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SUNUŞ / PRESENTATION 

Günümüzde yaşanan kültürel, sosyo- ekonomik ve teknolojik gelişmelerin bizleri getirdiği 
noktada, sanat ve tasarım eğitimi veren kurumların önemli görevler üstlenmesi gerektiğini 
düşünüyorum. 
Güzel Sanatlar Fakültemizin Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü tarafından düzenlenen “I. 
Uluslar arası Antalya Moda ve Tekstil Tasarım Bienali” aracılığıyla, bu önemli görevde üze-
rine düşeni yaptığını belirtmek istiyorum. Biz, Üniversitemizin 30. Kuruluş yıldönümünde 
gerçekleşen bu geniş kapsamlı etkinliğe ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduk. 
Bir sosyal sorumluk bilinciyle, çevreye duyarlı tekstil üretimi ve tüketimini öneren, “Yeşil 
Tekstil, Yavaş Moda” söylemiyle farkındalık yaratmayı amaçlayan Bienalde yer alan etkin-
likler; uygarlık tarihinin en eski keşiflerinden olan “tekstil”in sanat ve tasarımla olan ilişkisi-
nin çok yönlü irdelenmesine, tekstil ve moda tasarım alanının ulusal ve uluslar arası önemli 
temsilcilerinin bir araya gelmesine olanak sağladı. 
Sanat ve tasarım aracılığıyla insana dair edimleri ortaya çıkarmada ve sergilemede Üniversite 
olarak destek olmak gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle bugün olduğu gibi bundan sonra 
da Ülkemize, Kentimize, Üniversitemize katkı sağlayan sanat projelerini destekleyeceğiz. 
Bienal etkinlikleri arasında yer alan sergiler, çalıştaylar ve panellerin yer aldığı Bienal Kata-
loğu öğrencilere, araştırmacılara, sanatçılara ve gelecek nesillere ışık tutacak ve iyi bir rehber 
olacaktır. 
Bu vesile Bienal kapsamındaki etkinlikleri gerçekleştirme aşamasında ve Bienal Katalogunun 
hazırlanmasında büyük emek sarf eden Güzel Sanatlar Fakültemizin Moda ve Tekstil Tasarım 
Bölümü’ne teşekkür ediyor ve kutluyorum. 

In regard to the state of the current cultural, socio-economic and technological developments I 
believe that great responsibility falls on institutions responsible in art and design education. 
I would like to point out that the “1st International Antalya Fashion and Textile Design Bienni-
al” organized by our Fine Arts Faculty, Fashion and Textile Design Department has served its 
purpose in undertaking this task and we were pleased to have hosted such a grand event which 
was realized at the 30th Anniversary of our universities establishment.  
Instigated by a sense of social responsibility, the activities included within the program of the 
Biennial which aimed to raise awareness with the discourse “Green Textile Slow Fashion” which 
in turn promoted an environmental-conscious textile production and consumption, examined 
the relationship of “textile,” one of the oldest discoveries of humanities with art and design from 
va-rious different aspects. It also enabled for important national and international representa-
tives in the field of textile and fashion design to come together.           
Furthermore, I believe that as a University we need to encourage in bringing about and display-
ing the achievements of man through art and design. It is for this reason that like today we will 
continue to promote art projects that will benefit our County, our City and our University.  
The Biennial Catalogue which contains the exhibitions, workshops and panels included within 
the activities of the program, will be a good guide and bear a torch for students, researchers, 
artists and future generations.     
Thus, with this opportunity I would like to thank and congratulate the Department of Fashion 
and Textile Design of our Faculty of Fine Arts for their extensive efforts exerted in every step of 
bringing about the events included within the Biennial as well as preparing the Catalogue itself.   

Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE
Akdeniz Üniversitesi Rektörü / Akdeniz University Rector
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I. ULUSLARARASI ANTALYA MODA ve TEKSTİL TASARIM BİENALİ

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü tarafından 
düzenlenen ve alanında bir ilk olma özelliği taşıyan “I. Uluslararası Antalya Moda ve Tekstil 
Tasarım Bienali”ni 08 Ekim- 09 Kasım 2012 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirdik. Ak-
deniz Üniversitesi’nin 30. kuruluş yıldönümünde gerçekleştirdiğimiz Bienal’in ana temasını 
çevre dostu tekstil üretimini ve tüketimini öneren “Yeşil Tekstil, Yavaş Moda” olarak belirle-
dik. Bienalin aktif açılışı 08- 10 Ekim 2012 tarihleri arasında oldu ve ağırlıklı etkinlikleri olan 
sergiler, 09 Kasım 2012 tarihine kadar sanatseverler tarafından izlenebildi. Bienal programın-
da; bir sempozyum, iki yarışmalı karma sergi, beş davetli sergi, dört çalıştay ve iki panel yer 
aldı. 

Açılış Töreninde, Lif Sanatçısı Sn. Fırat NEZİROĞLU, “Hayat Ağacı” adlı Dokuma Perfor-
mansı’nı gerçekleştirdi. “Moda - Tekstil Tasarımı Eğitimi ve Sektör İlişkisi” adlı Açılış Panelin 
sonrasında “I. Uluslararası Moda ve Tekstil Tasarım Sempozyumu” başlatıldı. Sempozyu-
ma katılan akademisyenler “Tekstil ve Moda Tasarımının Sanatla İlişkisi”, “Tekstil, Moda ve 
Kültür”, “Tekstil ve Moda Tasarımı Alanında Tanıtım ve Hukuk Süreçleri” ve “Yeşil Tekstil- 
ler” olarak belirlenen konu başlıkları altında toplanan Özel Seksiyonlarda, özgün araştırma 
verilerine dayalı yeni fikirler, çözüm önerileri, tasarılar ve savlar içeren bildirilerini sundular. 
Açılış Paneli ile Sempozyum sonunda yapılan “Markalaşma ve Türkiye’nin Moda - Tekstil 
Tasarım Merkezi Olma Çabaları” adlı Kapanış Panelinde sanatçı, tasarımcı, akademisyen ve 
sektör temsilcileri önemli tespitlerle fikirlerini paylaştılar.  

Üniversitemizin ve Antalya’nın çeşitli mekânlarında düzenlenen sergiler; tekstil- lif sanatının 
ve moda tasarımının özgün örneklerini izleyicileriyle tanıştırdı. Yarışmalı olarak düzenlenen 
“Yeşil Tekstiller Temalı Tekstil Sanatı Karma Sergisi” ve “Tekstil Sanatı Karma Sergisi”ne yurt 
içi ve yurt dışından yoğun katılımla gerçekleşti. Jüri Üyeleri’nin değerlendirmeleri sonu-
cunda, “Yeşil Tekstiller Sergisi”nde otuz yedi eser; “Tekstil Sanatı Karma Sergisi”nde elli iki 
eser kabul edildi. Bienal kapsamında “Yarışmalı Sergiler” olarak adlandırılan bu iki etkinlik, 
Akdeniz Üniversitesi Kampusunda bulunan Olbia Sanat Galerisi ve Güzel Sanatlar Fakültesi 
Sanat Galerisi’nde sergilendiler. 

Mimarlar Odası Antalya Şubesi Sanat Galerisi’nde gerçekleşen “Ustalardan Çağdaş Tekstil 
Sanatı Sergisi”nde uluslararası otuz iki sanatçının eseri sergilendi. Ayrıca, özgün dokumaların 
yer aldığı “Fırat NEZİROĞLU- Boyumdan Büyük İşler- II Sergisi”, İnşaat Mühendisleri Odası 
Antalya Şubesi Sanat Galerisi’nde izleyicileriyle buluştu.  Dört akademisyenin farklı teknik ve 
söylemler içeren tekstil sanatı işleri, “Tekstil Sanatı Grup Sergisi” adı altında Antalya Valiliği, 
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür ve Turizm Müdürlüğü Antalya Güzel Sanatlar Gale-
risinde yer aldı.

Türkiye’de ilk kez bir moda tasarımı sergisi arkeoloji müzesi içinde gerçekleşti. Sergi önce-
sinde Model Irmak İpek ALTIN’ın gerçekleştirdiği “ARAKHNE PERFORMANS”ı bu 
coğrafyanın ne kadar eski bir tekstil merkezi olduğuna mitolojik bir öyküyle gönderme yaptı. 
Moda Tasarımcısı Vural GÖKÇAYLI’nın 1960’lı yıllardan günümüze kadar olan çalışma-
ları “Kaybolan Şıklığa Hatırlatma, Vural GÖKÇAYLI- Retrospektif Sergisi” adıyla Antalya 
Vali-liği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Antalya Müzesi’nde düzenlendi. Müzedeki sergiye 
sergisine beş akademisyenin hazırlamış olduğu “Müzede Moda Var! Grup Sergisi” eşlik etti.

Sempozyum süresiyle eş zamanlı olarak Güzel Sanatlar Fakültesi Atölyelerinde dört çalıştay 
gerçekleşti. Drape Çalıştayını Sn. Vural GÖKÇAYLI, geleneksel Japon ipek boyama ge-
leneğinin öğretildiği Shibori çalıştayını Sn. Yrd. Doç. Füsun ÖZPULAT, geleneksel Tokat 
Yazmacılığının ele alındığı, “Yazmacılık” çalıştayını Tokat’lı Yazma Ustası Sn. Hüseyin ER, 
“Keçe Çalıştayı”nı ise Tire’li Keçe Ustası Sn. Mehmet YILMAZ yürüttüler. 
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Akdeniz Üniversitesi’ne uluslararası bir etkinlik daha kazandırmanın ötesinde, Bienal’in 
öncelikli amacı; moda ve tekstil tasarım alanında eğitime katkı vererek alanda yer alan sa-
natçı, tasarımcı, akademisyen ve araştırmacıların fikirlerini paylaşmalarına olanak sunmak 
ve Bienalin ana teması olan “Yeşil Tekstil, Yavaş Moda” söylemi ile tekstil üretiminde çevre 
bilinci ve sürdürülebilirlik konularında farkındalık yaratmak olarak belirlendi. 

Öncelikli amacına ek olarak Bienalin kente olan katkılarını anımsamadan geçemeyeceğiz. Bir 
ay boyunca süren ilk Bienal, kent kültürüne önemli bir katkı sunarak EXPO 2016 ile eşzaman-
lı gerçekleşmesini planladığımız üçüncü Bienal’in provası olarak büyük önem taşımaktadır. 
Antalya’nın dinamizminde ve Akdeniz’in renklerinde moda ve tekstil tasarımı alanındaki 
yeni bakış açılarını, araştırmaları ve sanat eserlerini bizlerle paylaşan tüm katılımcılara ve 
Bienalin gerçekleşmesine emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.

Yrd. Doç. Dr. Reyhan VARLI GÖRK - Doç. Yüksel ŞAHİN
Bienal Küratörleri
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THE 1st INTERNATIONAL ANTALYA FASHION AND TEXTILE DESIGN BIENNIAL

The “1st International Antalya Fashion and Textile Design Biennial’ which was a first in its 
field, was organized by Akdeniz University, Faculty of Fine Arts, Department of Fashion and 
Textile Design between the 8th October and 9th November 2012 in Antalya. Realized at the 
30th anniversary of establishment of Akdeniz University, the department specified the dis-
course of the Biennial as “Green Textile, Slow Fashion” as the main theme which promoted 
environmental friendly textile production and consumption. The discourse of the Biennial 
was officially carried out between the 8th and 10th October, however, the main exhibition had 
remained opened for visitors until the 9th November, 2012. The biennial’s program evolved 
of a symposium, two mixed exhibition competitions, five guest exhibitions, four workshops 
and two panels.     

Expert in Fiber Art, Fırat NEZİROĞLU conducted his Weaving Performance, the “Tree of 
Life” during the Opening Ceremony. The Opening Panel “Fashion and Textile Design Educa-
tion and its Relation with Sector” was followed by the “1st International Fashion and Textile 
Design Symposium.” The academicians who participated at the symposium presented their 
researches of new ideas, solutions, designs and arguments that were based on original survey 
data under Specifics Sections allocated under certain subject headings as “Relationship of 
Textile and Fashion Design with Art,” “Textile, Fashion and Culture ,” “Promotion, Market-
ing & Legal Procedures in Textile and Fashion Design” and “Green Textiles.” Following the 
Opening Panel and Symposium, artists, designers, academicians and representatives of the 
sector shared important observations and ideas during the Closing Panel titled “Branding 
and Attempts to Become Turkey’s Fashion and Design Center.”

Exhibitions staged in our university and various locations of Antalya presented unique ex-
amples of textile-fiber art and fashion design to its audiences. Organized as competition ex-
hibitions, “Green Textiles” Conceptional Textile Art and “Textile Art” Mixed Exhibitions at-
tracted a large turnout from both national and international participants. As the result of the 
jury members evaluations thirty-seven artwork were accepted to be displayed in the “Green 
Textiles” Exhibition while the number of work was fifty-two for “Textile Art” Mixed Exhibi-
tion. These two events which were categorized as “Competition Exhibitions” under the Bien-
nial, were put on display at the Olbia and Fine Arts Faculty Art Galleries located at Akdeniz 
University campus.     

Artworks of thirty-two artists from various different nations were displayed at the “Exhibi-
tions of Contemporary Textile Arts from Masters” at the Antalya Chamber of Architects Art 
Gallery. Furthermore, consisting of a unique collection of weaving, Fırat NEZİROĞLU’s “Bit-
ing Off More Than You Can Chew II” was opened to public viewing at the Antalya Chamber 
of Civil Engineers Art Gallery. Textile artwork constituting from different techniques and dis-
courses of four different academicians were displayed at “Textile Art Group Exhibition” at the 
Directorate of Culture and Tourism, Antalya State Fine Arts Gallery of Province Directorate 
of Culture and Tourism, Governorship of Antalya. 

It is the first time that a fashion design exhibition was held at an archeology museum in Tur-
key. The “ARAKHNE PERFORMANCE” by Model Irmak İpek ALTIN presented prior to the 
exhibition referred to mythological story to reveal how old a textile center this geographical 
location was. All of the artwork that extended from the 1960s reaching to the present of fas-
hion designer Vural GÖKÇAYLI was put on display in his “A Reminder for the Lost Elegancy 
– Retrospective Exhibition” at the Antalya Museum of Province Directorate of Culture and 
Tourism, Governorship of Antalya. This was followed by the “Fashion in Museum – Group 
Exhibition” put together by five academicians. 
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During the symposium four workshops were simultaneously carried out at the Fine Arts 
Faculty Workshops. These consisted of Vural GÖKÇAYLI’s “Drapery” Workshop; Assist. 
Prof Füsun ÖZPULAT’s “Shibori” Workshop where she taught the tradition of Japanese silk 
painting; Wordsmith (from Tokat) Hüseyin ER’s “Block-Printing” Workshop; and Felt Master 
(from Tire) Mehmet YILMAZ’s “Felt” Workshop. 

Aside from including another international event to those of Akdeniz University, the initial 
goal of the Biennial was to enable artists, designers, academicians and researchers who have 
contributed to the education within field of fashion and textile design to share their ideas as 
well as designated to raise awareness of environmental preservation in textile production set 
on the motto “Green Textile, Slow Fashion.”  

Furthermore, as an addition to its purpose, the contributions of the Biennial to the city should 
also be mentioned; constituting the first in its field and lasting for a duration of a month, the 
Biennial made significant contributions to the city’s cultural dynamics. In consequence it is 
of great magnitude as it is considered a preliminary preparation for the 3rd Biennial which is 
planned to be carried out simultaneously with EXPO 2016. We would like to thank all partic-
ipants whom have brought about and shared their new perspectives, researches and art work 
in the field of fashion and textile design with the dynamism and colors of the Mediterranean 
as well as those who contributed to make the Biennial possible.  

Biennial Curators
Assist. Prof. Dr. Reyhan VARLI GÖRK &

Assoc. Prof. Yüksel ŞAHİN

1- 2- 3. Bienal Açılış Töreni, Onur Konukları ve Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muharrem KILIÇ
Biennial Opening Ceremony, Guests of Honor and Akdeniz University Vice of Rector Prof. Dr. Muharrem KILIÇ

4. Bienal Ağacı, Dokuma Performansı, Fırat NEZİROĞLU / Tree of Biennial, Weaving Performance by Fırat NEZİROĞLU. 
5. Bienal Küratörleri Doç. Yüksel ŞAHİN, Yrd. Doç. Dr. Reyhan VARLIGÖRK ve Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. 
Sadettin SARI. /Biennial Curators Assoc. Prof. Yüksel ŞAHİN, Assist. Prof. Dr. Reyhan VARLI GÖRK and Akdeniz University Faculty of Fine 
Arts Dean Prof. Sadettin SARI.
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“I. ULUSLARARASI ANTALYA MODA VE TEKSTİL TASARIM BİENALİ”
 BİENAL DÜZENLEME KOMİTESİ BAŞKANI AÇILIŞ KONUŞMASI

Sayın Rektör Yardımcım, Sn. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürüm, Sn. Dekanım ve 
çok değerli konuklarımız. Hepinizi öncelikle saygı ile selamlıyorum. Sanat ve Tasarım adına, 
Akdeniz Üniversitesinin 30. Kuruluş yıldönümünde gerçekleştirdiğimiz “I. Uluslar arası An-
talya Moda ve Tekstil Tasarım Bienali” aslında büyük bir buluşmaya olanak sağlıyor. Bugün 
burada Türkiye’den ve çeşitli ülkelerden bu konuda eğitim veren çok değerli hocalarımız, a-ka-
demisyenler ve sanatçılar var. 

On iki yıldır mensubu olduğum Üniversiteye böyle bir etkinlik kazandırmaktan onur duyu-yo-
rum. “Yeşil Tekstil, Yavaş Moda” söylemiyle gerçekleştirdiğimiz Bienal, gittikçe ivme kazanan 
küreselleşmeye karşı yeniden düşünmeye bir çağrı olarak değerlendirilebilir. Bienalin içeriği-
ni oluşturan sempozyum, paneller, sergiler ve çalıştaylar aracılığıyla; öncelikle moda ve tekstil 
tasarım alanındaki eğitim öğretime katkıda bulunmak, yeni fikirler ve yaratıcı düşünceler 
tartışılmasına olanak tanımak, alana yayınlar kazandırmak, Antalya’da kültür ve sanat alanına 
bu kez tasarım açısından katkıda bulunmak ve her şeyden önemlisi Üniversiteye uluslararası 
bir etkinlik daha kazandırmayı amaçladık. 

Ayrıca biliyorsunuz, Antalya EXPO 2016’ya hazırlanmaktadır. İki yılda bir düzenlemeyi 
planladığımız Bienalin üçüncüsü EXPO 2016 ile eş zamanlı planlanmaktadır. Bu bağlamda 
aslında ilk Bienalimiz EXPO 2016’ya bir ön hazırlık niteliği taşımaktadır. Bienal kapsamın-
da yer alan sempozyumda akademisyenler bildiri sunacak, yedi sergide yaklaşık yüzelli eser 
sergilenecek, dört çalıştayda katılımcılar çalışmalar gerçekleştirecek, panellerimizde değerli 
panelistler söz alacaklar. 

Sempozyuma farklı disiplinlerden ve disiplinler ararsı yoğun katılımın çok sevindirici ol-
duğunu belirtmeliyim. Yüzlerce katılımcıya tek tek teşekkür etmek isterdim. Ancak özellikle 
bu Bienalin gerçekleşmesi için Ana Sponsor olan Antalya Üniversite Destekleme Vakfı’na ve 
Vakıf Başkanı Sn. Dr. Nasih Nezihi BAYIK’a ve diğer sponsorlarımıza teşekkür ederim. 

