı hikayesinin kahramanı
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Moda, Hanife Çetiner'in ço-
cukluğundan bu yana en
büyük tutkusudur. Ancak
vatan borcu olarak addettiği
kutsal mesleği, öğretmenliği
bir türlü bırakamaz; moda-
dan da kopamaz. Öğret-
menlik yaptığı yıllarda
moda dergilerini takip eder,
kendine göre yorumlar ya-
parak yeni tasarımlar üretir.
Hatta derslere girerken giy-
diği kıyafetlere dikkat et-
mesi ve modaya olan ilgisi
nedeniyle meslektaşları da
kıyafet alırken Çetiner'e da-
nışmaya başlar. 

Emeklilik yılları yaklaşırken, en büyük tutkusuna kavuşmanın ha-
yalini kurar. Neler yapması gerektiğini planlar ve ilk iş olarak büyük
bir kente gitmeye karar verir. 

Hayatının her anında en büyük destekçisi olan eşi Rıfat Bey, büyük
bir kumar oynadığını düşünse de kıramaz biricik eşini ve İzmir'e ge-
lirler.

1987 yılında emekli olduktan sonra vakit kaybetmeden hayallerini
gerçekleştirmeye koyulan Hanife Çetiner, emekli ikramiyesinin
büyük bir bölümünü sermayeye dönüştürerek Alsancak'ta, Talat-
paşa Bulvarı üzerinde küçük bir dükkanda moda tasarımcılığına
adım atar. 

Hanife Çetiner
MODA TASARIMCISI HANİFE ÇETİNER
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Tasarımları kısa sürede İzmir moda camiasının ilgisini çeker. Defile-
lerde ve çeşitli organizasyonlarda en çok konuşulan konu, Çetiner'in
tasarımları olur. Böylesi bir dönemde, 1990 yılında Çetiner'in kapısı
güzellik yarışmalarının Türkiye Temsilcisi Özcan Sandıkçıoğlu tarafın-
dan çalınır. Sandıkçıoğlu, Çetiner'den o yıl Türkiye'yi temsilen “Miss
Universal”e katılacak olan Jülide Ateş için bir kostüm hazırlamasını ister.
İşte bu istek, rüyaya açılan bir kapı olur, büyük bir heyecanla hazırla-
dığı kostümü giyen Jülide Ateş, yarışmada ilk 10'a girerken; giydiği kı-
yafetle de izleyicilerin adeta nefeslerini keserek yarışmaya damga vurur. 

Daha ilkokul yıllarındayken komşusunun kızının dikiş dikmesini izle-
yen, babasının verdiği harçlıklarla kitap ya da iğne–iplik alan, annesine
kıyafet dikmek üzere eve gelen terzilerin işlerine karışan o küçük kız,
şimdi dünya yarışmalarına damga vuran uluslararası bir modacı haline
gelir. Tek amacı “özgün bir moda tasarımcısı” olmak olan Hanife Çeti-

ner için bu başarı, hayallerin ötesinde bir durumdur. 

Hanife Çetiner
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Örnek bir 

Hanife Çetiner
- ULUSLARARASI BİR SANATÇI -

başarı hikayesinin kahramanı



Hanife Çetiner
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ULUSLARARASI BİR SANATÇI

Jülide Ateş'in Miss Universal'de giymesi için
hazırladığı kostümle adından söz ettirmeye
başlayan Hanife Çetiner; Defne Samyeli, As-
lıhan Koruyan, Şebnem Dönmez, Elif Ilgaz,
Gamze Saygı, Özgül Kavruk, Hülya Mutlu,
Cansu Dere ve daha nice güzeller için hazır-
ladığı tasarımlarla moda otoritelerinin
önemli isimlerinden birisi haline gelir. 

Moda ve tekstili sonsuz bir evren gibi görür
ve hayata sanat, sanata da hayat katmak ge-
rektiğinden hareketle performans dili yük-
sek sunumlar yaparak moda alanındaki
otoritesini her geçen gün biraz daha sağlam-
laştırır. 