Bienal çalışmaları yoğun emek isteyen özenli, gayretli çalışmayı gerektiren bir süreçti. Bu 
bağlamda büyük gayret gösteren Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü öğretim elemanı Sn. Ebru 
DİKMEN’e, Heykeltıraş Sn. Hanife YÜKSEL’e, Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim ele-
manı Sn. Kazım AKDAĞ’a, Öğr. Gör. Sn. Safiye SARI’ya, Dokuz Eylül Üniversitesi, Mersin 
Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi’nden çalışmalarımıza destek olan öğretim elemanlarına, 
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü öğretim 
elemanları ve öğrencilerine, Grafik Bölümü öğretim elemanlarına, Sinema TV Bölümü, Re-
sim Bölümü ve Fotoğraf Bölümü öğrencilerine ve ayrıca, Bienal küratörlerimizden Çankırı 
Karatekin Üniversitesi öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Reyhan VARLI GÖRK’e teşekkür ederim. 
Ayrıca bu yoğun tempolu çalışmayı her zaman destekleyen Ailelerimize şükranlarımı suna-
rım.

Doç. Yüksel Şahin
Bienal Düzenleme Komitesi Başkanı
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AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ DEKANI
AÇILIŞ KONUŞMASI

Sayın Rektör Yardımcım, sevgili protokol üyeleri, basınımız, değerli akademisyenler, araştır-
macılar, sanatçılar ve öğrenci arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz.

Duygu ve hayal dünyamızda farklılığın ve güzelliğin yeri her zaman var olmuştur. Güzel 
ve benzersiz olmak, olanı hayal etmek, kültürel ve sanatsal değerlerimizi somut anlatıma 
dönüştürmek yaşam alanlarımız ve kişisel gelişimimiz için önemli hedeflerimiz arasındadır. 
Yaratıcı estetik yönleri gelişmiş bireylerden oluşan toplumlara öncü rol almak… Bu çerçeve-
den baktığımızda Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, sanat ve tasarım eğitiminde 
farklılığı, özgürlüğü kendisine ilke edinmiştir. Fakülte olarak özgüveni yüksek sanatçılar, 
tasarımcılar yetiştirmek hedefimiz olmuştur. Güzel Sanatlar Fakültesi olarak gerçekleştir-
diğimiz ve gerçekleştirmeyi planladığımız uluslararası etkinliklerle, gerek Antalya gerek 
tüm Dünya’daki modern hayatın her alanına müdahil olmak istiyoruz. İşte bunlara bir örnek 
“I.Uluslararası Antalya Moda ve Tekstil Bienali’’dir. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Moda Tekstil ve Tasarım Bölümü, Moda Tekstil Tasarım alanında çalışmalar ya-
pan sanatçı, tasarımcı, akademisyen ve araştırmacıların katılımıyla “I.Uluslararası Antalya 
Moda ve Tekstil Bienali’’ni düzenlemektedir. Bienal kapsamında, yedi sergi 8 Ekim-9 Kasım 
2012 tarihleri arasında izlenebilir. Yarışmalı karma sergilerden Tekstil Sanatı Karma Sergi-
si’ne onsekizi yabancı altmış sanatçı katılıyor. Yeşil Tekstiller Temalı Tekstil Sanatı Sergisine 
onüçü yabancı kırkaltı sanatçı katılıyor. Davetli sergilerden Ustalardan Çağdaş Tekstil Sanatı 
Sergisi’ne dördü yabancı, otuz iki sanatçı katılıyor. Diğer sergiler; Tekstil Sanatı Grup Sergisi, 
Müzede Moda Var Grup Sergisi, Kaybolan Şıklığa Hatırlatma Retrospektif Sergisi, Boyum-
dan Büyük İşler-II Fırat Neziroğlu Sergisi. Ve “I.Sempozyum Uluslararası Moda ve Tekstil 
Tasarım Sempozyumu”nda yüz iki bildiri sunulacak. Dört çalıştay var; Shibori, Drape, Keçe 
ve El Baskıcılığı. İki Panelimiz var, bunlar; “Moda Tekstil Tasarım Eğitimi ve Sektör İlişkisi’’ 
ile ‘’ Markalaşma ve Türkiye’nin Moda Tekstil Tasarım Merkezi Olma Çabaları’’dır.

Hepiniz  “I.Uluslararası Antalya Moda ve Tekstil Tasarımı Bienali’’ne hoş geldiniz ve hepinize 
bir ay boyunca sürecek olan etkinliklerimizde iyi, güzel günler geçirmemizi iyi izlenimler ve 
sanatın içinde bulunmanızı diliyorum. Saygılar sevgiler.

Prof. Sadettin SARI
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı
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ANTALYA ÜNİVERSİTE DESTEKLEME VAKFI YÖNETİM KURULU BAŞKANI
AÇILIŞ KONUŞMASI

Antalya Üniversite Destekleme Vakfı olarak, kurucusu olduğumuz Akdeniz Üniversite’sinin 
düzenlediği bilimsel ve Uluslararası bir organizasyona destek olmanın gururunu yaşamak-
tayız.

Aylar öncesinden başlayan ciddi hazırlıklar, en ufak ayrıntıların bile değerlendirildiği top-
lantılar, tüm aksaklıkların aşılmasını sağlayan öz verili çabalar sonunda ortaya çıkan etkin-
liğin, Üniversitemize, Antalya’mıza, ülkemize yaraşan güzellik ve kalitede geçmiş olmasından 
gelen sevincimiz, gururumuza eşlik etmektedir.

Bir üniversite kurmakla ve kuruluşundan yıllar sonra o üniversitenin ülkemizde ilk defa 
düzenlediği Uluslararası bir organizasyona destek olmakla, doğru şeyler yapmış olduğumuzu 
görmenin haklı gurur ve sevincidir bizimkisi...

Bu nedenle; başta Bienalin “her şeyi” demek olan Moda ve Tekstil Tasarım Bölüm Başkanı 
Doç. Dr. Yüksel Şahin olmak üzere, katkısı bulunan herkese teşekkür ediyoruz.

Hayallerini gerçeğe dönüştürerek, hayallerimizin gerçek olduğunu gösterdikleri için.

Saygılarımla.

Dr. N. Nezihi BAYIK
Antalya Üniversite Destekleme Vakfı

Yönetim Kurulu Başkanı
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AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖR YARDIMCISI
AÇILIŞ KONUŞMASI

Sayın Protokolün değerli üyeleri, değerli meslektaşlarım, değerli sanatçılar, kıymetli öğren-
ci-lerimiz ve basınımızın kıymetli mensupları; öncelikle uluslararası nitelikteki bu Bienal’e kat-
kı ve katılımınız için teşekkür ederim, saygı ve sevgi ile hepinizi selamlıyorum.

Akdeniz Üniversitesi’nin kuruluşunun 30. yılında yaklaşık bir aylık geniş bir zaman diliminde 
devam edecek olan böylesi bir Uluslararası kültür şölenine, sanat şölenine, entelektüel ve 
bilimsel şölene ev sahipliği yapmanın onur ve gururunu yaşıyorum. Her hangi bir kurum her 
hangi bir üniversite nasıl bu türden etkinliklerle, bu türden bilimsel ve sanatsal ekinliklerle is-
mini duyuruyor ise Üniversitemiz sadece bununla değil, bunun yanı sıra birçok alanda bilim-
sel, kültürel, entelektüel, sosyal alanlarda marka değerini her geçen gün düzenlemiş olduğu bu 
türden organizasyonlar, nitelikli düzeyli bilimsel şölenlerle arttırmaktadır. 

Bunun kıvancını sizlerle bugün burada, bu anda paylaşmak istiyorum. Özverili emekleri 
yüceltmek, ve bir vefa borcunu eda etmek adına, bu şölenin/Bienalin gerçekleşmesinde, 
birçok çabanın ve emekçinin adlarını burada anmak istiyorum. 

Sanatçıdan akademisyenine, öğrencisinden öğretim üyelerine ve yöneticisine kadar İl Kültür 
ve Turizm Müdürlüğünden Devletin tüm kamu kurumlarının desteği, Sivil Toplum Örgütü 
olarak Akdeniz Üniversitesi’ni Destekleme Vakfı’nın desteği ve ana sponsorluğu bu noktada 
vefa borcu çerçevesinde anılması gereken destekler, katkılar olarak ifade edilmelidir. Güzel 
Sanatlar Fakültemizin bünyesinde, himayesinde ve uhdesinde Akdeniz Üniversitemizin bir 
etkinliği olarak ortaya çıkan bu çalışmanın, Türkiye ölçeğinde ve hatta Uluslararası ölçekte 
bir ilki gerçekleştirmekte olduğunu ifade etmeliyim.

Moda Bienalleri Dünya’nın farklı ülkelerinde, farklı zamanlarda sizlerin de malumu olduğu 
üzere gerçekleştirilmektedir. Ancak kapsamlı bir Bienalin Ülkemizde ilk kez Uluslararası bir 
etkinlik olarak Üniversitemiz tarafından gerçekleştiriliyor olması ayrıca bir onur meselesi biz-
ler açısından.

Az önce Dr. Yüksel Şahin hocamızın da ifade ettiği üzere bu etkinliğin öne sürmüş olduğu ana 
tema modern yaşamda çevreci bir moda algısı yaratmaktır. 

Modern dönemde tüketim toplumunun ve tüketim alışkanlıklarının ortaya çıkardığı davranış 
biçimleri ve hızlı yaşam akışı içinde bireylerin anonimleştiğine ve tek tipleştiğine tanık ol-
maktayız. Birey, küreselleşme ile sarmalanan homojen bir davranış ve kültürel alana hap-
solmuş durumdadır. Bu kuşatılmışlıktan kurtulma çabası bağlamında, tematik biçimde bu Bi-
enal engin felsefesi ile bizlere ufuk kazandıracaktır. Bu çerçevede bu Bienal, modern insanın 
kent yaşamındaki kontrolsüz alışkanlarına karşı bir teenni çağrısı olacaktır.

Oldukça geniş bir anlam ufkuna bizleri taşıyan bu Bienal, çevre konusunda pervasız derinlik 
kaybının yaşandığı dünyamızda, çevre bilincine bir çağrıyı ifade ediyor. Bütün bu boyutları ile 
Bienal, tarihsel kültürel ve felsefi derinliği ifade eden bir etkinliktir. Daha somut ifade edilince 
bu etkinlik, çevreye karşı duyarlı bir moda, çevreye karşı duyarlı bir tekstil tasarımı algısı ve 
anlayışını ifade ediyor.

Bir taraftan tarihsel derinlikte daha özelde Ülkemizin ve yaşamış olduğumuz coğrafyamızın 
tarihsel derinliğine bir göndermeyi de içeriyor. Yani tekstil alanında, tasarım alanında Ülke-
mizin sahip olduğu kültürel tarihsel değerleri ortaya çıkarma noktasında gerçekleşen bir et-
kinlik olarak karşımıza çıkıyor. 
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Bu tarihsel ve felsefi derinliğinin yanı sıra daha pratik ve pragmatik baktığımız zaman bu 
bienal aslında Antalya kentimizin sahip olduğu bütün değerleri hem coğrafi hem de kültürel 
ve tarihsel anlamda sahip olduğu tüm değerleri yeniden keşfetme yeniden ortaya çıkarma 
idrakini de taşıyor ve bunu da pratiğe dönüştürmeyi amaçlıyor.

Nitekim bunun belki de en bariz örneği, gerçekleşecek olan sergilerin sadece Üniversite kam-
pusu içinde hapsedilmiş olarak değil, bunun dışında kentin birçok farklı yerinde ve özellikle 
zikretmem gerekir ki, Arkeoloji Müzesi’nde gerçekten Dünya ölçeğinde tanınan önemi hepi-
mizce malum bu müzede gerçekleşiyor olması bu bienalin bir anlamda tarihsel etnografik ve 
aynı zamanda arkeolojik bir temaya arka planda bir vurgu, bir işaret olduğunu da bu noktada 
ifade etmek istiyorum. 

Yükseköğretim alanında malumunuz olduğu üzere en büyük tartışma konularından bir tane-
si kent ile kentin kültürel dokusu yapısı ile üniversiteler arasındaki kopukluk her daim dem 
vurulan, her daim eleştiri konusu yapılan noktalardır. Bu noktada Akdeniz Üniversitemiz sa-
dece hizmet alanında, sağlık sektörü alanında sınırlı kalmayarak bu kültürel bilinçlilikle kenti 
bir anlamda kültürel dokusuyla, entelektüel dokusuyla, sosyal varlığıyla, bilimsel varlığıyla 
bir araya getirmenin onur ve kıvancını duyuyorum. 

Bir ay boyunca devam edecek olan bu bilimsel ve sanatsal şölene her türlü desteklerini esirge-
meyen paydaşlarımıza, dünyanın farklı yerlerinden gelerek katkıda bulunan değerli bilim ve 
sanat insanlarına, siz değerli konuklarımıza teşekkür ediyorum. 

Bu şölene katkıda bunan sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. Onların maddi ve manevi 
desteği ile bu türden çabalar hem anlam hem de sosyal kültürel tabanda bir zemin ve karşılık 
buluyor, muhatap buluyor; bu açıdan ayrıca teşekkür ederim. 

Basınımıza bu etkinliği hem kente, hem de daha geniş ölçekte ulusal bazda kamuoyumuza 
duyurmalarını diliyorum ve teşekkür ediyorum. Bu etkinliğin Üniversitemizde ve kentimizde 
sanatçılar ve akademisyenlerin buluşmasına vesile olması dileğiyle hepinize teşekkür ediyo-
rum. 

Hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum.

Prof. Dr. Muharrem KILIÇ 
Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
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AÇILIŞ PANELİ
 “MODA - TEKSTİL TASARIMI EĞİTİMİ VE SEKTÖR İLİŞKİSİ”

08 Ekim 2012, Atatürk Konferans Salonu, Akdeniz Üniversitesi, Kampüs, Antalya

Panelistler:
Prof. Dr. Ayten SÜRÜR, Öğretim Üyesi,  İstanbul Arel Üniversitesi, Panel Başkanı ve Panel Raportörü

Prof. Kemal CAN, Öğretim Üyesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni.  Tekstil ve Moda Tas. Böl. Bşk.
İpek ARTÜZ, İMA- İstanbul Moda Akademisi Temsilcisi

Cem KAPROL, İTHİB - İstanbul Tekstil Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Temsilcisi

I.Uluslararası Antalya Moda ve Tekstil Tasarımı Bienali, programında yer alan etkinlikler göz 
önüne alındığında, bize anlamlı bir vurgu yaparak, geçmişten günümüze “Tasarım Olgusu ve 
Tasarımcı” konusunu hatırlatıyor. Bu noktadan baktığımızda Moda ve Tekstil Tasarımı Eğiti-
mi; “Tasarım OIgusu ve Tasarımcı” konularına bağlı olarak, “Tekstil Tasarımı ve Tasarımcıları”, 
“Moda Tasarımı ve Tasarımcısı”, “Tekstil Sanatları ve Lif Sanatı” gibi sanat ağırlıklı konu-
ları kapsamına aldığı kadar, “Teknoloji” ve “Ekonomi” gibi iki önemli alanın tam da içinde 
yer almaktadır. Bilindiği gibi; Batı Dünyası’nda çok önemli bir gelişmenin başlangıcı olan 
“Endüstri Devrimi”, endüstriyel gelişmenin başlangıcı olmuştur.

Tasarım düşüncesinde temel etken olan “sorunlar” ve onların çözümü, tasarım olgusunu 
var etmiştir. Tasarım düşüncesi ve olgusunun gelişmesiyle açılan tasarım okulları, Batı’daki 
ilk çağdaş tasarım eğitimi ve disiplini veren kurumlardı. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra, 
toplumsal hayatın değişmesiyle birlikte, sanatçıların ve tasarımcıların toplumun çeşitli kat-
manlarına ulaşan etkinlikleri, yenilikleri, çağdaş sanat ve tasarım yaklaşımları, aynı zamanda 
halkın bu farklılıkları benimsemesini de sağlamıştır. Böylece insanın günlük hayatında ihti-
yacı olan eşyalar, çağdaş yaklaşımlarla çözümlenmiş tasarım ürünlerine dönüşmüştür. Batıda 
toplumsal gelişmeyle birlikte çağdaş yaşam biçimi estetik beğeniyi etkileyerek, çağdaş tasarım 
fikrinin yaygınlaşmasını sağlamıştır. 

Ülkemizde ilk “Tasarım Okulu”, bugünkü Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin 
temelini oluşturan ,“Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu”, 1957-1958 eğitim öğretim yılında 
açılmıştır. Esin kaynağı “Bauhaus” olan okulun amacı; Batı örneğinde olduğu gibi, gelişmek-
te olan endüstriye, “tasarım” düşüncesinin girmesinin sağlanması, özgün ürünler üretmeyi 
gerçekleştirmekti. Bu düşünceyle uygulanan eğitim programları, daha sonra, sanat eğitimi 
veren diğer sanat okullarının programlarında da yer alarak, sanat eğitiminde etkili bir disiplin 
yaklaşımı oluşturmuştur. 1980 yılından sonra yeniden düzenlenen üniversitelerde yer alan 
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Güzel Sanatlar Fakülteleri’nin çoğu bölümleri “Tasarım Programları”dır. Bu programlarda 
endüstrinin çeşitli alanlarına, tasarım eğitimi almış Tasarımcılar yetiştirilmektedir. Bugün 
gelinen noktada, ülkemizde marka olabilecek tasarım çalışmaları yapılmaktadır ve marka 
olmuş tasarımcılar bulunmaktadır. Doğaldır ki tasarım eğitimi yalnızca okulda alınan eğitim-
le yeterli olamaz. Ülkemizde onu besleyen tasarım disiplini ile ilgili çalışmalar bulunuyor: 
Fuarlar, sergiler, yarışmalar, defileler, işletme deneyimi, sanat galerileri, v.b. gibi.

Ancak, hafızamız olan bir müzeye sahip değiliz. Müze gibi önemli bir kaynağı ancak yabancı 
ülkelerde görebilmekteyiz. Bu eksiklik dile getirilmediğine göre, yaratıcı tasarımcıların böyle 
bir birikime, bu birikime dönüp bakmaya ihtiyaçları olmuyor demektir. Ayrıca, yeterli dernek 
ve kuruluşlar da bulunmamakta ve bir örgütlenme ihtiyacı da görülmemektedir. Bu konuda 
sadece kamu kurum ve kuruluşlarının (İTKİB ve İTHİB) sağladığı destekler bulunmaktadır.
Yukarıda belirtilen bütün bu çalışmalar ve konular bizi şimdi,”Tasarım Olgusu ve Tasarımcının 
Önemi” ile oluşan disiplinler kapsamında görülen sorunlar nedeniyle, bu sorunları tartışmak 
üzere bir araya getirdi. Uluslararası düzeyde ele alınan “I.Antalya Moda ve Tekstil Tasarımı 
Bienali’nde”, bu açılış panelinde, konuşmacı- Panelistlerimiz, yukarıda kısaca değindiğim 
konuları, kendi uzmanlık alanları kapsamında değerlendireceklerdir.

Sayın Prof. Kemal CAN, (Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı, MSGSÜ, Güzel Sanat-
lar Fakültesi, İstanbul); Tekstil ve Moda Tasarımı Eğitimi’nin çok yönlü olarak yürütülme-
sinin ve sektör ile yürütülen projelerin eğitimde çok etkili olduğunu vurgulayarak, tasarım 
ve sanat çalışmalarının da bu bağlamda yerini bulduğuna dikkat çekmiştir. Ayrıca, çevreye 
dikkat çekmek üzere “Lif Sanatı ve Çevre” konulu koleksiyonların, bugün ülkemizde önemli 
ölçüde anlamı bulunduğuna değinmiştir. Yapılan çalışmalarda, üniversite- endüstri ilişkile-
rinin ve firmaların eğitime desteğinin önemli bir uygulama bağlantısı sağladığını belirterek, 
tasarımcı adayının eğitim sürecinde, sorunları yerinde öğrendiğini vurgulamıştır. İnterak-
tif bilgi aktarımı, doğrudan yararlanmayı sağlayan bir katkıdır. Öğrenciye verilen burslar da 
eğitim sırasında önemli katkı sağlıyor. Bu katkılar eğitim sırasında her biri markalaşmaya 
başlayan ve daha sonra eğitime katkısı olan büyük isimleri, markaları yaratarak, eğitime geri 
dönüşümü sağlamaktadır. Ayrıca, öğretim elemanlarının geliştirilmesi konusunda da sektör 
desteği ve çeşitli etkinliklere (yurt içi- yurt dışı fuarlar ve sergilere)katılımların desteklenerek, 
sağlanması, eğitim-endüstri ilişkileri açısından önem taşımaktadır. Eğitim içinde yürütülen 
Erasmus Programları ve uluslar arası çalışmalar ve endüstri eşliğinde yürütülen programlarda 
sponsorluk anlayışının da gelişmesi gerekmektedir. Dolayısıyla yaratıcı tasarımın endüstride 
çok önemli bir rol oynadığının bugün anlaşılmış olduğunu belirtmiştir.

İTHİB Temsilcisi Sayın Cem KAPROL; kurum görüşünü “tanıtım, pazarlama ve ekonomik 
konuları göz önüne alan stratejiler belirlemek” şeklinde ifade ederek: Türkiye’nin tarihi bir 
tekstil geçmişi bulunuyor ve sanayi alanları var- sektör var. Okullar bulunuyor ve eğitil- 
miş insanlar var. Ticari alanların ayakta kalması gerekir. Bu üç unsurun bir araya gelerek 
çalışması gerektiğini vurgulayan Kaprol, ayrıca Kurum tarafından bilgilendirme seminerleri 
yapıldığını (TİM in bu konuda çok aktif olduğunu) belirterek, İhracatçı Birlikleri tarafından 
yarışmalar da düzenlendiğini tekrar etmiştir.

İstanbul Moda Akademisi temsilcisi Sn. İpek ARTÜZ; İMA’da iki yıllık moda tasarımı eğitimi 
verildiğini, haftada iki gün süren yarı zamanlı bir eğitim grubu da bulunduğunu belirte-rek, 
verilen eğitimin “iş temelli ve sektöre dayalı bir eğitim” biçimi uygulandığını belirterek; mo-
dayı hayata geçiren bir eğitim sistemi yürütüldüğünü vurgulamıştır. Ayrıca, İngiliz moda 
eğitimi ve “Londra Moda Haftası” örneğini vererek, eğitim ve sektör ilişkisindeki sürekliliğin 
sağlanması konusunu bir yöntem, bir yaklaşım olarak göstermiştir. Böylece, çeşitli ülkeler- 
den tasarımcıların, Londra’da tasarıma daha geniş bir açıdan bakma şansı yakalayabildiğini 
belirterek, bu konuda daha çok desteğe gereksinim olduğunu ifade etmiştir. Artüz, bundan 
başka “tasarım haklarının korunması” (PATENT)konusunun da çok önemli olduğunu vur-
gulamıştır.
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Panelistlerin konuşmalarından sonra katılımcılardan gelen SORULAR ve KATKI’lar olmuş-
tur. 
Bunlar;
1.Sn. Vural GÖKÇAYLI, Modacı
“Geleneksel Kumaş Deseni Tasarımı” bilinmiyor, neden? Neden Türk tasarımcıları bilin-
mi-yor? Yayınlar neden İngilizce oluyor?
2. Sn. Azize KALKAVAN, ANTEKS Genel Müdürü
Geçmişte Hacı Resul’ler vardı ama bugün de çok gelişmiş bir imalat bulunmaktadır. Ancak 
çok çetin mücadeleler ile çalışıyoruz.
3.Sn. Kasım UZUNÖZ, Tasarımcı, Yazar
Ben tasarımcıyım, tasarım konusunda çok umutluyum, tasarımcının çerçevesi nedir? Çin 
tasarım alanında bizi geçiyor. Tasarımcıya gereken önem neden verilmiyor?
4. Öğretim Üyesi Sn. Prof. Dr. Çetin ERDOĞAN, Ege Üniversitesi, Tekstil Mühendisliği 
Bölümü, İzmir
AR-GE yapılmadığı sürece hiçbir yere varılamaz. Projeler, tasarım alanının gelişmesini sağlar. 
Bunlar neden yapılmıyor? Eğitimi etkileyen olumsuz etkenler çok fazla.
5. Öğretim Üyesi Sn. Prof. Nesrin ÖNLÜ, Dokuz Eylül Üniversitesi, GSF Tekstil Moda 
Tasarımı Bölümü, İzmir 
Firmalar halen neden dışarıdan (yabancı ülkelerden) tasarımcı ithal ediyorlar?

Panelde sorulan sorulara panelin ardından başlayan Sempozyumda sonunda yanıt bulunmuş 
olmasını dilerim.

Saygılarımla.
Prof. Dr. Ayten SÜRÜR

003



AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MODA ve TEKSTİL TASARIM BÖLÜMÜ / AKDENIZ UNIVERSITY FACULTY OF FINE ARTS FASHION AND TEXTILE DESIGN DEPARTMENT  

BİENAL SERGİLERİ / BIENNIAL EXHIBITIONS

YARIŞMALI KARMA SERGİLER / COMPETITION EXHIBITIONS
• TEKSTİL SANATI KARMA SERGİSİ/ “TEXTILE ART” MIXED EXHIBITION
• “YEŞİL TEKSTİLLER” TEMALI TEKSTİL SANATI SERGİSİ/”GREEN TEXTILES” CONCEPTIONAL TEXTILE ART MIXED EXHIBITION 

YARIŞMALI SERGİLER DEĞERLENDİRME KURULU/ COMPETITION EXHIBITIONs EVALUATION BOARD
•  Prof. Dr. Ayten SÜRÜR, (Başkan), İstanbul - Türkiye.
•  Alessandra VACCARI, Faculty of Arts and Design, Iuav University of Venice - İtalya.
•  Ann Merete OHRT, Centre for Fashion & Textile Design, The Royal Danish Academy of Fine Arts School of Design, 
Danimarka.
•  Prof. Betül ATLI, Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü, GSF, Beykent Üniversitesi, İstanbul - Türkiye.
•  Prof. Eglė Ganda BOGDANIENE, Vilnius Academy of Arts, Prorector for studies, Vilnius - Litvanya.
•  Yrd. Doç. Füsun ÖZPULAT, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü, GSF, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir - Türkiye.
•  Prof. Günay ATALAYER, Tekstil Sanatları Bölümü, GSF, Marmara Üniversitesi, İstanbul - Türkiye.
•  Dr. Hakan GÜRSU, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, Mimarlık Fakültesi, ODTÜ, Ankara - Türkiye.
•  Prof. Hamdi ÜNAL, Moda Tasarımı Bölümü, GSF, Okan Üniversitesi, İstanbul - Türkiye.
•  Prof. Kemal CAN, Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü, GSF, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul - Türkiye.
•  Prof. Mehmet Zaman SAÇLIOĞLU, Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü, Mühendislik ve Tasarım Fakültesi, İstanbul Ticaret 
Üniversitesi, İstanbul - Türkiye.
•  Prof. Dr. Mine Biret TAVMAN, Tekstil Sanatları Bölümü, GSF, Marmara Üniversitesi, İstanbul - Türkiye.
•  Prof. Nesrin ÖNLÜ, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü, GSF, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir - Türkiye.
•  Prof. Nuray YILMAZ, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, GSF, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir - Türkiye.
•  Yrd. Doç. Öznur AYDIN, Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü, GSF, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Türkiye. 
•  Doç. Rengin OYMAN, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü, GSF, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta - Türkiye.
•  Prof. Dr. Rucsandra POPP, Fashion Department at the National Art University Bükreş, Romanya.
•  Prof. Suhandan ÖZAY DEMİRKAN, Tekstil, Moda & Aksesuar Tasarımı, Lif Sanatçısı, İzmir - Türkiye.
•  Prof. Şebnem TEMİR, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü, GSF, Haliç Üniversitesi, İstanbul - Türkiye.
•  Doç. Teresa A. PASCHKE, Integrated Studio Arts, 158 College of Design, Iowa State University, ABD.
•  Yosi Anaya PhD, Instituto de artes Plásticas Universidad Veracruzana, Meksika.
•  Doç. Yüksel ŞAHİN, Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü, GSF, Akdeniz Üniversitesi, Antalya - Türkiye.

DAVETLİ SERGİLER / INVITED EXHIBITIONS
• USTALARDAN ÇAĞDAŞ TEKSTİL SANATI SERGİSİ / ”EXHIBITION OF CONTEMPORARY TEXTILE ARTS FROM MASTERS”
“BOYUMDAN BÜYÜK İŞLER II” FIRAT NEZİROĞLU KİŞİSEL SERGİSİ / ”BITING OFF MORE THAN YOU CAN CHEW - 2”, FIRAT 
NEZİROĞLU EXHIBITION
“TEKSTİL SANATI” GRUP SERGİSİ  / ”TEXTILE ART” GROUP EXHIBITION
“KAYBOLAN ŞIKLIĞA HATIRLATMA” VURAL GÖKÇAYLI RETROSPEKTİF SERGİSİ /  “A REMINDER FOR THE LOST ELEGANCY”, VU-
RAL GÖKÇAYLI RETROSPECTIVE EXHIBITION
“MÜZEDE MODA VAR” GRUP SERGİSİ /  “FASHION IN MUSEUM”
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YARIŞMALI KARMA SERGİLER / COMPETITION EXHIBITIONS

TEKSTİL SANATI KARMA SERGİSİ / “TEXTILE ART” MIXED EXHIBITION
08 Ekim/ October - 09 Kasım/ November 2012, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi, Kampüs, 

Antalya / Akdeniz University Fine Arts Faculty Art Gallery, Campus, Antalya 

Sergi, sanatçıların kendilerini özgün yaratıcı fikirleriyle ifade edebilmelerine olanak sağlamak amacıyla 
düzenlendi. Sergide yer alan eserlerin, tekstil sanatının tasarımla olan bağının anlaşılmasına ve moda - tekstil 

tasarım alanının tanımlanmasına katkı sağladığı düşünülmektedir. 

“Textile Art Mixed Competition Exhibition” is arranged with the aim of creating an opportunity for free and creative expression of ideas of 
promising artists in the field of textile. The works which will be included in the exhibition are considered to contribute to the understanding 

of the connection between textile art and design and the description of fashion-textile design field. Therefore, artists are expected to 
present original works prepared with an inquisitive approach.
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SERGİ KATILIMCILARI / EXHIBITION PARTICIPANTS

Nalan OKAN AKIN- Türkiye/ Turkey Ahmet AYTAÇ- Türkiye/ Turkey, Derya BARAN- Türkiye/ Turkey, 
Irmak BAYBURTLU- Türkiye/ Turkey, Özge BİLTEKİN- Türkiye/ Turkey, Nuray ER BIYIKLI- Türkiye/ Turkey, 

Eszter BORNEMISZA- Macaristan/ Hungary, Gözde BURSALIGİL- Türkiye/ Turkey, Ebru ÇATALKAYA- Türkiye/ Turkey, 
Gülüzar ÇELEBİK- Türkiye/ Turkey, Duygu Ebru ÖNGEN CORSINI- Türkiye/ Turkey, Canan DEMİR- Türkiye/ Turkey, 

Mieko DEMURA- Japonya/ Japan, Ebru DİKMEN- Türkiye/ Turkey, Duygu İrem DOĞAN- Türkiye/ Turkey, 
İrem ARIKAN EKŞİ- Türkiye/ Turkey, Öznur ENES- Türkiye/ Turkey, Ayşe Aslıhan ERGÜDER- Türkiye/ Turkey, 

Mehmet Ali EROĞLU- Türkiye/ Turkey, Gerdur GUDMUNDSDOTTIR- İzlanda/ Iceland, Volkan GÜLOĞLU- Fransa/ France, 
Kübra GÜRLEŞEN- Türkiye/ Turkey, Ümmülbanu HAMİDOVA- Türkiye/ Turkey, H. Tuna KARAYAKA- Türkiye/ Turkey, 

Elua KELUAR – Kıbrıs/ Cyprus,  Serpil KILIÇ- Türkiye/ Turkey, Leyla KODAMAN- Türkiye/ Turkey, 
Selda KOZBEKÇİ- Türkiye/ Turkey, Chia Hui LU- Tayvan (R.O.C.)/ Taiwan, Sebarah MALIK- ABD/ USA, 

Emine NAS- Türkiye/ Turkey, Maria OKUR- Türkiye/ Turkey, Maria ORTEGA- İspanya/ Spain, 
Naile Rengin OYMAN- Türkiye/ Turkey, Gamze ÖNGEN-  Türkiye/ Turkey, Esra KAVCI ÖZDEMİR- Türkiye/ Turkey,  
Gülseren ÖZEL- Türkiye/ Turkey, Başak ÖZKENDİRCİ- Türkiye/ Turkey, Jovita SAKALAUSKAITE- Türkiye/ Turkey, 

Merve Yeşim SANCAKTAR- Türkiye/ Turkey, Safiye SARI- Türkiye/ Turkey, Conie STRAYER- ABD/ USA, 
Sumiko TASAKA- Japonya/ Japan, Nesrin TÜRKMEN- Türkiye/ Turkey, Esra VAROL- Türkiye/ Turkey, 

Izabela WYRWA- Polonya/ Poland, Pei-Shan WU- Tayvan/ Taiwan, Kemal YANMAZ- Türkiye/ Turkey, 
Leyla YILDIRIM- Türkiye/ Turkey, Kemal YILDIZ- Türkiye/ Turkey, Pınar YILMAZ- Türkiye/ Turkey, 

Serdar YÖRÜK- Türkiye/ Turkey, Dilek YURT- Türkiye/ Turkey, Ludwika ZYTKIEWICZ, Polonya/ Poland.

YARIŞMA SONUCU / EXHIBITION COMPETITION RESULTS
“En İyi Eser”/  “The best work”: Kübra Gürleşen-Kemal Yıldız, Türkiye / Turkey
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Kübra GÜRLEŞEN - Kemal YILDIZ,  Türkiye / Turkey   “En İyi Eser Ödülü” / “The Best Work”  
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü, ANTALYA 
e-posta: kubragurlesen@gmail.com -  postkemal@gmail.com

“Çalışan çocuklar aile ekonomisine katkıda bulunan işçilerdir. Akranlarını görünce utanan-
ları olduğu gibi, para götürmediği takdirde eve alınmayanları da vardır. Çocukları işgücüne 
katılmaya zorlayarak onlara ait olan zamanın ve enerjinin vahşice ellerinden alınması onları 
düşlerinden koparır ve çoğalan sermayenin bir parçası haline getirir. Fakat bazıları için  bu 
durum birleştirici bir gücü oluşturur.  Öyle ki onların bütün işi her sabah gökyüzünü boya-
yarak arıtmaktır. Böylece mevcut koşulların ötesine geçen bu çocuklar Orhan Veli Kanık’ın  
mısralarında hayat bulmaktadır.”

 “Working children are labourers contributing to family economy. Some of them are not welcome 
home if they take money there as they are ashamed to meet their peers. Forcing children to take 
part in the workforce, and therefore brutally taking time and energy  away from them, has made 
them part with their dreams, which in turn become a part of the accrued capital. However, this 
situation has become a unifying force for some of the children.  So all they do is purify the sky by 
painting every morning. Thus, these children who go beyond existing circumstances come alive 
in Orhan Veli Kanık’s poems.”

“Hepimiz uykudayken gökyüzünü boyayan çocuklar.” /  “The children painting the sky while we are all in sleep.” - 2012
3m. x 3m . 
Yerleştirme - Kot Pantolon /  Installation - Denims
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Nalan OKAN AKIN, Türkiye /  Turkey
Niğde Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, NİĞDE
e-posta: nalanokan@nigde.edu.tr

 “Çalışmamda insanın şehir olgusu içinde giyinmek kavramına göndermeler yaptım. Özel-
likle iki boyutlu düzlemde tasarım halinde giyinmek kavramını, rölyef ve üç boyutlu yarım 
figürlere aktarmaya çalıştım. Resimdeki figür kolaj kağıtlarla yaptım ve çevresinde sepet 
içinde tasarım ve dikiş kavramlarına göndermeler var. Ve insan aşamalı olarak rölyef ve üç 
boyut ile sarınıp hayat buluyor.”

“References to the concept of the work that people did dress up in a case of the city. Dress up, 
especially if the design concept of two-dimensional plane, relief, and I tried to convey three-di-
mensional half-figures. I did figure in and around the basket in the picture collage papers have 
references to the concepts of design and sewing. And with three-dimensional relief and oneself as 
a man comes to life on stage.”

“Giyinmek /  Wear” - 2012
160 cm. x 20 cm.
Tuval üzerine akrilik boya ve kolaj  alçı üstüne ip vb. /Acrylic paint and collage on canvas ip on plaster and so on.
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Engin ALPAT,  Türkiye / Turkey
Beykent Üniversitesi G.S.F. Tekstil Ve Moda Tasarim Bölümü, İSTANBUL
e-posta:  alpat35@ gmail.com

“Canlı çiçek çizimlerinden yola çıkılarak yapılan kumaş deseninin nakış tekniğiyle kumaşa 
uygulanmasıdır.”

 “Application of  Embroidery  technique on the  fabric  with flower pattern designs that  patterns 
created from the live flowers.”

*Yarışma dışı katılım

Spring 3, Spring 4 - 2012
36 cm. x 43 cm x 2
Nakış - Kumaş ve sentetik floş ip.
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Ahmet AYTAÇ- Türkiye / Turkey
Selçuk Üniversitesi Türk El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi, KONYA
e-posta:  cicimsumak@gmail.com

“Anadolu’da en eski yerleşim yerlerinden biri Çatalhöyük’tür. Eserde; duvar resimleri gelenek-
sel keçe üretim yöntemleriyle oluşturulmuştur. Çalışmanın amacı; günümüzde Çatalhöyük’e 
ve Orta Asya kökenli gelenekli keçe sanatına dikkati çekmektir.”

“Catalhoyuk is one of the oldest settlements in Anatolia. At my art work, wall paintings were 
formed by using traditional felt making techniques.  Aim of the design to attract attention to 
Çatalhöyük and Traditional Turkish Felt Art which has originated by Central Asia.”

*Yarışma dışı katılım

Çatalhöyük - 2012
36 cm. x 43 cm.
Geleneksel keçe - Yün elyaf
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Derya BARAN- Türkiye / Turkey 
Dokuz Eylül Üniversitesi  G.S.F. Heykel Bölümü, İZMİR 
e-posta:  deryabaran@gmail.com

“Geleneksel heykel malzemesi dışında sünger, ip ve toplu iğne kullanılarak gerçekleştirilmiş 
bir çalışmadır. Figürde kütlesellikten öte çizgisel bir biçim yakalanmaya çalışılmıştır.”

“Realized using sponge, rope, and needle outside the traditional sculpture material. Beyond mas-
sive, a linear form is tried to grasp in figure.”

Kedi V - 2009
27x30x24 cm.
Karışık Teknik - Sünger, Toplu İğne, İp
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Irmak BAYBURTLU- Türkiye/ Turkey
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Sanatta Yeterlik Öğrencisi, İSTANBUL
e-posta:  irmak8@gmail.com

 “Bu çalışmada, Ödemiş İpeğinin ısı etkisiyle aldığı  biçimler, dikilerek ve yapıştırılarak bir 
kompozisyon kurulmuştur. Bu  kompozisyon tekstil malzemesinin dokunmak deneyiminden 
öteye,  görsel olarak da dokunsalı  çağrıştırabileceği mesajını iletmektedir. Bulutlara dokuna-
mayız, onları görerek hissederiz.” 