1995'te “İzmir Meltemi”, 1996'da da “Gece
Işıltısı” ve “Akşam Güneşi” kıyafetleriyle

ödül alması;

Freiburg'da gerçekleştirilen “97 Miss Intercontinental” için
tasarladığı “Sultanlar Sultanı” adlı kostümünün “En İyi Milli
Giysi” olması, 
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1998 yılında Almanya'nın Leipzig
kentinde düzenlenen Miss Inter-
continental Güzellik Yarışması
için hazırladığı “Körfez Esintileri”
adlı kıyafetin 1. olması,

Türkiye'yi Eurovision'da temsil
eden Grup Mistik (1999) ve Pınar
Ayhan – Grup S.O.S. (2000)'ın
Hanife Çetiner imzalı kostümleri-
nin ses getirmesi,

2010 yılında hazırladığı “Sarayın
İhtişamı” adlı kıyafetin KKTC'de
ve “İzmir'in Renkleri” adlı kıyafe-
tin de Ermenistan'da “Best In Na-

tional Costum” seçilmesi; hem ulusal hem de uluslararası
platformlarda kazandığı sayısız başarılardan yalnızca birkaçıdır. 

Öyle ki; 9'u Best Evening Gown, 5'i de Best In National Costum
olmak üzere uluslararası alanda 14 ödül alması, 67 Türkiye Güze-
li'ne toplam 134 “Miss Turkey” kıyafeti hazırlamış olması, Hanife
Çetiner'in ne denli başarılı bir moda tasarımcısı olduğunun en
önemli göstergeleridir ki; kendi deyimiyle “ödülleri başarısının ta-
pusudur”.

Her ne kadar kısa sürede kazandığı ve kazandırdığı başarılarla
“uğurlu modacı” olarak anılsa da bu başarıları uğurla ya da tesadüfle
açıklamak, hem ona hem de azmine saygısızlık olacaktır. Yine kendi
deyimiyle “bireyselliğin ortaya çıktığı, herkesin kendini modacı ilan
ettiği bir dönemde” özverili ve disiplinli çalışmasından ödün ver-
meksizin, güncel çizgileri otantik süslemelerle buluşturan yaratıcı
tasarımlarıyla bu başarıları adeta nakış nakış işlemiştir. 

Hanife Çetiner
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Kuşkusuz tesadüf olmayan her başarının bir sırrı vardır, Hanife Çe-
tiner'in elde ettiği başarılardaki gibi... Başarısındaki en büyük payı,
maddi beklenti içinde olmamasına bağlar Hanife Çetiner ve bunu
da şu sözlerle açıklar:

“Hayatımda daima para sonda geldi. Belki başarımı buna borçlu-
yum. Parayla sanat aynı yerde olamaz. Parası olan bir moda tasa-
rımcısı değilim. Bence para önemli değil. Önemli olan insanların
sizden iyi bahsetmesidir”.

Hanife Çetiner'in “başarılı bir moda tasarımcısı” olmasının yanında
“geçim sıkıntısı çeken bir moda tasarımcısı” olmasının da nedenle-
rinden bir tanesi budur. Nitekim kendisi de “Seçilen kız telefonu
alıyor; 'Hanife Ablacım kıyafetimi sen yapar mısın' diyor. Anne kalbi
meslek aşkı, öğretmen yüreği biraraya gelince 'Kızım ben seni ha-
zırlayamam' diyemiyorsunuz. Ama bunun bir maliyeti var ve bunu
kimse karşılamıyor” diyerek doğruluyor.

Hanife Çetiner
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Hanife Çetiner
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Örnek bir 

Hanife Çetiner
başarı hikayesinin kahramanı

- KÜLTÜRÜNE SAHİP ÇIKAN BİR ANADOLU KADINI -
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Hanife Çetiner

Başarılarıyla adından söz ettiren Hanife Çetiner, kültürlerarası diya-
loga önem vererek, özellikle uluslararası platformlarda Türk kültü-
rünün ve Türk insanının karakteristik özelliklerini sergilemiş ve
gittiği her yerde deyim yerindeyse Türkiye'nin kültür elçiliği göre-
vini üstlenmiştir. 