“In this work,  “Silk of  Ödemiş” which has taken shapes by heat and they are composed with 
sewing and applying technics. This composition conveys message , a textile material as visual 
may evoke tactual  much further than  experience of touch . We can’t touch clouds,we feel them 
by  seeing “   

*Yarışma dışı katılım

Bulut
150 cm. x 100 cm.
Isıyla biçim kazandırma -Ödemiş İpeği / Odemis Silk
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Özge BİLTEKİN- Türkiye / Turkey
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü, ANTALYA
e-posta:  zozgeyagci@gmail.com

“Bu çalışmada yer alan 6 farklı kumaş aynı hazır kalıp yardımıyla şekillendirilerek, bir zaman-
ların kırkyamaları gibi bir araya getirilmiştir.  Birbirinden farklı kumaşların birlikteliği bir 
anlamda kadına yüklenen toplumsal rolleri, kadının içinde oluşan alt kimlikleri ve yaratılan 
paradoksal durumu ifade etmektedir. Başka bir deyişle kumaş; psikolojik, politik, ekonomik, 
etnik, kültürel, toplumsal değerlerin mekan ve zaman bağlamında kadın bedeni üzerindeki 
izdüşümüdür.”

“This work is composed of 6 different cotton patches, starched by the help of the same ready-
made plastic model. The implication of different cotton patches symbolizes different social roles 
of women and their sub-identities and paradoxical situations inside of them. In a sense, by indi-
cating different physiologic, politic, economic, ethnic, cultural, social characteristics; cotton can 
strongly express and decipher the woman existence.” 

“Kupa Kızı”/“Queen of Hearts”
120 cm. x 120 cm. x 9 cm.
Nakış - Hazır kalıp yardımıyla kumaş kolası kullanarak şekillendirme ve dikişle bir araya getirme / Starching clothes by the help of readymade plastic 
model and sewing
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Nuray ER BIYIKLI- Türkiye / Turkey
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi -GSF, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü, İSTANBUL 
e-posta:  nuray@msgsu.edu.tr

“Evren birçok görsel zenginliğe sahiptir. Dış dünyaya baktığımızda gözlerimiz beynimize çok 
sayıda veri aktarımında bulunur. Gözlerimiz tarafından sağlanan veriler beynimiz tarafın-
dan çeşitli aşamalardan geçerek işlenir. Beynimiz tarafından işlenen bu veriler, kusursuz 
bir performansa sahip olur. Sanatçılar ise zihinde şekillenen bu iletileri, tutkuları ve arzu-
ları yansıtarak özgün ve ayrıcalığı olan eserlere dönüştürürler. Benim için kumaş tasarlamak 
gizemli bir serüvendir her zaman... Bu çalışmamda ise bana esin kaynağı olan temel unsur 
kaşe kumaş olmuştur. İlk aşamada bu kumaş türü zihnimin bir köşesinde, belli belirsiz, uçuk, 
şekillenmemiş bir hayal gibi durmaktaydı. Öncelikle bu kumaşı tanımak, sökmek katman-
larını keşfetmekle başladım. Düşünsel her aşamada çalışmam şekillenirken,  ipliklerin bir-
birinin üzerinden atlayarak, sık ve ya seyrek dizilerek, gerilerek, esneyerek örgülerle dans 
ettiğini keşfettim. Ardından atkı ve çözgü yönünde iplikler eksilterek yeni yapılar elde ettim, 
elde ettiğim bu farklı boyut ve görüntüleri birbirleriyle ilişkilendirerek yeni bir düzen içinde 
eserimi sergiledim.”

“Cosmos is full of wealth visually. When we look at outer world, our eyes transfer many data to 
our brain. That data is processed by our brain proceeding by stages. Therefore processed data has 
an excellent performance and the artists transform those messages formed in mind to original 
and concessive works of art by reflecting passion and desire.
According to me, to design a fabric is always a mysterious adventure... The essential element of 
this work that gave me inspiration is fabric cachet. Firstly, that type of fabric was a dim, shapeless 
image in my mind and I started to recognise the fabric, take it to pieces and discover it. When my 
work was intellectually shaped, I found out that threads are dancing with knitting lined up loose 
and close over each other, tightened and stretched; I had new structures by decreasing threads 
on the way of warp and weft. Finally, I exhibited acquired different dimensions associated with 
different images set up a new order.”

“Yeniden Yapılandırma”, 2012
30 cm. x 30 cm.
Özgün teknik Kaşe kumaş, kurdela ve pleksi
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Eszter BORNEMISZA- Macaristan/ Hungary
e-posta:  eszter@bornemisza.com

“In creating this giant coat I made an attempt to connect form and content in presenting the 
character and life of a fantastic women, a  great person I used to know. The city where she lived, 
where she was pursued during the war was emblematic for her. She has been working throughout 
her life for the people living there. The scripts, the marks on the urban texture, the size, the very 
simple style of the coat all underpin her personality.”

“Personal Coat”, 2011
280 cm.  x 110 cm.
Printing, painting, sewing - canvas reprinted newspaper
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Gözde BURSALIGİL- Türkiye / Turkey
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi -GSF, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü, İSTANBUL 
e-posta:  gozdebursaligil@gmail.com

“XXL basic tişört kalıbının tesadüfi şekilde bozulup drapaj tekniği kullanılması ile form 
arayışına  yönelik ve yeni bir yapıya sahip deneysel giysi tasarımları oluşturulmaktadır. “bırak 
kalsın”’ın (let it stand) kısaltması olan “stet” olusturulan denemeyi tariflemek için kullanıl-
maktadır. Temaya ait giysi tasarımları nonwoven yüzeyler kullanılarak oluşturulmaktadır. Bu 
parçada kore kağıdı olan “hanji” renklendirilerek varak baskı ile kullanılmıştır.”

“This piece deconstructs the basic XXL t-shirt pattern infused with draping techniques in a 
search for a new form. The editing concept of “stet” (let it stand) is employed to protect artistic 
independence from editorial constraints in the creation of this new form. Non-woven surfaces 
were used to create the garment design - in particular, the Korean paper “hanji”, which was then 
colored in nude pink and gilded.”

“Stet”,  2012
45 cm. x 75 cm.
Drapaj -  Hanji kore kağıdı
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Ebru ÇATALKAYA- Türkiye/ Turkey  
e-posta:  catalkayaebru@gmail.com

“Geçmişimizde önemli bir yere sahip olan Beledi dokumaları, kendi armür ve tahar raporuna 
sadık kalınarak, yeni örnekler ile yeniden canlandırılmaya çalışmıştır.”

“Beledi weaving, which played an important role in past, is re-worked with examples of new 
woven by connecting to its weaving draft.”

Geçmişten Günümüze Bir Parça: Beledi Dokumaları  / A Piece from Past to Present: Beledi Weaving
5 Adet 25 cm.  x 55 cm.  kumaş / 5 Units  63,5 x 139,7 inch
Değişen Yüzlü  (Çift Katlı) Dokuma- Pamuk / The Changing Face (Double Layer) Weaving – Cotton
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Gülüzar ÇELEBİK - Türkiye / Turkey
Selçuk Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi El Sanatları Eğitimi Bölümü, Selçuklu, KONYA
e-posta:  galtun@selcuk.edu.tr

 “Osmanlı İmparatorluğu Dönemine ait kaftan dijital baskı tekniği ile zeminde yer almış, üze-
rindeki motifler deri aplike ve çeşitli işleme iğne teknikleri ile işlenmiştir. Geleneksel kültür 
değerlerimizin günümüz teknolojisini kullanarak geleceğe taşınması ve disiplinlerarası bir 
çalışma yapma isteği amacıyla eser ortaya konmuştur.”

“In Ottoman Empire Period the kaftan of III. Murat; took place on the floor with a digital print-
ing technique, the needle on the various processing techniques, applique and embroidered motifs 
skin. By using traditional cultural values today’s technology to the future, desire to make a work 
order to transport and multidisciplinary works have been revealed.”

Kaftan - 2012
5 Adet 25 cm.  x 55 cm  kumaş / 5 Units  63,5 x 139,7 inch
Aplike, gözeme - Pamuklu kumaş, deri, metal bükümlü ipek iplik, metal pul, pamuklu iplik / Cotton fabric, leather, silk yarn metallic yarn, cotton yarn 
present Aplique, running, straight style_double darning
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Duygu Ebru ÖNGEN CORSINI - Türkiye / Turkey
İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü, 
Balçova, İZMİR
e-posta:  ebru.corsini@ieu.edu.tr

“Eserin adı “Skin”. İlham kaynağım yüzyıllardır dokuma yapan ustalar ve dokumaları. Bu 
tasarım, dokuma ustalarının ve sanatının yok oluşuna dikkat çeker. Eski zamanlarda dokuma 
yapan ustaların dokumaları yüzleridir ve hayatlarıdır. Değişim başlamış ve yeni zamanlarda 
ustaların bıraktığı dokuma sanatı erimeye ve yok olmaya başlamıştır. Ten yerini yokluğa doğ-
ru bırakır.”

“The name of the artwork is “Skin”. My inspiration source is the masters that weave for ages and 
their woven fabric. This design attracts attention to the disappearance of these masters and their 
art. The woven fabrics materialized by these masters in old ages are their faces as well as their 
lives. The transformation has started and thus the art of weaving as a legacy of the masters has 
started to melt and perish in recent times. Skin leaves its place for absence.”  

Skin, 2012
30 cm. x 30 cm. x 65 cm.
 Cartapesta - Kağıt, el dokuma kumaş, altın varak, yapıştırıcılar / Cartapesta Paper, Hand- made traditional fabric, gold paper, type of glues
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Canan DEMİR- Türkiye / Turkey 
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Bölümü, Resim-İş Eğitimi Anabilim 
Dali, Gölköy Kampüsü, BOLU
e-posta:  smaracanan@gmail.com

“Çalışmamda çıkış noktam kadındır. Kadına dair oluşturduğum simgede çiçek ve kumaşdır.. 
Esas olarak kumaşların üzerindeki motif ve renklerin çeşitliliği ile yine kadına ve kadınlara 
dair çeşitliliğe ulaşmayı amaçladığımı söyleyebilirim. Bunun yanı sıra erkek kumaşı olarak 
ifade edilen bazı motif ve renkleri de yine kadının üzerine giydiği bir çeşit kabuk olarak 
düşündüm. Kadın kimi zaman bir erkek kimi zaman bir kadın olarak roller üstlenmek zorun-
da kalıyor. Çiçek ve kadın formunun zarif olduğu kadar güçlü ve doğaya dair yaşamı barındır-
ması da kadının doğurganlık ve yaşama dair özelliklerine bir göndermedir. Bunların yanı 
sıra üç boyutlu formunun heykelsi yapısı beni etkilemiştir. Ayrıca heykellerimi kumaş kulla-
narak oluşturmak çok büyük formları bile yardım almadan taşımama ve oluşturmama olanak 
sağladığı için de bu malzemeyi kadın ve ona ait bir simge olarak algılamamı sağlamıştır.”

“Starting point in my study were women. I created the icon of women flowers and fabric .. With 
a variety of motifs and colors of fabrics, mainly on the diversity of women to reach the woman 
and say purposed. In addition, some of the patterns and colors is expressed as a female fabric 
of a type worn on the skin in women thought. Women sometimes a man is sometimes forced to 
take on roles as a woman. Flower and women as well as strong and graceful form of nature and 
living the life of the properties contain a reference to a woman’s fertility. They influenced me as 
well as the structure of three-dimensional sculptural form. In addition, using fabric to create a 
statue, and to develop a very large forms, because it allows you to carry, even without the help of 
this material as an icon in the perception of women and has provided him.”

Kabuklarım - 2012
35 cm. x 30 cm. x 30 cm.
Kolaj, Kaynak - Kumaş, Demir

020



AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MODA ve TEKSTİL TASARIM BÖLÜMÜ / AKDENIZ UNIVERSITY FACULTY OF FINE ARTS FASHION AND TEXTILE DESIGN DEPARTMENT  

Mieko DEMURA - Japonya/ Japan
e-posta:  mietaro_d@hotmail.com

“To be confronted with myself is the biggest theme of my life. I have various questions to me and 
I face to face with myself seriously. Gradation of this work  represents a layer of my heart. I’ve 
expressed my thoughts straight. By using the technique of Ikat weaving, my thoughts have been 
projected onto the work.”

“Eye - to - eye” - 2012
Each Length 106 cm. Each width    60 cm.  x 3pieces , Total length 106 cm. Total width 180 cm.
Kasuri (Japanese IKAT Weaving) Silk thread - Silk ribbon tape and Stainless-steel thread

021



AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MODA ve TEKSTİL TASARIM BÖLÜMÜ / AKDENIZ UNIVERSITY FACULTY OF FINE ARTS FASHION AND TEXTILE DESIGN DEPARTMENT  

Ebru DİKMEN- Türkiye / Turkey
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü, ANTALYA
e-posta:  ebrudikmenim@gmail.com

“Hepimiz toplumsal bir halkanın içindeyiz. Ya o halkanın dışına çıkmak, farkındalık yarat-
mak istiyorsak? Halkayı bölsek,  parçalasak, savursak başka yerlere olmaz mı? Sınırları kaldır-
sak, “ben buyum” desek! Kimi zaman boynu bükük, kimi zaman neşeli, kimi zaman meraklı, 
kimi zaman üretken…”

“We are all in a social ring. What if we would like to get out of the ring and create awareness? 
Can’t we divide the ring, smash it or throw it away? Can’t we remove the boundaries and say 
“This is what I am”. Sometimes sad, sometimes cheerful, sometimes curious, sometimes produc-
tive...”

*Yarışma dışı katılım

“Halka”/ “Ring” - 2012
4 adet 40 cm. x 40 cm.
Flok Baskı- Örme Pike Kumaş ve Flok
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Duygu İrem ERDOĞAN - Türkiye / Turkey 
Anadolu Üniversitesi/ Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu, ESKİŞEHİR
e-posta:  dierdogan@anadolu.edu.tr

“Kadın tarih boyunca güzelliği aramıştır ve bu doğrultuda ona pek çok anlam yüklenmiştir. 
Bu anlamları, içinde yaşadığı dönemin şartlarını da kullanarak, kendi bedeni üzerinde çeşitli 
şekillerde yorumlamıştır. Bu çalışmada, kadın resimlerine özellikle büyük olarak yerleştirilen 
alçı korselerin ön planda olması, kadın figürünün ise bulanık bir fon olarak kalması amaçlan-
mıştır. Alçı korselerin üzerinde kullanılan bardak altlığı, sargı bezi, Barbie bebek, takma tır-
naklar ile kadınlara yüklenen anlam arasında ironik bir bağ kurulmaya çalışılmıştır.”

“Women ascribe a meaning to beauty which it seeks troughout history, and to do that customs it 
by effecting the conditions of the term on her own body. In this work placing plaster belts largely 
in the forefront of women pictures, and remaining female figure as a fund fuzzy is intended. 
Plaster corset is used on coaster, tourniquet, Barbie doll, nails and tries to establish the meaning 
attributed to women ironically”

Call Yourself - 2012
83 cm. x 126 cm.
Karışık, Kolaj - Alçı bezi, Sargı Bezi, Bardak Altlığı, Mezura, Kağıt,Barbie Bebek, Keçe / Mixed,
Collage- Plaster  bandage, Tourniquet,Tape Measure,Barbie, Paper,Coaster, Felt
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İrem ARIKAN EKŞİ - Türkiye / Turkey
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Sanatta Yeterlik Öğrencisi, İSTANBUL
e-posta:  Irem.arikan9@gmail.com

“Bu çalışmada iki farklı dokuma örgüsünü kullandığım birleşik dokuma yapısının olanak-
larıyla renk algısını yorumladığım bir süreç soyut bir kompoziyona evrildi.  Rengin farklı ışık 
niteliklerinde algılanması konusunu renk teorileri üzerinden araştırdım. Loş ışıkta rengin 
aydınlık karanlık etkisini üç farlı ton kombinasyonu için kare biçimi içinde kumaşın ön 
yüzünde eskizledim. Bunlar 10 cm genişliğinde dar bantlar olarak dokunduktan sonra arka 
tarafta oluşan görsel dokular soyut bir kompoziyon olarak dörtlü iki grupta bir araya getiril-
di.”

“Artist’s Statement: A process where I interpret color perception within the handle of compound 
weave structure in which  I utilised two different binding has evolved into an abstract composi-
tion. I have researched the subject of color perception in various light qualities through different 
color theories. I have sketched the luminosity – darkness effect of color in dim illumination for 
three different hue combinations in squares on the front of fabric. After that these were woven as 
narrow bands of 10 cm wide, visual textures taking place at the back  are gathered together as an 
abstract composition within two groups of four bands.” 

Dokunmuş kompoziyon / Woven composition - 2009
2 adet 40 cm. x 115 cm. boyutunda dokuma grubu- her bir grup 4 adet 10 cm. x  115 cm. dokuma bantlardan oluşur.
Saten ve  dimi örgüden oluşan birleşik dokuma yapısı ile dokunmuş kumaşın arka yüzü - Polyester iplik / Poliester thread
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İrem ARIKAN EKŞİ - Maria OKUR, Türkiye/ Turkey
e-posta:  Irem.arikan9@gmail.com, maria.okur@gmail.com

“Çalışmamızda baskıda maddesel-eksiltici  CMYK renk modelini, renk algısını gün ışığının 
tekstil boyaları ile boyanmış kumaşlarda yansıması  olarak yorumlamak için  uyguladık. Or-
ganik ve floral temalı bir görsel CMYK renk uzayının dört rengi ile resmedilmek üzere rastlan-
tısal seçildi. Aynı görsel cyan, macenta, sarı ve siyah için sadece renk vurgusuyla resme-dildi. 
Beşinci bir çözümlemeyi de bu dört rengin bir arada kullanıldığı yeni bir spektrum yaratmak 
için çalışmamıza dahil ettik.”

“In our work we practised CMYK , a subtractive color model for print to inerpret color perception 
as the reflection of day light on fabrics painted with textile dyes.  An image for an organic and 
floral theme is randomly chosen to be painted by four of the colors of CMYK space. Same image 
is painted for cyan, magenta, yellow and black with a focus only on color. We included a fifth 
resolution where each of the four colors are combined to create a new spectrum.” 

CMYK - 2012
5 adet 50 cm. x 50 cm. çerçeve 
Kumaş üzerine tekstil boyası ve kolaj - Pamuklu kumaş, tekstil boyaları, merserize iplik, organze
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Öznur ENES - Türkiye / Turkey
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü, İZMİR
e-posta:  enes.oznur@gmail.com

“Cenin insanın ilk yaşam formudur. Bağırsak malzemesi de organik yapısıyla yaşamın sürek-
liliğini ve sonsuzluğunu simgeler nitelikte yaşamı sembolize etmektedir.”

“Fetus is the earliest form of human life. The intestine material also with its organic structure 
symbolizes the continuity and eternity of life.”

Cenin / Fetus -2011
110 cm. x 100 cm.  x 5 cm.
Özgün teknik - Bağırsak, pamuklu dokuma / intestines, cotton weaving
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Ayşe Aslıhan ERGÜDER - Türkiye / Turkey  
Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü, ERZURUM
e-posta:  ayseaslihan@hotmail.com

“Erzurum ve Bayburt Yöresi Geleneksel kıyafetlerinden “Ehram”,  çağdaş çizgilerle yeniden 
yorumlanmıştır. Koyun yününün kullanıldığı, kendine özgü motifleri olan ehram doku-
masının günümüze uyarlanması, işlevsel hale getirilmesi ve yöresel özellikteki bu dokumayı 
günümüz zevkine uygun tasarlanması amaçlanmıştır.”

“Traditional costumes of Erzurum and Bayburt Region “Ehram” re-interpreted in modern life. 
Sheep’s wool is used, the robe fabric patterns unique adaptation of the present day, making them 
functional and regional characteristics of this fabric, the design was to be preferred by today.”   

Ehram - 2012
80 cm. x 120 cm.
Düz Dokuma - Yün / Flat – Wool
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Mehmet Ali EROĞLU - Türkiye / Turkey
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü, ANTALYA
e-posta: m-ali-eroglu@hotmail.com

“Mitolojik figürlerden olan çift başlı kartalın simetrik bir şekilde yüzeye aktarılarak  kilim, 
halı ve sumak teknikleri kullanılarak yapılmış dokuma tasarımı” ve  “Çift başlı kartal motifi-
nin yüzeye serbest olarak aktarımı”

*Yarışma dışı katılım

Kartalların mücadelesi ve  Çitf Başlı Kartal - 2010 ve 2009
50 cm. x 80 cm.  ve 45 cm. x 57 cm.
Halı - Kilim - Sumak – Yün
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Gerdur GUDMUNDSDOTTIR - İzlanda / Iceland
e-posta: gerdurg@gmail.com

“This work was inspired by a visit to the town of Ephesus (Efes) in the province of Izmir, Turkey, 
a site of one of the seven wonders of the ancient world, the temple of Artemis.” 

A Memory of Another World - 2012
90 cm. x 150 cm.
 Felting, crochet, hand embroidery - Wool, silk, linen
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Volkan GÜLOĞLU- Fransa / France
e-posta:  volkan.guloglu@free.fr

“Geleneksel Türk el sanatlarının en eskilerinden biri olan ve uzun zamandır unutulmuş hatta 
yok olmaya başlamış olan keçe sanatını yaşatan sayılı ustaların gözü kapalı “attıkları” desen-
lerin ve tekniklerin modern sanata uyarlanması düşüncesinden yola çıktığım çalışmalarımda, 
ünlü dört ressamın farklı stillerdeki eserlerini, keçe tekniğini kullanarak seri olarak “yeniden 
oluşturdum”. Boyanmış keçe kumaş ve renkli yünlerin bir araya getirilmesi ile ortaya çıkan 
bu desenler daha sonra keçe ustası tarafından geleneksel yöntemlerle keçeleştirildi. Halen, 
yapmakta olduğum üç boyutlu obje ve tablo çalışmalarımda bu fonksiyonel kumaşı farklı 
malzemelerle birlikte kullanıyorum.”

“The art of felt which started to disappear is one of the oldest traditional Turkish handcraft 
My idea is to apply this old marvellous technique to modern art. By using the technique of felt, 
I “recreated” the four famous painters’ works in different styles. Coloured felt and fibers came 
together to compose these paintings. Currently I continue to work with this functional fabric by 
combining it with different materials to create three-dimensional objects and paintings.”

Altı Üstü Keçe - 2012
4. x 60 cm. x 100 cm.
Keçe- Yün / Felt- Wool
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Ümmülbanu HAMİDOVA- Türkiye / Turkey
Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, ERZURUM 
e-posta:  ubanu@atauni.edu.tr

“İşimde farklı dokuma teknikleri kullanarak renk tonları  aracılığı ile  sonbahar manzarasını 
yaratmağa çalışmışım.  Bir objenin malzemeye dönüşü ve tasarımın konusunu oluşturması 
işimin ilham kaynağıdır. Geleneksel dokuma tekniklerinin serbest kullanılması özgün el do-
kumacılığının ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Bu da işimin temelini oluşturmaktadır.”

“ I have tried to create an autumn landscape painting by using different weaving techniques. 
Transformation of objects into weaving materials is the inspiration source of my work. The inde-
pendent use of traditional weaving techniques in my painting implements the emergence of hand 
weaving which creates the source of my work.”

Hazan - 2012
77 cm. x 140 cm.
Serbest dokuma  teknigi - Yün, akrilik, moher, sentetik, metal tel
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H. Tuna KARAYAKA- Türkiye / Turkey 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi -GSF, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü, İSTANBUL 
e-posta:  tunakarayaka@gmail.com

“Çalışmamda, deney tüpleri ve transparan kumaşı kullanarak, verdiğim isimdende anlaşıla-
cağı üzere sanki hassas bir deney yaparcasına malzemelere yaklaştım. Bu kırılgan yapılı cam 
tüpleri lasse ipliklerle korumaya alarak lifin korumacılığını sıcaklığını çalışmama taşıdım. Bu 
çalışmada şeffaflık esas temaydı. İnsanlar ne kadar geçirgen olurlarsa aslında bulundukları 
ortamla o kadar etkileşime geçer ve malzemeler arasında bir diyalog kurulmaya başlar. Ben 
de buna dikkat ederek böyle bir deneysel yaklaşımla çalışmamı gerçekleştirdim.”

“In the work, test tubes and using transparent fabric, gave the name implies, the materials can 
be understood like i approached to make a delicate experiment. Glass tubes are built to protect 
this fragile thread by Lasse yarn to protect temperature and the protectionism of the fiber. In this 
study, the main common theme of transparency. People much they permeable much they inter-
act with environment and start to build a dialog with materials.Also i have tried to establish a 
dialogue between my work I conducted such an experimental approach.”

Deney 5 – 2012
70 cm. x 90 cm.
Serbest - Ödemiş ipeği, lasse iplik ve deney tüpleri 
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Elau KELUAR - Kıbrıs / Cyprus
e-posta:  ellix1@hotmail.com

“I combine two traditional methods of textile design, namely japanese shibori and Javanese ba-
tik, in order to produce a “shibat, in other words a broader and contemporary aesthetic result.  In 
this piece I also use the stenciling technique and an airbrush in order to make large parts of the 
textile coloured and contrasted.”
 
*Yarışma dışı katılım
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Serpil KILIÇ- Türkiye / Turkey
e-posta:  bahce@akdenizbahcesi.com

“Anadolu’da hayatın devamlılığının ve bereketin simgesi olan nar ağacı ilham kaynağım oldu. 
Dokuduğum ağaç üzerinde gerçek narlar kullandım ve bu narları boyarken geleneksel İznik 
motiflerinden faydalandım.”

“In Anatolia Pommegranade tree symbolises life cycle and fertility, that inspired me a lot. I’ve 
used real pommerganades on my work and while painting them I’ve preffered traditional Iznik 
motif.”

*Yarışma dışı katılım

Hayat Ağacı / Tree of Life
75 cm. x 150 cm.
Atkı yüzlü dokuma - Yün ve tiftik karışımı el bükümü iplik ve keçe elyafı (doğal boyalı), kurutulmuş narlar
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Leyla KODAMAN - Safiye SARI,  Türkiye / Turkey
Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü, ISPARTA
e-posta:  lkodaman@hotmail.com, safiyesari@sdu.edu.tr

“Bu çalışmada; iki farklı uygulamalı sanat alanını birleştirerek, düşünsel, deneyimsel ve yaratıcı 
bir süreç ile özgün tasarım oluşturulmuştur. Tasarım sürecine yön veren ve alt yapısını oluş-
turan tuval üzerine yağlı boya resimlerin düzenlemelerinden yola çıkarak elde edilen özgün 
form, prototip giysi tasarımı üzerinde dijital baskı tekniği kullanılarak uygulanmıştır.” 
  
“İn this study, was been to form authentic design through an intellectual, experimental and 
creative process by combining two different practical fields of art. The authentic form, obtained 
by starting out of the arrangements of oil on- canvas paintings which direct and form the infra-
structure of designing process, was applied on prototype clothing design by using digital printing 
technique.”

Gün Işığı - 2012
110 cm. x 130 cm.
Dijital baskı tekniği, fantezi dikiş teknikleri(el, spor, makine dikişi ve çeşitli temizleme teknikleri) Shibori teknikleri, serbest tekstil teknikleri - Organze, 
flama kumaşı, multi şifon, hayalet iplik, dikiş ipliği, saten, dispers(polyester baskı boyası).
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Selda KOZBEKÇİ - Türkiye / Turkey
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü, İZMİR
e-posta:  skozbekci@gmail.com s.kozbekci@deu.edu.tr

“İplikler ilmekleri yaşatır, ilmekler nesilleri birbirine bağlar. Sınırsızlığın yaşatıldığı ilmekler- 
de tarihin dokusunu hissederek sanatla dans edebilirsiniz. İlmekler size istediğiniz yerde sınır 
koymayı ya da sınırsızlığı yaşamanıza izin verir. Diyalog adlı bu çalışma sözcüklerde olduğu 
gibi ilmeklerle de istendiği yerde nokta konulabileceğini, istenirse de sonsuzluğa uzayabi-
leceğini ifade etmektedir. Hacimlerin ifade gücünü, heykel ile lif gibi iki verimli sanat di-
siplinin buluşmasına borçlu olan tasarımcı, duygu ve düşüncelerini çalışmalarında iplik ve 
ilmeklerle aktarmaktadır.”

“Yarn keeps knots alive and knots tie generations. You can dance with the art within the knots 
where unboundlessness live, feeling the texture of history. Knots allow you to put boundaries 
wherever you want or live unboundless. This work called dialogue tells us that just like words, 
one can put an end with knots wherever he wants or reach infinity She enjoys combining the two 
discipline; sculpture and fiber in creating volume. Knots and yarn have always been the basic 
material in interpretation of her concepts transforming into 3-D forms.”

Dialog - 2012
280 cm. x 250 cm. x 200 cm.
El örgüsü - Ham Pamuk ipliği
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Chia Hui LU- Tayvan / Taiwan (R.O.C.) 
e-posta:  Jiafei0824@hotmail.com

“The fracture and the oblivion produced from the interaction of the persons and things in the 
past memory and the persons and things in the reality are my concerns. The work mended the 
face of the memorial remains via the lines of tatted fabrics and interpreted the anxiety and dis-
comfort from the inner me resulting from the ruined memorial image over time.
This piece is called “ the memory of seam “, I strung different images which were gotten from 
different sources through my technique of painting, photography and textiles. It is a magic carpet 
which satisfies my adventurous imagination.”

“ The memory of seam “ - 2011
116 cm. x 109 cm.
Hand wove /Computer Aid - Warp/Cotton Weft/Silver Fiber/ Man-made fibers
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Sebarah MALIK- ABD / USA
e-posta:  hmsaberah@yahoo.com

“Using a self-developed technique for transforming flat fabric into three dimensional forms, I cre-
ated free standing everyday, domestic industrial shapes using discarded bottles as reverse molds. 
Transparency facilitates a visual flow through inner/outer spaces, creating  innovative spatial 
relationships between optical illusions of material, form and function.
‘Screened’ references historic, architectural, filigree partitions in stone or wood separating in-
door/outdoor, personal/public spaces in Asian Cultures. It bridges a cultural past to a new life-
style of repurposing textile remnants for utilitarian home fashion.”

Screened - 2010
64”H 26”W 4”D 
Evolved obooshi shibori methodology / Pre-embroidered polyester fabric, plexiglas
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Emine NAS - Türkiye / Turkey
Selçuk Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi El Sanatları Tasarımı ve Üretimi Bölümü, KONYA
e-posta:  eminenas@gmail.com

“İşimde; Selçuklu Dönemi motif ve kompozisyon unsurlarının aslına bağlı kalarak, teknik 
ve renk özelliklerini modernizasyon yöntemi ile yeniden yorumladım. Selçuklu Dönemi çini 
ve metal işlerinde yer alan bitkisel motifler ilham kaynağım oldu. Türk kültür tarihi birikimi 
içine yer alan geleneksel biçimlerin farklı bir bakış açısı ile yorumlanmasına yönelik olan 
ürün çalışması; çağdaş sanat anlayışı içinde motif ve süsleme tasarımlarının geçmişten ge-
leceğe dejenere olmadan aktarımına yöneliktir.” 

“Adhering to the original elements of Seljuk motifs and compositions, technical and color char-
acteristics re-interpreted by the method of modernization. The source of inspritions are floral 
motifs in Seljuk tiles and metal works. In the study; the accumulation of Turkish cultural history 
into the interpretation of traditional forms with a different perspective within the concept of 
contemporary art, decorative motifs and designs intended for transferring the past to the future 
without degenerate.”

Mühür / Impress -2012
Çap: 30 cm.
Baskı tekniği, elde serbest dikiş ve nakış teknikleri - Pamuklu kumaş, koton - naylon –metal iplik, cam boncuk, metal pul, gümüş boncuk, gümüş plaka 
/ Autography, lace work, free handmade sewing and embroidery techniques - Cotton fabric, cotton-nylon-metal yarn, glass bead,  metal paillette,  
siver beads, silver plaque
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Maria OKUR - Türkiye / Turkey
e-posta:  maria.okur@gmail.com

“In my work I have used wax batik technique to interpret the photographs I took from my house 
window. The inspiration of my work was one of the window in my house with its view behind. I 
wanted to multiply that image and combine all the single 36 pieces (which are all turned in dif-
ferent directions) by attaching them on one huge piece of flax material, so that finally it become 
a patchwork. I would like to underlined that all the small pieces of project are made one by one. 
I draw each one of them, I apply many times textile paints and paraffin to each “window” until 
i achieved what I had planned.”

“Through my window” -  2012
220 cm. x 250 cm.
Unbleached,coarse - batik
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Maria ORTEGA - İspanya / Espana  
e-posta: yo@mariaortega.com 

“A reflection on human relationships and the fact of communication, which have their begin-
nings in childhood. The need to hear and be heard, reaching commitments and understandings 
that allow for better living”

Call me - 2012
22 cm. x 8 cm.
Mixed digital printing - Silk satin
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Naile Rengin OYMAN- Türkiye / Turkey
Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü, ISPARTA 
e-posta: renginoyman@sdu.edu.tr, renginoyman9@hotmail.com

“Tül ve keçe, shibori tekniği ile kombine edilmiştir. “GİYSİ GİBİ” isimli koleksiyon 2 
çalışmadan oluşmakta ve birbirini tamamlar niteliktedir. Bu koleksiyonda Giysi’ye bir heykel 
ya da resim gibi bakılabileceğini görmekteyiz. Bu koleksiyon’un konsepti; Giysi sadece gi-
yilmek için değil, aynı zamanda çevresinde dolaşabildiğimiz ve bir cephesiyle de resim gibi 
sergileyebileceğimiz bir unsurdur. Tekstil’in günümüzde üç boyutlu heykelsi görüntülerini 
sıklıkla görmekteyiz. Mixed media denilen bu heykel si tekstillerin, farklı bir sergileniş ve 
sunum biçimi vardır. Çalışmalar, bu anlayıştan yola çıkarak, giysiye sadece giymek için değil, 
aynı zamanda  heykelsi ve resimsi olarak bakılmasını sağlamak amaçlı yapılmıştır.”

“Tulle and felt, has been combined with shibori technique. “ SUCH AS CLOTHES” Old collec-
tion consists of two studies complement each other and nature. In this collection, we see the suit 
looked like a sculpture, or painting. The concept of this Collection, Garment, not only to be worn 
at the same time is a factor, we can move around, and at a facade, such as a picture exhibit. 
Nowadays, we often see images of three-dimensional sculptural textiles. This so-called mixed 
media sculptural textiles, there is a different exhibition, and presentation format.
Based on this understanding, are intended to ensure my work, just to wear clothing, but also 
looked as sculptural and pictorial.”
 
*Yarışma dışı katılım

Giysi Gibi (Trıo) - 2012
60 cm. x 170 cm.
Dikiş ve Shibori teknikleri, serbest tekstil teknikleri- Tül, keçe, balık ağı, misina, hayalet iplik, doğal boya
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Gamze ÖNGEN -  Türkiye / Turkey
Haliç Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü, ISTANBUL
e-posta:  gamzeongen@gmail.com

“Halı ve kilim denildiğinde, Dünya’da ilk akla gelen Türklerdir. XI. yüzyılda çeşitli Türk toplu-
lukların kendi kültür değerleriyle Anadolu topraklarına gelmişler ve bu topraklarda daha 
önce yaşayan uygarlıkların gelenek, görenek ve kültürel birikimlerini, kendi değerleri ile sen-
tez ederek, yeni bir sanat dili oluşturmuşlardır. Dünya Halı Sanat Tarihi’nde önemli bir yere 
sahip olan bu halıların asıl bordürde yer alan motiflerin görsel algıda yaratmış olduğu kuv-
vetli etki ve yanılsamaları, farklı malzeme ve teknik kullanarak tasarım prensipleriyle tekrara 
yorumlamaya çalıştım.”

“When carpet and rugs are mentioned Turks are come to mind firstly all around the world. XI. 
century, several Turks came to Anatolia in the values of their culture and communities previ-
ously living in this land of civilization traditions, customs and cultural knowledge, by their own 
values and synthesize, have formed a new language of art. I try to introduce Carpet art history 
by explaining the importance of Carpet main borders motifs, different materials and techniques 
which have strong visual perception and illusions.” 

*Yarışma dışı katılım

Döngü/ Life Cycle -2012
90 cm. x 75 cm.
Mum Batik - İpek / Resist Dying With Wax - Pure Silk
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Esra KAVCI ÖZDEMİR- Türkiye / Turkey
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, İZMİR
e-posta:  esra.kavci@deu.edu.tr,  esra.kavci@gmail.com

“Lisansüstü eğitimim sırasında (yüksek lisans ve sanatta yeterlik), 16. Y.y. ve 19. Y.y. arası Os-
manlı dönemi kumaşları üzerine araştırma ve incelemelerde bulundum. Bunun sonucunda 
da Osmanlı saray kumaşlarında görülen bazı motifleri yeniden yorumlamaya çalıştım. Lale ve 
çintemani motiflerinden oluşan bu dokumamda bezayağı, dimi, saten dokuma tekniklerini ve 
türevlerini bir arada kullandım. Tezgah özelliklerini de göz önünde bulundurarak 22 çerçeve-
de, armürlü tezgahta, 90 numaralı tarakla,  çözgü takviyeli olan dokumamı gerçekleştirdim. 
Genellikle farklı iplik, teknik ve kompozisyon düzenlemelerini sanatsal açıdan bir arada kul-
lanmaya çalışmaktayım. Geleneksel sanatların temelinde önemli yeri olan Osmanlı dönemi,  
çalışmalarıma esin kaynağı olmaktadır.” 

“I have conducted  researches about 16th – 19th century Ottoman fabrics during my postgrad-
uate study (master and proficiency in arts programmes). As a result of these studies, I tried to 
re-interpret some motifs that are used on Ottoman palace fabrics. I have used a combination of  
the  weaving techniques and its derivatives of Bezayağı, dimi, saten on my woven work  that is 
decorated  with Tulip and Çintemani motifs. Considering the features of the loom, I completed 
my work  on 22  frames on weave with armür, with 90 numbered comb.  I usually try to use 
the combination of  different yarn, technique and composition styles in terms of artistic aspects. 
Ottoman period that has an important place in traditional art inspires me in my artistic pro-
duction.”  

Dönüşüm - 2012
40 cm. x 100 cm.
Armürlü tezgahta el dokuması - Pamuk ve akrilik (polyester) iplik
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Gülseren ÖZEL - Türkiye / Turkey
Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu, İZMIR
e-posta:  gulseren.ozel@ege.edu.tr

“Geleneksel giysilerin ölçü ve işleme detaylarını incelemek amacıyla  2010 yılında Bergama 
Müzesi’nde  “Bergama Müzesi’nde Bulunan Geleneksel Kıyafetlerin İncelenmesi” isimli 
araştırmayı gerçekleştirdim.  Üçetek, bindallı, libade gibi geleneksel giyim kuşam tarihimizde 
önemli bir yer tutan giysi formlarını ve işleme motiflerini kağıt üzerinden alıp üç boyutlu 
teknik çizimler halinde algılanması için farklı bir düzenleme içinde tasarladım.  Böylece Ber-
gama Müzesi’nde teşhirde göremediğimiz, 19 yüzyıla ait geleneksel Bergama giyim kuşam 
örneklerinin baz alınarak Anadolu geleneksel giyiminin genel formlarının, süsleme detay-
larının, kalıp özelliklerinin ve motif yerleştirme şekillerinin üç boyutlu olarak algılanmasını 
amaçladım.”