Rotary Club of Amman West sponsorluğunda Ürdün'ün Başkenti
Amman'da gerçekleştirdiği, Prens Faysal'ın yanı sıra Ürdün Başba-
kanı'nın eşi Prenses Macide ile büyükelçilerin takip ettiği defile ve
2004 yılının Temmuz ayında, Almanya'nın Bremen kentinde, Türk
Kültür Günleri kapsamında gerçekleştirilen defile bunlardan bazı-
larıdır. 

Özellikle Bremen'deki etkinlikler kapsamında düzenlenen bir pa-
nelde Türkiye ile ilgili söylenen can sıkıcı sözlerden etkilenen Hanife
Çetiner'in Türk–Alman dostluğunu betimleyen defilesiyle herkesi
büyülemesi, aslında o sözlere verilen bir cevap niteliğindedir. 

Ve orada görür ki; “Politika acımasızdır; ama, sanat birleştirici ve
kaynaştırıcıdır”  

Kısacası Çetiner, dünyada insanları birbirinden ayıran her türlü gi-
rişime inat, bir yandan kaynaşmayı, bir araya gelmeyi esas almış, öte
yandan da kendince hazırladığı projelerle geniş kitleleri kucaklaya-
rak Anadolu kültürünü dünyaya moda tasarı yoluyla tanıtmayı
amaçlamıştır. 

KÜLTÜRÜNE SAHİP ÇIKAN 
BİR ANADOLU KADINI
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Hanife Çetiner
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Hanife Çetiner, kaybolmaya yüz tutan gelenekleri, örf ve adetleri,
simgeleri, giyim–kuşamları defilelerinin teması haline getirerek kül-
türel canlanmaya katkı sağlamıştır. 

Hemen hemen her demecinde Türk kültüründen ilham aldığını vur-
gulayan Çetiner, kültürel değerlerin, elde ettiği başarılarda önemli
bir rolü olduğunu dile getirmiştir. 

“Sevgide Güneş Gibi Ol” adını verdiği gelinliği Mevlana yılına ithaf
etmesi ve 2008 yılında 2.'si düzenlenen If Wedding Fashion Izmir
Gelinlik, Damatlık, Abiye Giyim Fuarı'nın kapanışında Osmanlı kaf-
tanları ağırlıklı “Sultans” adlı bir defile organize etmesi, 1996 yılında
8. Uluslararası İzmir Film Festivali için hazırladığı defilede 1960'lı

Hanife Çetiner
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yılların Kleopatra, Marlyn Monroe ve Cahide Sonku giysilerini gün-
deme getirerek sinema kültürüne vurgu yapması, onun kültürel
öğelere olan hassasiyetinin birer yansımasıdır. Ve en nihayetinde
büyük uğraşlar sonucu kısmen de olsa hayata geçirmeyi başardığı
“ARKEO-MODA ANADOLU” Projesi ve Osmanlı Devleti'nin kuru-
luşunun 700. yıldönümü nedeniyle hazırladığı, tuğra işlemeli kıya-
fetin Vietnam'da “Best In National Costum” ödülü kazanması ise bu
hassasiyetlerle elde edilen unutulmaz başarılarından yalnızca bir ka-
çıdır. 

2010 yılında 22.’si düzenlenen “MISS MODEL OF TURKEY”in ar-
dından yarışmanın organizatörünün Hanife Çetiner'e gönderdiği 30
Haziran 2010 tarihli teşekkür yazısında “Türk motifleri ile işlenmiş,
rengarenk giysiler, el emeği, göz nuru abiye kıyafetler ile yarışmayı
izleyen herkesi kendinize hayran bıraktınız. Ülkemizi; Moda ve Türk
Motifli Kreasyonlarınızla defalarca yurtdışında temsil etmiş ve bu
sahada ülkemize çok sayıda kıymetli ödüller kazandırmış olmanız-
dan dolayı, sizinle ne kadar gurur duysak ve iftihar etsek azdır” ifa-
delerini kullanması da bu başarıların bir belgesi olarak kayıtlara
geçmiştir. 

Ülkelerin en kıymetli hazinelerinin kültürleri olduğunu ve Anado-
lu'nun da her köşesinde ayrı bir kültür değerinin yaşadığını bildiği
için kültürel zenginliğimizin birer tezahürü olan bu farklılıkları su
yüzüne çıkarmak ve tanıtmak için yoğun çaba sarf etmiştir. 