“I conducted the research which name is “Analysis of the traditional clothes in the Bergama Mu-
seum” in order to make analyze on measuring and details of embroideries in  Bergama  Museum 
in 2010.  Üçetek, bindallı, libade holds an important place in our costume history as a form of  
traditional clothes that  I  design the three-dimensional forms by using their the two dimensional 
technical drawings.   Thus, clothing is to be perceived as three-dimensional shapes using two-di-
mensional forms of traditional costumes belonging to Bergama in 19th century which we can not 
see exhibition in the Bergama Museum that including general forms of the traditional garment 
of Anatolia, the details of ornamentation, pattern and motif placement properties”

3boyutlu teknik çizimler - 2012
110 cm. x 82 cm.
 Mürekkep ile desenlendirilmiş kumaşa dikilerek form verilmesi - Dog tela (Serleştirilmiş Dokuma Kumaş)
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Başak ÖZKENDİRCİ- Türkiye / Turkey
e-posta:  basakozkendirci@hotmail.com

“Çift katlı dokuma tekniğini geliştirerek 24 çerçeveli dokuma tezgahında eksiz tek parça 
olarak gerçekleştirmiş olduğum dokuma heykel eserlerimde; tarih öncesinden bugüne  bere-
ket sembolü olarak benimsenmiş olan tanrıça kültü temasını ele aldım. Ana tanrıçaların 
mabetlerinde dokuma yapan kadınlar gibi ben de çözgü ve atkı ipliklerini birleştirdim. 
Kendi tanrıça imgelerimi tasarladım. Al-lat Sümerlerde yer altı ve cehennem tanrıçası, geri 
dönülmeyen kentin kraliçesidir. Yer altı dünyasının karanlığına bürünen Al-lat  cehennem 
alevlerini omuzlarında taşırken, bilgeliğin moruyla ölümlülüğün bize kattığı  sahip olmak 
yada olmak felsefesini hatırlatmaktadır.”

“Have considered the thema of goddesses cult which is known as the symbol of fertility and 
fruitfulness since  prehistoric times as I have woven my goddesses by 24 shaft weave loom in a 
special technique I developed from double ply weaving construction. They are all nonstitched, 
non embroidered and in single pieces. I’ve connected wefts and warps just like the women who 
had woven in the temples of Mother Goddesses. I’ve designed my own godess imageries Al-lat is 
the Goddess of underworld, queen of the city of no return. She has been wrapped by the darkness 
of underground, carries the fires of hell on her shoulders. She reminds us by the wisdom of purple 
the philosopy of ‘ to be or to have’ which mortality brings us .”

 “Al-lat” -2011
80 cm. h. x 35 cm. w.  x 25cm d.
Dokuma - Polyester, Tiftik, Bakır tel
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Jovita SAKALAUSKAITE  - Türkiye / Turkey 
e-posta: jovita_sakalauskaite@yahoo.com

“Kadının ruhu kelebeğin kanatlarına kadar renkli, ince, hassastır ki bu ruh yanlış ellerde 
kırılabilecek kadar narindir. Kafeslemek yerine özgür ve özünde bırakın… Eserimde farklı 
kumaş şeritleri kullanarak eski tapestry tekniği ile dokunmuş olan çağdaş bir pano kadın 
portresi yeniden yorumlanmaktadır.”

“The spirit of the woman is colorful, thin and sensitive as the wings of a butterfly, it is so friable 
that it is enough to fall in to wrong hands and it will be broken. Don’t try to catch just let it fly 
away..let it fly in freedom.. I use old tapestry weawing technique and cutted to strips different 
type of fabrics in my works, i try to reinterpreted portrait of woman in different maybe a little bit 
archaic way, first of all paying attention to colour, form and surface...”

Kelebek - 2012
110 cm. x 120 cm.
Dokuma - Farklı kumaş şeritleri
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Jovita SAKALAUSKAITE - Türkiye / Turkey
e-posta:  jovita_sakalauskaite@yahoo.com

“Kadın bir sırdır. Beşikten mezara kadar olmak istediği değil olmak zorunda hissettirdikleri 
gibi yaşamak ve hayattaki rolünü belirlemek zorundadır. Hep maske takarak yaşar…Çocuk-
ken babanın en örnek gösterilen şirinlikteki ve akıldaki kızı...sonra beyi için :en iyi kadın, eş, 
hanım...ve yine çocuklar için en iyi anne , kanatlı bir melek...Çünkü bu dünya onun gerçek 
yüzünü görmeye hazır değil…”

“The woman is a mystery. She can not live free, she can not feel free..from the first till the last one 
day of her life, somebody somehow tries to close her to the cage, to determine her roll in her own 
life...first she will try to be the best and the sweetest her father’s little daughter..then the most lov-
ing wife...then angel a like caring mother..because this world is not ready yet to see her real face.. 
to let her live in freedom... because this world doesn’t belong to women...it belongs to slaves..”

Gizem - 2012
80 cm. x 110 cm.
Tapestry - Farklı kumaş şeritleri
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Safiye SARI - Leyla KODAMAN, Türkiye / Turkey
Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü-Eğitim 
Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, ISPARTA 
e-posta:  safiyesari@sdu.edu.tr, lkodaman@hotmail.com

“Deneysel yöntemlerin kullanıldığı bu çalışmada, 70x80, 55x60 cm. boyutlarında tuval üze-
rine yağlıboya tekniği kullanılarak oluşturulan resimlerden belirli kesitler alınmıştır. Bu ke-
sitler bilgisayar ortamında tasarlanarak, dijital baskı tekniğiyle kumaş üzerine aktarılmıştır. 
Drape tekniği ile elde edilen 1/1 ölçülerindeki giysi kalıpları, dijital baskısı yapılmış kumaş 
üzerine uygulanarak, bitmiş giysi formu elde edilmiştir.”

“In this study, where experimental methods have been used, some specific sections was taken 
taken out of works by using  the technique ‘oil-on canvas’ at dimensions of 70x80,55x60.These 
sections was adapted on fabric via digital printing technique by re-designing through artistic 
sensitivity on computer environment. The clothing patterns at measurements of 1/1 obtained via 
‘drape technique’ was applied on digital printed fabric and final clothing forms was obtained.”

Rapsodi - 2012
110 cm. x 130 cm.
Dijital baskı tekniği, fantezi dikiş teknikleri(el, spor, makine dikişi ve çeşitli temizleme teknikleri) Shibori teknikleri, serbest tekstil teknikleri - Organze, 
keçe, flama kumaşı, multi şifon, hayalet iplik, yün iplik, fantezi iplik, dikiş ipliği, saten, dispers(polyester baskı boyası).
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Conie STRAYER- A.B.D / USA 
Stanford University, USA
e-posta:  cstrayer@stanford.edu

“I am interested in texture and abstraction. I work with many different materials to achieve the 
best soliation”

River STYX - 2012
50’x 14’ 
Layering , Stiching – Silk
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Sumiko TASAKA- Japonya / Japan
e-posta: sei@pa2.so-net.ne.jp

“This work consists of two parts, big leaf and small leaf. Some parts are penetrated so that lights 
make mysterious shadows on the wall, on the floor, or on the ceilings. Some parts with rusted 
metal have dark color , and some have a brilliant color. They have seasonal signs in each leaf. 
They have also the image of molecule or cell.  All creatures are brought by the Nature, or the Uni-
verse. I intend to convey characteristics of Japanese thought to the Nature itself.”

“LEAF & leaf” -  2010-2011
180 cm. x 160 cm.
Needle work - Alminum fiver and foil,silver thread,floss silk
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Nesrin TÜRKMEN- Türkiye / Turkey
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi -GSF, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü, İSTANBUL 
e-posta:  nesturkmen@gmail.com

“Değerli eski tekstil parçaları ile bir zamanlar statü, zarafet ve güzellik sembolü olan dantellere 
gönderme yapan endüstriyel dantel artıklarının bir araya geldiği çalışma, geçmiş yaşantılara 
özgü öğelerle bugün arasında bir bağ kurmaya çalışırken sürdürülebilirlik kavramına da vur-
gu yapmayı amaçlıyor.”

“Using the material and details of ancient apparel and the industrial lace leftovers referring to 
ancient lace being the symbol of statue and beauty once upon a time, this work tries to install a 
bond among the components of the past and today discussing sustainability concept once again”. 

İsimsiz 2011
50 cm. x 70 cm.
Dikiş, aplikasyon, kumaş kolajı – Tekstil

052



AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MODA ve TEKSTİL TASARIM BÖLÜMÜ / AKDENIZ UNIVERSITY FACULTY OF FINE ARTS FASHION AND TEXTILE DESIGN DEPARTMENT  

Esra VAROL - Türkiye / Turkey 
Anadolu Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (Endüstriyel Sanatlar Y.O.) Moda Tasarımı 
Bölümü, ESKİŞEHİR 
e-posta:  varolesravarol@gmail.com

“Akıl kuran bir oyun, güç olan sorunlar ve bu sorunların çözüm yolları olarak “labirent” bu 
çalışmanın temasını oluşturmaktadır. Temelde rengi beyaz olan kumaş farklı düşünce biçim-
lerini yansıtması için doğal toz boyalarla farklı renklerde boyanmıştır. Giysi formu belirle-
nerek düşünce boyutlarını temsil eden 4 katman aynı 2 katman farklı dokudaki kumaşlar 
estetik değerler dikkate alınarak üst üste yerleştirilmiş ve temel sanat ilkeleri doğrultusunda 
tüm çalışma üzerine gerek sorunların çözüm yolları gerekse çözümsüzlüğünü temsil eden  
labirent desenleri oluşturulmuştur. Labirent çizgileri doğrultusunda her bir kumaş katmanı 
birbirine oranla 0.5 cm’den kesilerek avalon tekniği (üst üste kumaş katmanlarının kesilerek 
çıkarılması) ile doku oluşturulmuştur. Sorunun çözüm yolunu temsilen mor renkteki şerit 
aplike tekniğiyle giysi üzerine monte edilmiştir. (Ceket içinde yer alan elbise keçe kumaştan 
dikilmiştir.)”

“The theme of this work is “labyrinth” as a mind setting game, difficult problems and solution 
to these problems. White fabric as the base was painted with natural powder paints in different 
colors that represent different ways of thinking. The dress form was determined, 4 layers that 
represent dimensions of thinking and 2 layers of fabric with different textures were placed on top 
of each other with consideration of aesthetical values. In accordance with basic principles of art, 
Labyrinth patterns that represent both the solutions to problems and their insolubleness. Layers 
of fabric were cut with 0.5 cm offset, following the labyrinth lines and texture was formed with 
valor technique (cutting out layers of fabric). A purple ribbon that represents the solution of the 
problem was placed on the dress with appliqué technique. (The dress inside the jacket is made 
of felt.)”

Labirent
111 cm. x 52 cm.
Karışık - Kumaşlar ve diğer yardımcı malzemeler
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Izabela WYRWA - Polonya / Poland
e-posta:  wyrwa.iza@op.pl

“Space is very important in my object. Relation: SPACE outside an OBJECT and SPACE inside 
an OBJECT (SPACE-OBJECT-SPACE). Nature always was and still is my inspiration. I am 
still looking for new ideas and interesting materials. I use not typical (unique) materials in my 
particular works. Not typical as for a textile; The work of art consists of 2 kinds of material: 
plexi and synthetic fabric. The elements – the plexi and the fabric – linked together, bring on an 
illusion of the fabric structure seemingly moving, rotating in the dimension created. The fifth 
element – the retained, sleeping form of nature – the most subtle star – building material.”

Éther IV – work from the series Energheia -2011
15 cm. x 15 cm. x 15 cm.
Own - plexi, synthetic fabric
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Pei-Shan WU- Tayvan / Taiwan (R.O.C) 
e-posta: wupsun@yahoo.com.tw

“The remainders of the emotion will, with the sadness and disillusion, produce a variety of nar-
rations, which tell and hear many stories. I begin to explore the images of memory. While clean-
ing, I found many products were out of use: the evaporated perfume, the decayed ointment, the 
half-melt plastic bottle, and the yellowed paper box.
I am waiting for the reshaping of my memory.”

Apartement feet n- 2010
Space size
Crochet  installation- readymade,leather enameled wire
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Kemal YANMAZ - Türkiye / Turkey
Ege Üniversitesi Bayındır Meslek Yüksekokulu, İZMİR
e-posta: yanmaz.kemal@hotmail.com

“Bir dansçının hareketlerini geometrik çizgileri indirgeyerek hareketin içinde yer alan geri-
limi ortaya çıkartmak. Başka bir deyişle; görünenin altında gizli görünmeyenin varlığını 
çizgisel değerlerle ortaya çıkartmak. Ortaya çıkartılan bu çizgiler aynı zamanda renklerin 
resimler biçimleridir.”

“The aim of this study is to reveal the geometric lines of a dancer’s movements by reducing the 
tension in movements and to present invisible secret using the linear values. At the same time 
these lines are forms of colors”

Zeybek - 2012
100 cm. x 100 cm.
Aplike – Muz Organze Kumaş/ Aplıque – Banana Organza Fabric
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Leyla YILDIRIM - Türkiye / Turkey 
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü, İZMİR
e-posta: leyla.yildirim@deu.edu.tr

“Geleneksel tığ işi ve el baskısı tekniği  ile yapılan düzenlemede kadınların, yaşamda öde-
dikleri bedelleri  kavramsal yaklaşımla ifade etmeye çalıştım.”

“I have tried to reflect the “quid pro quo” suffered by women through their lives with a conceptual 
approach in the installation performed by a traditional technique of crochet and block printing.”

Bedel / Quid Pro Quo - 2012
Yerleştirme
Baskı, keçe, kanaviçe, tığ işi – Saç, pamuk ipliği, tel, pamuklu kumaş
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Pınar YILMAZ - Türkiye / Turkey
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi -GSF, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü, İSTANBUL
e-posta:  pnaryilmaz@gmail.com

‘’Orijinalçakma no.1/ Originalfake no.1’’ katma değerleri yüksek ‘A+’ müşteri segmen-
ti için üretilen marka çantaların temsil ettiği statünün, bu ürünlerin taklitlerinin satıldığı 
Kapalıçarşı,Tahtakale gibi mekanlarla ilişkisinde en başta markanın planladığının tam ak-
sine kazandığı yeni ironik anlamını irdelemektedir. Çalışmamda Kapalıçarşı’dan çekilmiş 
fotoğraf-lar, oradan alınan keçe, kadife, taklit suni deri çanta gibi farklı niteliklerdeki mal-
zeme-lere uygulanan süblime baskı ile bu parçaları bir araya getirerek eklektik, çelişkili ve 
ironik yeni bir ‘’çakma çanta’’ oluşturmayı amaçladım.”

“Orijinalçakma no.1 / Originalfake no.1’’, produced for the ‘A +’ customer segment brand bags 
for represent the status , these products’ imitations are sold of the places like Grand Bazaar, 
Tahtakale.This is also the complete opposite way the brand’s plan from the beginning, explores  
the irony of new relationship and new meaning of the situation. In the work,the pictures taken at 
the Grand Bazaar, the different qualities of artificial materials such as the felt, velvet, imitation 
fake leather bags bringing together these pieces with the sublimation printing eclectic, contradic-
tory and ironic that I aimed to create a new “fake bag.”

Orijinalçakma No.1 /Orıgınalfake No.1 - 2012
40 cm. x 70 cm.
Süblime Baskı - Keçe, kadife, suni deri
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Serdar YÖRÜK - Türkiye / Turkey 
e-posta: eskiizdesignstudio@gmail.com

“Çalışmamda geleneksel kumaş baskı tekniği ile mumlu batik tekniğini kullanarak gelenek-
sel çini desenlerini kumaşa özgün bir kompozisyon ile uyguladım. Geçmiş ile bugün arasın-
da köprüler kurmak farklı teknikleri birarada kullanarak geleneksel ile bağlarımızı kuv-
vet-lendirmek amacı güttüm.”

“In this art work, I used both traditional cloth pressing technic and batik together and applied 
traditional Turkish tile motifs with an original composition. To establish bridges between the 
past and today art and with using different methods together in an harmony to get close relation-
ships with the tradition was my aim.”

Taşlar - 2012
80 cm. x 130 cm.
Kumaş Baskı Ve Mumlu Batik - Pamuklu Kumaş
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Serdar YÖRÜK - Türkiye / Turkey
e-posta:  eskiizdesignstudio@gmail.com

“Çalışmamda mumlu batik tekniğini kullanarak geleneksel Canakkale gemilerinden esinle-
nerek yaptığım motifi optik yanılsamalı bir kompozisyon ile kullandım. Geleneksel motif-
ler-le farklı komposizyonları (geleneğin dışındaki kullanımı) denemek geleneksel motifleri 
izle-yiciye hatırlatmak ve izleyiciye dingin huzurlu ve sakinlik hissi verebilecek bir kom-
pozisyon oluşturmayı amaç edindim.”

“In this art work with the batik technic, I inspired from traditional Çanakkale boats and used 
them in an optical illusion effect composition. My aim is to create new and experimental compo-
sitions with using traditional motifs outside the classic usage, make the audience remember these 
traditional motifs and  give them a calm, peaceful and smooth impressions.” 

Dingin Denizlerde - 2012
104 cm. x 104 cm.
Mumlu Batik - Pamuklu Kumaş
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Dilek YURT - Türkiye / Turkey
e-posta: dilekyurt969@hotmail.com

“Çalışmamda elde boyama ve dikiş tekniğini kullanarak İzmir’de dört mevsimi yorumlamaya 
çalıştım. Her mevsim kendine özgülüğüyle bende bir takım imajlar oluşturdu. İzmir’de bazı 
mevsimler kısa da geçse yine de sonbaharın dökülen yaprakları, kısa ve bazen sert geçen kışın 
çıplak dalları, erken açan baharlar ve rengarenk çiçekleriyle kısa süren  ilkbaharın hemen 
ardından kekik kokulu dağlarıyla ve yoğun sıcağıyla yaz…”

“In my work I used hand dyeing and stitching techniques. I have tried to interpret the for sea-
sons in Izmir.Each seasons a number of unique images I created. some seasons are short-lived 
in Izmir. Falling leaves of autumn, bare branches of short and sometimes harsh winter , early 
blossoming sprig and colorful flower of spring. Mountains the scent of thyme and intense hot of 
summer.”

*Yarışma dışı katılım

“Dört Mevsim İzmir”  /“Four Seasons in Izmir” -  2012
100 cm. x 100 cm.
Elde boyama, dikiş – İpek kumaş, organze, ipek tafta, çeşitli ipek, floş ve pamuk ipliler / Hand Dyeing, stitching - Silk and silk thread, organdy, various 
silk, cotton and sil floss
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Ludwika ZYTKIEWICZ - Polonya / Poland
e-posta:  ludwikaa@hotmail.com,  www.ludwikazytkiewicz.com

“In my own creative work I began to mix  traditional shibori Arashi with modern  concept of art 
as I searched for my own way of expression. I make my artworks of silk. I have used shibori to 
create unique new surfaces with extraordinary sculptural form.  The three-dimensional pieces 
are made from dyed silk, retain fundamental texture of shibori patterns, they take on abstract 
shapes. My fascination with shibori is also displayed in reliefs, objects and installations….”

From the cycle book- Textile book - 2011-12
12 cm. x 12 cm. x 146 cm.
Mix techniques-shibori Arashi, shibori derivative, montage - Silk, cartoon
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“YEŞİL TEKSTİLLER” TEMALI TEKSTİL SANATI SERGİSİ 
 ”GREEN TEXTILES” CONCEPTIONAL TEXTILE ART MIXED EXHIBITION

08 Ekim/ October - 09 Kasım/ November 2012, Olbia Sanat Galerisi, Akdeniz Üniversitesi, Kampüs, Antalya, Turkey/ 
Akdeniz University Olbia Art Gallery, Campus, Antalya,Turkey

I. Uluslararası Antalya Moda ve Tekstil Tasarımı Bienalinin “Yeşil Tekstil, Yavaş Moda” söylemiyle 
uyumlu olarak tasarlanan “Yeşil Tekstiller Sergisi”, doğa ve çevre sorunlarına sanatçı duyarlılığıyla 
dikkat çekmek istemektedir. Bu sergiyle tekstil ham maddeleri ve üretim biçimlerinin yol açtığı 

çevre kirliliğine karşı tasarımcıların sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek, özgün fikirlerle yeni 
gelişmeler kaydetmesi beklenmektedir.

“Green Textiles Exhibition” designed in accordance with the discourse of “Green Textile, Slow Fashion” of the I. International Antalya Fash-
ion and Textile Design Biennial, aims at drawing attention to the natural and environmental issues with the sensibility of artists.   With this 
exhibition, new developments are expected with original ideas along with the sensibility and social responsibility of designers in the issue 

of pollution that is being created by textile materials and manufacturing types. 
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SERGİ KATILIMCILARI / EXHIBITION PARTICIPANTS

Ayşe Seçil TEKİN AKBULUT- Türkiye/ Turkey, Nalan OKAN AKIN- Türkiye/ Turkey, Yosi ANAYA- Meksika/ Mexico, Susan Taber 
AVILA- ABD/ USA, Öznur AYDIN- Türkiye/ Turkey, Elif Selda BACAKSIZ- Türkiye/ Turkey, Deniz BAKAN- Türkiye/ Turkey, 
Yasin BAYRAK- Türkiye/ Turkey, Karin BINDER- Avusturya/ Austria, Gül BOLULU- Türkiye/ Turkey, Eszter BORNEMISZA- 
Macaristan/ Hungary, Angela BURNS- Türkiye/ Turkey, Ayla CANAY- Türkiye/ Turkey, Ebru ÇATALKAYA, Türkiye/ Turkey, 

Canan DEMİR- Türkiye/ Turkey, Ebru DİKMEN- Türkiye/ Turkey, Öznur ENES- Türkiye/ Turkey, Nilay ERTÜRK- Türkiye/ Turkey, 
Carmen EVA- Şili/Chile, Jorn FORHLICH- Türkiye/ Turkey, Nevbahar GÖKSEL- Türkiye/ Turkey, Evrim Çınar GÜNAYDIN- Tür-
kiye/ Turkey, Lin HIGHTOWER- ABD/ USA, Zeynep İNCİ- Türkiye/ Turkey, Elua KELUAR – Kıbrıs/ Cyprus, Ayşegül KOYUNCU- 

Türkiye/ Turkey, Matthew KRITIS- ABD/ USA, Nurten KUBAT- Türkiye/ Turkey, Leyla KUMBUL- Türkiye/ Turkey, Saberah 
MALIK- ABD/ USA, Fabienne RAY- Hollanda/ Netherlands, Dilek SOGAY- Türkiye/ Turkey, Valentina STEFĂNESCU- Roman-
ya/ Romania, Yüksel ŞAHİN- Türkiye/ Turkey, Özge USLUCA- Türkiye/ Turkey, Sevgi Yüksel UZUNÖZ Türkiye/ Turkey, Arzu 
VURUŞKAN- Türkiye/ Turkey, Merve YAR- Türkiye/ Turkey, Merve YEŞİL YURT- Türkiye/ Turkey, Gözde YETMEN- Türkiye/ 

Turkey, Serdar YÖRÜK- Türkiye/ Turkey, Ömer ZAİMOĞLU- Türkiye/ Turkey, 

“YEŞİL TEKSTİLLER” TEMALI TEKSTİL SANATI SERGİSİ YARIŞMA SONUÇLARI
“GREEN TEXTILES” CONCEPTIONAL TEXTILE ART MIXED EXHIBITION COMPETITION RESULTS

1.’lik Ödülü/ First Award,  Gül BOLULU -  Türkiye/  Turkey
2.’lik Ödülü/ Second Award,   Ayla CANAY -  Türkiye/ Turkey

3.’lük Ödülü/ Third Award,   Eszter BORNEMIZSA -  Macaristan/ Hungary

064



AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MODA ve TEKSTİL TASARIM BÖLÜMÜ / AKDENIZ UNIVERSITY FACULTY OF FINE ARTS FASHION AND TEXTILE DESIGN DEPARTMENT  

Gül BOLULU, Türkiye / Turkey  – 1.’lik Ödülü / First Award
e-posta:  gbolulu@gmail.com

“Kim kime muhtaç? Ağaçlar mı bize biz mi ağaçlara.... İnsan yaşamının, daha doğrusu eko-
sistemin olmazsa olmazı ağaçlar, insanoğlunun hoyratlığından dolayı, bir avuç bize sığınmak 
zorunda bırakılıyor. Çaresizce çırpınan duyarlı azınlığın bir bireyi olarak 2008 yılının Nisan 
ayından bu güne süren ağaç dokuma serüvenini bu sempozyum ile sonlandırıyorum. Yeni 
tasarımlar ile yoluma devam etmek üzere..”

“Which one is true ? do we need trees or does the trees need us ? Trees which are necessarily for 
human life and ecosystem are being forced to live in tight areas because of roughness of people.
As a member of a minority which struggles desperatly since april,2008.I am ending this ‘’tree 
texting’’ adventure with a biennial.”

Dokunmuş Ağaçların Hikayesi - 2008-2012
34 cm. çap x 200 cm. h
Dokuma - Doğal ipler
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Ayla CANAY, Türkiye / Turkey – 2.’lik Ödülü / Second Award
Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü Moda Tasarımı Bölümü, ESKİŞEHİR
e-posta:  actek@anadolu.edu.tr

“Anlamak… ne kadar emek harcarız birşeyi anlayabilmek için! Yada  anlayamadığımız şeyi 
ne yaparız! 
Mevlana’nın “Doğayı anlayabilmek için ona yalnız beden gözü ile değil ruh gözüyle gönül 
gözüyle bakmasını bilmek lazım “ sözünden doğdu benim eserim.  Bu eserde, çimler anlama 
mücadelesini simgelemekte. Çünkü çim dediğimiz şey, emek ister, sulanmak ister, özen ister. 
Çimlerin yanında kullanılan örmeler de aslında herşeyin bir birene bağlı olduğunun temsilci-
sidir.  Elle çalışan örme makinasından çıkan bu örmelerde elimle çevirdiğim her turla benim 
duygularım sözsüz bir biçimde örülmüştür.  İnsanoğlu ancak hiç olduğunu anladığında  ruh 
gözü,  gönül gözü ile bakamayı başarabilir, eserimde hiçlik ise  ten rengiyle sözünü söyle-
mek-tedir.”

“Comprehension... We struggle so much to comprehend. And what do we do with the one that 
we do not get? My work was inspired by Mevlana’s sentence: “To comprehend the nature, one 
should know how to look through the eye of the soul, not solely look with the eyes of the flesh.” 
The grass symbolizes the struggle to understand. To grow the grass, you have to put your la-
bour, you have to water it, you have to put your care on it. The knittings surrounding the grass 
mean that everything depends on the individual attempt. Each round by the manual knitting 
apparatus run by my hand inscribes my feelings onto my work. When one feels the nihility, it 
becomes possible to see through the eye of the soul. Nothingness reveals as the colour of the skin 
in my work.”   

Gönül Gözü -2012
150 cm.
Karışık - Örme, ince çorap, çim, talaş
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Eszter BORNEMIZSA, Macaristan / Hungary -  3.’lük Ödülü / Third Award
e-posta:  eszter@bornemisza.com

“In this giant shirt I used the roots of my favorite plants that died in the last very cold winter on 
our terrace. As for my beloved theme of city grids I also used fragments of maps the shapes of 
which resemble on roots. As an urban citizen living in an apartment house I made an attempt 
to create a connection between my city living and the small piece of nature as both being organic 
parts of my life.”

Rooted - 2012
250 cm. x 120 cm.
Sewing - roots,reprinted,thorn newspaper, thread
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060  - Ayşe Seçil TEKİN AKBULUT- Türkiye / Turkey 
Anadolu Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu Moda Tasarımı Bölümü, ESKIŞEHIR
e-posta:  secilt@anadolu.edu.tr

“Çevreye karşı umarsız biçimde yaşadığımız renkli hayatlar nedeniyle doğaya verdiğimiz 
zarar yüzünden deniz canlıları yok olmaya başlamış, su kaynaklarımız azalmış, doğal güzel-
liklerimiz tükenmiştir. Kullandığım hortumdan geçirdiğim kırık deniz kabukları ve su dam-
lacıkları yok olan doğayı; renkli boncuklar ve su yaşadığımız renkli hayatları, çöp poşetleri 
ise ekolojik ayak izimizi ifade ediyor. Çoğumuzun farkına varamadığı ve doğaya karşı sorum-
suz bir biçimde yaşadığı bu süreci, yaptığım deneysel elbise ile üst bedende düzgün görünen 
rengârenk hayatımızın etek uçlarına gittikçe nasıl tahrip olduğunu anlatmaya çalıştım.” 

“Because of the damage we caused on the nature through our colorful life styles that are insen-
sitive to the environment; sea creatures have become extinct, water resources were used up and 
natural beauties have begun to disappear. The materials I used in the transparent hose represent 
a variety of notions. That is, broken seashells and driblets represent the vanishing environmental 
beauties, colorful beads and water represent our colorful lives, and trash bag pieces represent our 
ecological foot prints. This decline process we experience without adequate awareness or feeling 
of responsibility is represented in my experimental costume in which the tidy and colorful lives 
are the upper parts which are demolishing towards the far edge of the skirt.”

Doğal Döngü - 2012
150 cm. x 55 cm.
Karışık – Hortum
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Nalan OKAN AKIN, Türkiye / Turkey
Niğde Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, NİĞDE
e-posta: nalanokan@nigde.edu.tr

“Çalışmamda şehrin karmaşası içinde insanın güzel olmak adına giyinme gereksinimine gön-
dermeler yaptım. Şehre hem ayak uydurup aynı zamanda başkaldırıyı da ifade ettim. Ayrıca 
Giyinmekle birlikte çamaşır asma kavramına da değindim.”

“People in the chaos of the city to be beautiful in my study I did on behalf of the references to 
the need for dressing. I expressed at the same time keeping abreast of the rebellion in the city. In 
addition, the concept of grapevine Giyinmekle also talked with the laundry.”

Şehir Ve Elbise City And Dress - 2012
Toplam Kapladığı alan (150 cm. x 130 cm.)
Tuval üzerine kolaj - Tuval üzerine akrilik, kumaş vb. kolaj malzemeler / Acrylic on canvas, fabric and so on. collage materials
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Yosi ANAYA - Meksika / Mexico
University of Veracruz, MEXICO
e-posta:  tallerdevientos@hotmail.com

“In Yucatan, Mayan traditional life-style is minimalist and integrated. Thatched oval houses, 
low jungle vegetation and fauna, ancient sites, calcary soil, cenotes penetrating the subconscious 
of those who sleep in hammocks. Henequén – hand-processed from native agaves, woven on the 
backstrap loom into small cloths, saved as precious cuttings from an artisan’s workshop – speaks 
of diversity: I take up these cuttings to make shapes evoking the flight of small hovering tropical 
birds and their hanging nests.”  

Sueños de Henequén - 2012
1.50 x 1.60 x .30 M
Own technique - Henequén (Yucatan sisal)
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Susan Taber AVILA - ABD / USA
UC Davis, Department of Design, USA
e-posta:  stavila@ucdavis.edu

“This piece addresses the dichotomy between the desirable elements of fashion and many of the 
wasteful aspects of creating, wearing, and consuming fashion. The “green” threads in this piece 
were discarded by the fashion industry as a pre-consumer byproduct and recycled into a new 
fabric structure.”

Fashion Theory - 2012
181 cm. x 162 cm.
Machine embroidery - Thread, gold pigment

071



AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MODA ve TEKSTİL TASARIM BÖLÜMÜ / AKDENIZ UNIVERSITY FACULTY OF FINE ARTS FASHION AND TEXTILE DESIGN DEPARTMENT  

Öznur AYDIN - Türkiye / Turkey
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü, ANTALYA
oznuraydin69@gmail.com

“İshakkuşu, Büyük Baştan Kara, İspinos, Kızılgerdan, İbibik, Ebabil, Taşkuşu, İskete, Çıvgın 
ve Arıkuşu Antalya Karaali Parkı’nda ve Akdeniz Üniversite Kampüsü’nde yaşayan önemli 
endemik kuş türleridir. Antalya kentinin önemli bir turizm merkezi olması ve hızla gelişerek 
nüfusunun artması sonucu çevre ve ses kirliliği,  adı geçen çok renkli kuşların yok olmasına 
neden olmuştur. Halkın dikkatini çekmek adına yapılan bir projedir.”

“Otus scops, Parus major, Fringilla, Erithacus Rubecula, Upupa epops, Apus Apus, Saxicola 
Torquata, Carduelis Cucullata, Phylloscopus, Meropidae are important endemic bird species 
living in Antalya Karaali Park and the Akdeniz University Campus. Antalya province is one 
of the most developing tourism center in Turkey and its population rapidly increases. Result of 
increase in population, environmental pollution and noise pollution has led to almost extinct of 
mentioned multi-colored birds. A project is that performed for the public’s attention on behalf of 
almost extinct endemic bird species.”

Antalya Kuşları -2012
170x100 cm
Dijital baskı - İpek kumaş, kuru ağaç ve dalları
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Elif Selda BACAKSIZ - Türkiye / Turkey
e-posta:  giyim.selda@hotmail.com , elifseldabacaksiz@gmail.com

“Canlıların yaşamı için fiziksel mekanı oluşturan yeryuvarı jeolojik zamanlar boyunca önemli 
değişimler geçirmiştir. İçerdiği bitki ve hayvan türleri de bu değişimlere uyum göstermeye 
çalışmışlardır. Bu nedenle bu projede Dünya’nın oluşumunu ele almak istedim. Dünya ilk 
zamanlar gevşek bir yapıya sahip olduğundan kıyafetin eteklerine balen koyarak etki ver-
mek istedim. Sonra içindeki mevcut maddeler yoğunluklarına göre sıralanmaya başlamışlar. 
Böylece Katmanlar oluşmaya başlamış. Kıyafetimde arka tarafına doku uygulayarak bu kat-
manları belirtmek istedim. En son Dünya’nın dış yüzeyinde kılıf oluşmaya başlamış. Bunu 
kıyafetimin baş kısmına fermuarlı bir başlık yaparak tasarımımı tamamladım .”

“The earth, that make up the physical space for life, has undergone significant changes over 
geological times. Included in plant and animal species adapt to these changes have sought to 
represent. For this reason I wanted this project to address the formation of the Earth.First time 
of the world since having loose structure I wanted to dress skirts an impact by batten.Then they 
started unindexed according to the intensity of the existing substances. Thus begun to emerge in 
the Layers. My clothes I wanted to indicate that these layers by applying the rear side of the tissue. 
Begun to emerge in the most recent cover the outer surface of the Earth. I’ve completed my design 
by the head portion of a title with zipper.”

Değişim-Change -2012
Boy: 1.85m En: 55 cm    
Makinede ve elde dikiş- Kumaş
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Deniz BAKAN- Türkiye / Turkey
e-posta:  denizdenizbakan@gmail.com

“Büyüklerimizin eskiden yaptıkları giysilerin artık parçalarından kendilerine yatak örtüsü, 
yastık gibi tekrar kullanılabilecek bir şeyler üretmesi benim en önemli çıkış kaynağım oldu. 
Yine eskiden okul sıralarında arkadaşlarımız ile yaptığımız tuzluk ve yelpazeler diğer bir çıkış 
noktamdır. Bu iki birleşimden renkli, eğlenceli tam karnaval havasında bir eser çıkmıştır.”

“Their clothing is no longer part of their elders past bedspread, pillow, such as to produce some-
thing that can be used again, was my most important source of output. Again we did with former 
colleagues in schools starting point of a salt-shaker and the other fans. Combination, these two 
colorful, fun was a work full carnival mood.”

Karnaval - (carnival)
42 beden ölçülerinde - 65 cm. boyunda - 42 body sizes - 65 cm. tall
Origami – Kağıt, Artık kumaş / Paper-fabric is no longer
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Yasin BAYRAK - Türkiye / Turkey 
e-posta:  yasinby@gmail.com,    yasinbayrak@mail.com

“Bu çalışma ile Endüstri  devrimi ve onu kaotik yapısı sorgulanmaktadır.”

“With this work I probe to industrial revolution and chaotic structure of it.”

Kitap  Serisi ‘Industrial Revolution’ - 2012
21 cm. x 29 cm. x 12 cm.
Özgün - Dokuma tel ve ip
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Karin BINDER - Avusturya / Austria
e-posta:  karbin@a1.net

“My work interprets the glory of nature. I have used a combination of new technology and tra-
ditional handycraft : Digital printing and hand –stiching. My inspiration comes from walking 
through my garden. Each Spring I watch nature awakening there: small green shoots creating its 
fantastic architecture. The thoughtless global destruction of the environment characterizes our 
age and is the enemy of nature´s beauty. This beauty must be protected!”

Green leaves - 2012
180 cm. x 140 cm.
Printing on material, handstiching, sewing with mashine - Syntetic fiber, Mouline yarn
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Angela BURNS- Türkiye / Turkey
Izmir University of Economics. Faculty of Fine Art and Design.  Fashion Design Department, IZMIR
e-posta: angela.burns@ieu.edu.tr

“This work explores how sophisticated textures and tones can be achieved in a fabric design cre-
ated using recycled shredded garments. It explores the idea of recreating a luxurious textile from 
a material source which was previously deemed to be waste material. It also questions the need 
to reassess product lifecycles in the fast fashion system.”

Back to black -2012
88 cm. x 35 cm.
Weave - Recycled textiles

077



AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MODA ve TEKSTİL TASARIM BÖLÜMÜ / AKDENIZ UNIVERSITY FACULTY OF FINE ARTS FASHION AND TEXTILE DESIGN DEPARTMENT  

Angela BURNS - Türkiye / Turkey
Izmir University of Economics. Faculty of Fine Art and Design.  Fashion Design Department, IZMIR
e-posta:  angela.burns@ieu.edu.tr

“This work takes the idea of “Green Textiles” to literal extremes by using organic material in the 
construction. The time consuming process of cutting and drying the flowers over a two month 
time period in the spring is also concurrent with the “Slow Movement”. 100 % cotton yarn was 
utilized to create a delicate web interconnecting the individual flowers and petals.”

Rose - 2012
30 cm. x 100 cm.
Crochet, stitching & knotting - Dry Roses and 100% Cotton
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Ebru ÇATALKAYA, Türkiye / Turkey 
e-posta:  catalkayaebru@gmail.com

“Çevremizde yer alan sokak lambaları hasır ve kumaşın birleşimi ile renklendirilmeye 
çalışılmıştır.”

“Street lights were clothed with a combination of mesh and fabric in our environment.”