Anadolu medeniyetlerine sahip çıkmayı bir ilke olarak benimseyen
Hanife Çetiner, tasarımlarında Anadolu medeniyetlerinin kültürel
değerlerine modern yorumlar katarak insanların beğenisine sun-
muştur.

Hanife Çetiner



- 24 -

Hanife Çetiner



- 25 -

Hanife Çetiner
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Örnek bir 

Hanife Çetiner
- KARDEŞLİĞİ SAVUNAN BİR BARIŞ SEVDALISI -

başarı hikayesinin kahramanı
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KARDEŞLİĞİ SAVUNAN BİR BARIŞ SEVDALISI

Hanife Çetiner

Tasarımlarında Anadolu'nun kadim kültürlerini sunarak farklılık ya-
ratan Hanife Çetiner, bu yolla aynı zamanda sosyal barışın tesisi için
de büyük çaba göstermiştir. 

Barışın tüm dünyada önemli bir değer olduğuna inandığı içindir ki;
1990'lı yıllarda çeşitli katliamlara maruz kalan Bosnalılara destek
olmak amacıyla 1995'te Bosna-Hersek bayraklı tasarılarının sunul-
duğu bir defile düzenlemiş ve elde edilen geliri Bosnalılara bağış-
lama erdemliliğini göstermiştir. 

Sanatın insanları aydınlattığı fikrinden hareketle sosyal barışa ancak
moda yolu ile varılabileceğini savunmuş, özellikle terörün en yoğun
yaşandığı dönemlerde Türkiye'nin doğusu ile batısı arasında bir
köprü görevi görmüştür. 

Sosyal patlamanın eşiğine gelindiği, iç savaşın körüklendiği yıllarda
“aynı dili konuşanlar anlaşamayabilir; ama, aynı duyguyu paylaşan-
lar anlaşabilir” diyen Hanife Çetiner, insanları sanat–moda çatısı al-
tında toplamaya gayret etmiştir. Şırnak'ta gerçekleştirdiği ve yöreye
özgü Şalşepik dokumalarından hazırladığı defile, bunun önemli bir
örneğini teşkil etmektedir. 
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Hanife Çetiner

1998 yılında Şırnak'a bağlı Balveren Köyü'nde bulunan 23. Sınır Jan-
darma Tümeni'nde gerçekleştirilen ve “İzmir'den Şırnak'a Sevgi Bağ-
ları” adını taşıyan defile, yalnızca Türkiye'nin doğusu ile batısı
arasında bir sevgi köprüsü oluşturması bakımından değil, aynı za-
manda Şırnak tarihinde düzenlenen ilk defile olması bakımından da
önemlidir. 

Şalşepik'in yanı sıra Gaziantep Kutnu Dokumaları, Ödemiş İpekleri,
Tokat Yazmaları, Buldan Dokumaları ve Diyarbakır Puşileri gibi yerel
el sanatlarını da kullanan Hanife Çetiner, bu yolla hem Anadolu coğ-
rafyasının birbirinden farklı güzelliklerini günyüzüne çıkarmış hem
de yurdun dört bir köşesinde dostluk, sevgi ve barış köprüleri inşa
etmiştir. 
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Örnek bir 

Hanife Çetiner
- YAŞADIĞI KENTE SAHİP ÇIKAN BİR İZMİRLİ -

başarı hikayesinin kahramanı
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YAŞADIĞI KENTE SAHİP ÇIKAN BİR İZMİRLİ

Hanife Çetiner

İzmir, bambaşka bir şehirdir, Ha-
nife Çetiner için... Yüzlerce öğ-
renciyi yetiştirdiği, hayallerini
gerçekleştirdiği, nice yuvaların
kurulmasına öncülük ettiği şe-
hirdir, İzmir.

Dahası, tasarımlarını yaparken feyz aldığı imbatın, görüntüsüyle in-
sanı ufuklara taşıyan körfezin sahibi bir kentin yurttaşıdır, Hanife
Çetiner. İşte bu yüzdendir, tasarımlarında İzmir'in o doyumsuz gü-
zelliğini ön plana çıkarmak istemesi. 

Kozmopolit yapısıyla kültürler arası bir köprü olan ve kültürlerin
harmanlandığı hoşgörü kenti olarak kabul edilen İzmir'i marka kent
yapabilmek için sayısız katkılar koyar. İzmir Ticaret Odası'na Moda
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Hanife Çetiner

Sanat Danışmanlığı hizmeti verdiği dönemlerde Kent Yenileme Pro-
jesi'ne katılması, EXPO 2015 sürecinde iki kez “EXPO” temalı defile
düzenlemesi ve çeşitli ülkelerde İzmir'i yansıtan tasarımlar sunması,
bu sayısız örneklerin ilk akla gelenleridir.

Çok sevdiği bu kentten ayrılmayı asla istememiştir. Öyle ki; İzmir
Ekonomi Üniversitesi Moda Tasarım Bölümü'nde Danışma Kurulu
Üyeliği yaptığı dönemde, “Raffles Educaiton Corp” adlı grubun Sin-
gapur'da bulunan üniversitesinden gelen öğretim üyeliği teklifini
heyecan verici bulsa da İzmir'den vazgeçemediği için teklifi nazikçe
geri çevirir.

Nasıl ki romantizm denilince Paris, stil denilince Milano, kültür de-
nilince Barcelona, güç denilince Washington akla geliyorsa, “Yaşa-
nacak Şehir” denilince de ilk İzmir gelir onun aklına.

“Sonsuza dek yaşamak” için de İzmir'i seçmesi bu yüzdendir.
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Hanife Çetiner
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Örnek bir 

Hanife Çetiner
- ÖRNEK BİR HAYIRSEVER -

başarı hikayesinin kahramanı



Hanife Çetiner
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Hanife Çetiner, yalnız meslek hayatın-
daki başarılarıyla değil, hayırsever kişi-
liğiyle de örnek olmuştur.

Anaç kişiliği sayesinde birçok kişinin okumasına, hayatını idame et-
tirmesine, hatta sağlığına kavuşmasına aracılık etmiştir. 

Toplumsal faydayı ön planda tutarak zaman zaman tasarımlarında
sosyal konulara dikkat çekmeyi de ihmal etmemiştir. 

Çocuklara düşkünlüğüyle bilinen Çetiner'in modacılığa başlayışının
10. yılını Behçet Uz Çocuk Hastanesi'ndeki Onkoloji ve Diyaliz Ser-
visi'nde tedavi gören çocuklarla birlikte kutlaması ve İzmir Çocuk
Sağlığı Vakfı'nın kurucu üyeleri arasında yer alması, çocuklara olan
hassasiyetinin birer tezahürü olsa gerek.

ÖRNEK BİR HAYIRSEVER
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Örnek bir 

Hanife Çetiner
- İDEALİST BİR ÇEVRECİ -

başarı hikayesinin kahramanı
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İDEALİST BİR ÇEVRECİ

Hanife Çetiner

Bilim ve teknolojinin insana
sağladığı yararların yanı sıra
bilinçsiz kullanımın doğada te-
lafisi güç tahribatlar yarattığını
bilen Hanife Çetiner, doğanın
korunması konusunda da bir-
çok girişimde bulunmuştur. 

Özellikle ormanların önemine
dikkat çeker ve bu kapsamda
ilk olarak 1995 yılında Ege
Orman Vakfı ile işbirliği yapa-
rak “Ateşsiz Piknik” adında bir
kampanya başlatmış ve her yıl
Mayıs ayında çeşitli demokra-
tik kitle örgütleri ve okulların
da katılımıyla bu kampanyayı
yaygınlaştırmaya çalışmıştır. 

Bununla birlikte gelinliklerini
diktiği gençlere nikah şekeri
yaptırmak yerine Ege Orman
Vakfı'na bağışta bulunmalarını
söylemesi ve 11. Uluslararası

Ödülü'nü 111 fidan dikerek kutlaması, onun çevreye karşı duyarlı-
lığın birer nişanesi olarak kabul edilebilir. 

Ayrıca “Ekolojik yaşıyorum, organik giyiniyorum” sloganıyla hazır-
ladığı “Küresel ısınmaya karşı sağlıklı yaşam için doğal Anadolu do-
kumalarını seçin” projesinin yanı sıra tekstildeki yapay liflerden
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Hanife Çetiner

gübreye, kozmetik ürünlerinden sağlık
ürünlerine yaklaşık 8.000 üründe kul-
lanılan petrolün ekolojik yaşam için-
deki konumuna dikkat çekmek
amacıyla hazırladığı Fashion's New Star
“PETROL” projesi, Hanife Çetiner'in
çevreci yönünü gösteren önemli örnek-
lerden yalnızca birkaçıdır. 

Bu arada söz konusu ekolojik giyim
projesi ve artık kumaş parçalarının ye-
niden kullanılmasını sağlayan “Geri
Dönüşüm” projesi, onun yalnızca çev-
reye değil, aynı zamanda ekonomiye de
katkıda bulunmasını sağlamıştır.
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Örnek bir 

Hanife Çetiner
- YOL GÖSTERİCİ BİR YAZAR -

başarı hikayesinin kahramanı
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YOL GÖSTERİCİ BİR YAZAR

Hanife Çetiner

Çok yönlü bir kişiliğe sahip olan
Hanife Çetiner, aynı zamanda
usta bir köşe yazarıdır. Mesleki
başarıları ve hikayeleriyle İz-
mir'de cemiyet hayatının ve
moda dünyasının en çok konu-
şulan isimlerinden birisi olduğu
için yazdıkları ilgiyle takip edil-
miştir. 

Milliyet Ege, Yeni Asır ve İz-
mir'de Ekonomi Gazetesi'ndeki
köşe yazılarıyla hem başarı hi-
kayelerini hem de fikirlerini ka-
leme alırken, aynı zamanda
gençlere yol gösterici nasihatler
vermeyi de unutmaz.

Özellikle yeni evleneceklere ge-
linlik seçimi konusunda, gün-
delik giyimde nelere dikkat
edilmesi hususunda, manken
olmak isteyenlere başarılı bir
manken olmanın sırları hak-

kında yazdığı yazılar çok konuşulmuştur.

Kimi zaman giyim tarihi ile ilgili bilgiler sunan Çetiner, kimi zaman
da doğayı koruma konusunu işleyerek kamuoyu yaratmaya çalışır.
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Hanife Çetiner

Ve hatta kimi zaman da Tür-
kiye'de tekstil sektöründe
yeni bir yol haritasına ihtiyaç
olduğunu vurgulayarak, yeni-
likçi projelerle üretime, istih-
dama ve ihracata dayalı yeni
bir program hazırlanması ge-
rektiğini dile getirerek çözüm
odaklı fikirler sunar. 

En nihayetinde öğretmenlik-
ten modaya, tarihten sanata,
yurt sevgisinden Güzel İz-
mir'e, kültürden doğaya
kadar her alanda sahip ol-
duğu fikirlerini kaleme döke-
rek hem yeni nesillere yol
gösterir hem de ne kadar usta
bir yazar olduğunu gözler
önüne serer, Hanife Çetiner.
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Örnek bir 

Hanife Çetiner
- VE BİR “VEDA” HİKÂYESİ... -

başarı hikayesinin kahramanı
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VE BİR “VEDA” HİKÂYESİ...

Hanife Çetiner

Hanife Çetiner gibi başarılarla ve azmin zaferleriyle dolu bir hayat
yaşayanlar asla unutulmazlar. Hele bir de bu hayat İzmir'de yaşan-
mışsa...

Düzenlediği sayısız defilelerle hem yaşadığı kentin hem de ülkesinin
göğsünü kabartan Hanife Çetiner, son tasarımlarını dostlarının ken-
disi için düzenlediği etkinlikte sergiler. 

İzmir Kültür Sanat Derneği, Ege Kültür Dernekleri Platformu ve İz-
mir'i Sevenler Platformu'nun işbirliğiyle 21 Aralık 2010 tarihinde,
Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen “Hanife Çetiner İçin Onur
Gecesi” adlı etkinlikte geç de olsa büyük gurur yaşar. 

Çeşitli kreasyonlarının sergilendiği etkinlikte kendisine gösterilen
“vefa”nın doyumsuz mutluluğunu yaşar. Ancak dostlarının “vefa”
gösterdikleri o gece, aynı zamanda onun, dostlarına “veda” gecesine
dönüşür. 

Bu “rüya” geceden yaklaşık 20 gün sonra eşiyle birlikte Aydın'ın Na-
zilli ilçesinden İzmir'e döndükten sonra daldığı uykudan bir daha
uyanamaz. 10 Ocak 2011 tarihinde uykudayken kalp krizi geçire-
rek, eşine, çocuğuna, torunlarına, çok sevdiği mesleğine, dostlarına
ve tüm sevenlerine veda eder.

Ve böylece 1938 yılında Çanakkale'de başlayan bir hikâye, 73 yıl
sonra İzmir'de sona erer...
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Hanife Çetiner
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Hanife Çetiner
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Hanife Çetiner
SONSÖZ

Sıradan bir yaşam öyküsünü “ba-
şarı hikâyesine” dönüştürmek,
çok kolay bir iş değildir. Bunun
için çokça sabır ve sebat, azimle
çalışmak, inanmak ve özgüven
duymak gerekir. İşte tüm bu va-
sıfları taşıyarak bir başarı hikâye-
sinin kahramanı olan kadındır,
Hanife Çetiner...

Çocukluğundan itibaren hayalin-
deki meslek olan moda tasarım-
cılığını yapabilmek için 20 yılı
aşkın bir süre sabretmek zorunda
kalan, emekli olduktan sonra
“geç kaldım” demeden hayalleri-

nin peşinden koşarak çalışan, kendine inanan, özgüveni yüksek, ba-
şarılı bir moda tasarımcısıdır Hanife Çetiner...

“Hayat bir yolculuksa yeriniz önde olmalı” diyerek gelişen dünyanın
rekabetçi ruhuna paralel olarak yarışmalarda farklılığı ve sıradışılığı
esas almıştır. Bunun için de tarihin ayak izlerinden yola çıkarak ya-
şanmışlıkları anlatan, bir hikâyesi olan kostümler tasarlamıştır.  

Dostları tarafından işkolik olarak bilinen Çetiner, sayısız projeler ha-
zırlamışsa da bunların pek azında aradığı desteği bulmuştur. Yine
gerçekleştirdiği projelerin bir kısmını da kendi imkanlarıyla hayata
geçirebilmiştir. 

Modada çoğunlukla kültürel temalara ağırlık vermesi onu farklı kıl-
makla kalmamış, başarıdan başarıya koşan “uluslararası moda tasa-
rımcısı” konumuna taşımıştır. 
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Hanife Çetiner

Modayı sanat olarak gören Hanife Çetiner, modadaki başarılarının
yanı sıra hayırseverliğiyle, yaşadığı kente ve kültürüne sahip çık-
masıyla, doğaya olan hassasiyetiyle ve kaleme aldığı yazılarıyla da
ön plana çıkmıştır. Öyle ki “eğitimciliğini moda mesleğiyle bütün-
leştirmesi, başarılı bir moda kültürü sanatçısı olması ve Milliyet
Ege'deki köşe yazıları” nedeniyle 2003 yılında İzmir'in en başarılı
kadınları arasında yer almıştır.

Hayallerinin gerçekleştiği kent olan İzmir'i çok seven Hanife Çetiner,
İzmir'in kültür ve sanat alanında gelişmiş bir marka kent olması için
büyük mücadeleler vermiştir. Nitekim bu konuda en önemli proje-
lerinden birisi de “Moda ve Tekstil Müzesi” olmuştur. Ne var ki; bir-
çok projesinde olduğu gibi bu projesinde de aradığı desteği
bulamamıştır. 

1990 yılında Jülide Ateş'i giydirerek adını duyuran ünlü moda ta-
sarımcısı, her yönüyle örnek bir karakter olarak, dostlarına ve se-
venlerine hatıralarını bırakarak çok sevdiği İzmir'de sonsuzluğa
doğru yol almıştır. 

Şimdi İzmir'e ve İzmirlilere düşen görev; yeni Hanife Çetiner'lerin
yetişmesi için gerekli altyapı desteğini sağlamak ve Hanife Çetiner'in
projelerini geç de olsa hayata geçirerek o  nun aziz hatırasını yaşat-
maktır...



- 51 -

Hanife Çetiner



- 52 -