*Yarışma dışı katılım

Sokak Lambaları  / Street lights -  2012
30 cm. x 100 cm.
Hasır,  Kumaş - Zincir Örgü, Sumak / Warp knitting, Sumac- Straw plait, Fabric
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Canan DEMİR- Türkiye / Turkey
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Bölümü, Resim-İş Eğitimi Anabilim 
Dali, BOLU
e-posta: smaracanan@gmail.com

“Çalışmamda çıkış noktam kadındır. Kadına dair oluşturduğum simgede çiçekdir. Esas olarak 
kumaşların üzerindeki motif ve renklerin çeşitliliği ile yine kadına ve kadınlara dair çeşitliliğe 
ulaşmayı amaçladığımı söyleyebilirim. Çiçek formunun zarif olduğu kadar güçlü ve doğaya 
dair yaşamı barındırması da en etkili özelliklerindendir. Bunların yanı sıra üç boyutlu for-
munun heykelsi yapısı beni etkilemiştir. Ayrıca heykellerimi kumaş kullanarak oluşturmak  
çok büyük formları bile yardım almadan taşımama ve oluşturmama olanak sağladığı için de 
bu malzemeyi kadın ve ona ait bir simge olarak algılamamı sağlamıştır.”

“Starting point in my study were women. Women created the icon of the flowers. With a variety 
of motifs and colors of fabrics, mainly on the diversity of women to reach the woman and say 
purposed. As well as powerful and elegant flower form, contain the most effective features of the 
life of nature. They influenced me as well as the structure of three-dimensional sculptural form. 
In addition, using fabric to create a statue, and to develop a very large forms, because it allows 
you to carry, even without the help of this material as an icon in the perception of women and 
has provided him.”

Doğaya Çiçek  -  2012
50 cm. x 50 cm. x 50 cm.
Kolaj - Kumaş, Sıtrafor
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Ebru DİKMEN- Türkiye / Turkey 
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü, ANTALYA
e-posta: ebrudikmenim@gmail.com

“Eskinin kıymetini, yaşayıp yıllar geçtikçe anlıyoruz. Oysa bunu anladığımızda o en yenidir 
hala zihnimizde. Eskiyi yeni yapan yaşanmışlıkları, biriktirdiği anıları değil midir? Peki şimdi 
biz neden eski görünümlü yenilere rağbet ediyoruz. Yoksa bu yaşanmışlıkları mı özlüyoruz? 
Duruluğu,  sevgiyi, etiği, saygıyı, adaleti….”

“We realize the value of the old as we live and the years pass by. However, once we understand 
it, it is still the newest in out minds. Aren’ they the experiences, the memories it has collected so 
far what makes the old one new? Well, then, why are we demanding the old-looking new ones? 
Otherwise do we miss those experiences of the past? Do we miss clarity, love, ethics, respect and 
justice ....”

*Yarışma dışı katılım

“Eskinin Yenisi” / The Old New One - 2012
40 cm. x 60 cm. x 60 cm.
Yerleştirme,  Transfer Baskı ve press - Raşel  Örme Kumaş, Anfora, Ütü Maketi / installation , Transfer Print- Knitting Fabric, amphora, iron  
Fotoğraf: Ertan KAMACI
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Öznur ENES - Türkiye / Turkey
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü, IZMIR 
e-posta:  enes.oznur@gmail.com

“Lotus çiçeği farklı yapısıyla günümüz teknolojilerine ilham veren bir yapıya sahiptir. Ayrıca 
Uzakdoğu felsefesinde  lotus, kadını sembolize etmektedir. Düzenlemede kullanılan bağır-
sağın çevrede dönüşebilen organik yapısı kadın-dönüşüm-gelecek üçlemesi içerisinde değer-
lendirilmelidir.”

“Lotus flower with its unique structure inspires today’s technologies. Also in oriental (far-east) 
philosophies Lotus symbolizes the woman. Recyclable in nature by its organic nature, the intes-
tine used in the arrangement should be interpreted to “women-change-future” trio.”

Nilüfer / Lotus - 2012
130 cm. x 130 cm. x 13 cm.
Özgün teknik-  Bağırsak, kağıt / own tecqnique -  intestines, paper
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Nilay ERTÜRK - Türkiye / Turkey 
Anadolu Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ( Endüstriyel Sanatlar Y.O.), ESKİŞEHİR
e-posta: nilaye@anadolu.edu.tr

“Karınca yuvası teması, bu çalışmanın ilham kaynağını oluşturmaktadır. Kullanılan karma 
tekniklerle estetik değerler (form, renk, doku ve tamamlayıcı diğer tasarım ögeleri ve kom-
pozisyon ilkeleri )göz önünde bulundurularak yüzey düzenlemesi gerçekleştirilmiştir. Gerek 
belirlenen tema gerekse kullanılan doğal malzemeler (kabak lifi, kurutulmuş doğal çim, deniz 
süngeri, doğal dokumalar, doğal toz boya vb. ) ile yeşil tekstil, yeşil moda konusunu vurgu-
la-yacak bir çalışma yapılmıştır.”

“Ant nest theme is the source of inspiration of this work. Mixed techniques and aesthetic values 
used in (form, color, texture and complement other design elements and principles of composi-
tion) was carried out taking into account the arrangement of the surface. Both the theme and 
used natural materials (pumpkin fiber, dried natural grass, sea sponge, natural fabrics, natural 
powder coating and so on.) This study was conducted to highlight the issue of green fashion and 
green textile. “

Karınca Yuvası - 2012
91 cm. x 111 cm.
 Karışık - Kumaş-Doğal Lif
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Carmen EVA - Şili / Chili
e-posta:  fieltros@gmail.com

“Osmia, a collection of unique pieces inspired by the blossoms that creates a type of bee which 
collects petals and leaves, and lovingly accommodating, creating a beautiful, complete and safe 
place to be. Unpublished piece of clothing, textiles expressed as a three-dimensional, nuno felt 
with water, made by hand, which allows to give the final completion of this dress in one piece and 
without even a type of sewing. Done in natural colors or EcoPrint”

Osmia - 2012
S - M
Nuno felt - silk and merino wool
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Arzu VURUŞKAN, Jorn FORHLICH - Türkiye /Turkey 
İzmir Ekonomi Üniversitesi, Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü, İZMİR
e-posta:  Jorn.frohlich@ieu.edu.tr, arzu.vuruskan@ieu.edu.tr

“Yeniden kullanılan/dönüştürülen polyester perde kumaşları ile hazırlanan ve 3 parçadan 
oluşan kostüm tasarımları.  
Tasarımların esin kaynağı, eskimiş perde kumaşlarının kullanılması, tarihsel öğelerle harman-
lanması ve Pamuk Prenses için kostümlerin yaratılmasıdır. Yeniden kullanılan/dönüştürülen  
(upcycled) polyester perde kumaşlarının kullanılması ile, çevre ve sürdürülebilirlik konuları-
na dikkat çekilmekte ve Pamuk Prenses, Polyester Prenses’e dönüşmektedir.”

“3 conceptual costume designs for “Pamuk Prenses” from upcycled polyester curtain fabrics. 
The design is inspired by original aged curtain fabrics that have been collected and combined 
carefully into three historically collaged costumes for “Pamuk Prenses”. Using upcycled polyester 
curtain fabrics, “Pamuk Prenses” becomes “Polyester Prenses” paying attention to environment 
and sustainability.”

*Yarışma dışı katılım

Polyester Prenses - 2012
36 beden insan vücuduna uygun olacak ölçülerde / Appropriate to the fit of Size 36. 
Kullanılmış perdelerin yeniden kullanılması/dönüştürülmesi ve farklı yöntemler ile birleştirilerek kostüm tasarımlarının gerçekleştirilmesi -  Kullanılmış 
perdeler / Upcycling used curtains and combining them in various methods for the creation of costumes -Used curtains 
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Nevbahar GÖKSEL - Türkiye / Turkey
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü, IZMIR
e-posta:  Nevbahar.goksel@deu.edu.tr

“Sanatta geri kazanım mantığı ile hareket ederek, kullanılmayan, eskimiş denilebilecek ipek 
kravatları renk ve desen bütünlüğü göz önüne alınarak maskülen objeyi feminen objeye çe-
virecek yeni formada buluşturma amacı güdülmüştür.”

 “Acting with the logic of art recycling, object that represent masculinity; silk neckties which are 
unused and worn were converted a new feminine form with taking into account the integrity of 
its colors and patterns.”

Çatı Arasından “Eski Kıravatlar”- 2012
30 cm. x 60 cm. x 25 cm.
 Dikiş, bağlama, düğümleme, drapaj - İpek dokuma kıravatlar
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Evrim Çınar GÜNAYDIN - Türkiye / Turkey 
e-posta:  ewalice7@hotmail.com

“Çalışmamda dokuma kumaşın yanı sıra ilkel teknikler (el dikişi , elle dokuma, keçe,  örgü 
ve iple bağlama) kullandım.  Karınca formunu doğa-dönüşüm sürecinde oynadığı rolün-
den ötürü seçtim. Doğal üretim sürecinin en başında toprak ve toprağı işleme teknikleri de 
günümüzde büyük bir sorundur. Özellikle , biyolojik zarara uğramamış gelişkin ormanlarda  
bulunan kırmızı karıncalar doğaya zarar veren böcek türlerinin nüfuslarının dengelenme-
sinde büyük rol oynarlar. Yeşil tekstil üretiminde de böcek-böcek dengesi korunmalı ; doğaya 
zararı henüz bilinmeyen GDO’lu ürünlerin ( Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar) kullanıl-
masına bir son verilmelidir.” 

“In the work of primitive techniques, as well as woven fabric (hand sewing, hand-woven, felt, knit 
and binding threat) used. I chose to play for his role in the process of transformation of nature-ant 
form. At the beginning of the production process of natural soil and cultivation techniques are 
also a big problem today. In particular, the biological damage in degraded forests improved the 
balance of the population of red ants, insect species that damage the environment play a major 
role. The balance of the insect insect-protected Green in textile production; nature of GMO crops 
harm yet unknown (Genetically Modified Organisms) should be an end to.”

Karınca-cevap-yemin /ANT-answer-SWEAR - 2012
Ana Gövde U.-100 cm.  x  Yanal G.140 cm. x  Y. 60 cm. -  Main body L. 100 cm. x The lateral W. 140 cm. x H. 60 cm 
El dikişi, örgü, ip bağlama, keçe, dokuma - Pamuklu kumaş, organik geri dönüşüm atıkları (kağıt-kumaş), bambu, keçi kılı dokuma , jüt, keten lifi , 
keçeleştirilmiş yün dokuma, pamuk elyafı, yün elyafı  / Hand-stitch, knitting, rope binding, felt and fabrics - Cotton fabric, recycling of organic wastes 
(paper and fabric), bamboo, woven goat hair, jute, flax fiber, keçeleştirilmiş wool fabrics, cotton fibers, wool fibers.
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Lin HIGHTOWER - ABD / USA 
The College of the Arts at Kennesaw State University, USA 
e-posta:  lhightow@bellsouth.net

“Work reflects sea forms of life that are in jeopardy with global warning and pollution.”

Sea Form  3D form - 2012
4”x 4”x10”
Knotting and Weaving - Linen, Cotton, Wire, Glass Beads
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Zeynep İNCİ - Türkiye / Turkey 
e-posta:  zeynepinci_92@hotmail.com

“Modayla birlikte insanlar bir sürü giysi ve aksesuar alıp modası geçince rafa kaldırıyor. Bu 
durum da çevre kirliliğine ve gereksiz kumaş üretimine neden oluyor. Buna tepki oluşturmak 
için MODA UÇUCUYKEN KUMAŞLAR VE ÇEVRE KİRLİLİĞİ KALICI dedim ve rafta mo-
dası geçen, kullanmadığım eşarplarımdan aplike çalışması yaparak (kolajlayarak) bir kumaş 
hazırladım. Kumaşı bu şekilde hazırlamamın sebebi tekstildeki kimyasal içerikli boyaları kul-
lanmadan farklı renkteki eşarpları bir araya getirip desen oluşturmaktı. Ortaya çıkan eşarptan 
kumaşla da yeni bir giysi oluşturup sürdürülebilirlik elde ettim. Giysimin tasarımının avan-
gart ve Yeşil Modaya uygun olmasına önem verdim. Etek ucundaki geniş volan dolaptan taşan 
kıyafetleri, göğüs üzerindeki fiyonk ise bağlanmış bir eşarbı simgelemektedir.”

“Fashion makes people buy plenty of clothes and put them aside when they come out of fashion. 
This causes environmental pollution and needless fabric production. As a reaction, I said “Fash-
ion is temporary and environmental pollution is permanent” and I created a new tissue with 
collage technic from my old scarves which are out of fashion. I used this technic to avoid using 
chemical dyes and create a pattern using different colors of my scarves. And from the new scarf I 
created a new dress and so I supplied sustainability. My project is based on avant-garde design, 
and green fashion. Large flywheel at the bottom of the skirt symbolizes clothes overflowing from 
closet and the tie on the chest symbolizes a tied scarf.”

Renk Masalı - 2012
60 cm. - 150 cm.
Aplike  - Saten Kumaş
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Elua KELUAR - Güney Kıbrıs / Cybrus  
e-posta:  Ellix@cyearn.pi.ac.cy;  ellix1@hotmail.com

“My fashion designer friend always used the last six years the mixed and match technique  in 
her collections with many different fabrics in order to make a skirt or a dress. I spend much time 
around her during inspiration or preparation. I got as a present large contity of waste material 
because she is moving from Nicosia back to Rome, so I decided to use inspiration, my sewing 
machine and 6 hours from my leisure time to make stitches without a specific pattern in mind. 
This can be part of a skirt (front size) and the back side of an A-line skirt can be only black.  It 
can also become a pillow or a painting on a wall. The fact the pieces which are “poor” and seem-
ingly not matching at first glance can be used in order to produce a new time consuming / slow 
textile from left overs.”
 

*Yarışma dışı katılım

More or less. Red, black and white in constrast and unity - 2012
84 cm. x 52 cm. approximately
Patchwork -  Textiles / Machine Stiches
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Ayşegül KOYUNCU - Türkiye / Turkey 
Pamukkale Üniversitesi Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü, DENİZLİ
e-posta:  aysegul.koyuncu@hotmail.com

“Bu çalışmada geleneksel tülü dokuma örnekleri teknik açısından örnek alınmıştır. Bu teknik 
ile günümüz hammaddeleri farklı renk ve tonlarda bir araya getirilerek doğa ve çevre sorun-
larına dikkat çekilmeye çalışılmıştır. Çalışmada yer alan yeşil doğayı, sarı güneşi, açık yeşil 
nehirleri simgelemektedir. Tüm bu güzellikler arasına giren kahverengi ise doğayı kirleten 
atık maddeler olarak düşünülmüştür. Dokumanın giderek daralması ise yeşil doğanın giderek 
azaldığını ve nihayetinde kahverengi bölüm ile bitmesi de kirliliğe dur denmediği takdirde 
yeşil doğanın bir gün yok olup gideceğini anlatmaktadır.” 

“In this study tarditional “tülü” weaving samples have been sampled with their technique with 
this technique, modern times raw-materials have been United with different colors and tones 
and it has been aimed to take attention to natural problems. Green in this study means nature, 
yellow the sun, and bright green rivers. Browns which is among all these beauties come for the 
wastes which pollute nature. The weavings getting narrow means gren nature is decreasing and 
as the weaving ends with a Brown part it reminds us that unless we stop pollute green nature 
will one day disappear.” 

Yeşil Doğa - 2012
En: 50-15 cm, Boy: 100 cm
Tülü Dokuma - Yün, Yün lifi
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Matthew KRITIS - ABD / USA
University of Missouri - COLUMBIA (Mizzou)
e-posta:  kritis.m@gmail.com

“This piece utilizes ancient dye techniques historically used in the field of textiles. Natural dyes 
sourced from flora and fauna give original, serendipitous results through a hands-on applica-
tion process. This dress was designed and created based on the slow fashion principle of min-
imal-waste patternmaking and the eco-prints created from leaves and flowers are highlighted 
with hand embroidery. Bloom was responsibly created using mordants and metals found in 
nature as opposed to environmentally hazardous materials utilized throughout current textile 
manufacturing.”

Bloom - 2012
Dress 6
Eco-dyed, hand embroidered – Hemp
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Nurten KUBAT - Türkiye / Turkey 
Anadolu Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ( Endüstriyel Sanatlar Y.O.), ESKİŞEHİR
e-posta:  nur-kubat@hotmail.com

“’Dokuma’nın Gerçek Yüzü’ adlı çalışmada; düz kilim dokuma tekniği kullanılmıştır. Mal-
zeme olarak Kenevir (Kendir) lifi seçilmiştir. Dokuma işlemi sonunda bir kadın büstü kul-
lanılarak dokumaya kadın yüzü şekli verilmiştir. Kültürümüzde, kadının el sanatlarındaki rolü 
gerek malzeme yapımı gerek ürünü n yapım aşaması düşünülerek kadından yola çıklmıştır. 
Kenevir lifinin görünüşündeki incelik, yapısındaki dayanıklılığı  kadının kırılganlığını ve 
dayanıklılığını  çağrıştırdığından kenevir lifi tercih edilmiştir.”

“ Smooth rug weaving style was applied in the working ‘real face of weaving’.Cannabis fiber was 
chosen as material. At the end of the weaving process   woman effigy was used and  weaving  was 
shaped  like a woman face. İn our culture,the role of women at handicraft    material  production 
also material production stage  women figure was considered  and started off. Thin  appearence 
of cannabis fiber  evokes  women feelings brittle and patient as a result, cannabis fiber was cho-
sen.”

Dokuma’nın gerçek yüzü - 2012
35 cm. x 50 cm.
Düz Kilim Dokuma - Kenevir (kendir) lifi
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Leyla KUMBUL - Türkiye / Turkey
Akdeniz Üniversitesi  G.S.F. Resim Böl. Özgün Baskı Atölyesi Teknisyeni, ANTALYA
e-posta:  leylakumbul@akdeniz.edu.tr

“Geçmişten, günümüze, örtünme, yaprakla başlamıştır. Köylerimizde elde edilen yöresel 
kumaşlarla, doğal boyalarla başlamıştır. Zaman içerisinde ülkeler arası rekabet doğallığı       
bozmuş, moda rüzgarını da sahteleştirmiştir. Eserimde bir takım çelişkiler yer almaktadır. 
Tuval malzemesinin önünde olan el yapımı kağıt  kumaşların, yöresel doğal malzemeden 
olması gerçeğini simgeliyor. Kurumuş bitkilerin, doğal boyalarından elde edilen, boyar mal-
zemele-rin üzerine daha fazla dikkat çekmek, yeşil tekstili yeniden üreterek farkındalık yarat-
maktadır. Bu perspektifden bakıldığında, üretim yaratımını ve sanatsal boyutunu yeniden 
sorguladım. Estetik kaygılarımda örtünmenin de, malzemesinin önemli olduğu farkındalığını 
yaratmak, yeni malzeme ve olanaklara değer verildiği kadar kültürel mirasımızın izlerini de 
unutturmama adına o dönemlerin, o ince zevkini, itibarını ve gücünü de temsil eden, ku-
maşlarının tasarımlarını sanat eserine dönüştürerek,  bir parçası olarak yansıtmak istedim.”

“From the past to the present day, the veiling started with the leafs. İt started with the traditional 
fabrics and natural pigments obtained in our villages. İn the life time, the nature of the inter-
national competition degrades and faked the fashion mouvement. There’s some contradictions 
in my artworks. The handmaded paper leafs signifie that it has to be fabricated with natural 
materials. Attracting more attention on the pigmentation obtained from the dry plantes means 
creating awareness with producing green textile. Looking in this poin of wiew, I requestioned the 
artistic dimention and the creation of the production. İn my estetic cares; my intention is attract-
ing the attentions on the nature of the material used for veiling. I tried to remind the importance 
of our cultural heritage with desining the leafs who signifies our value and the reputation .”

Kültürel Miras 2 - 2012
70 cm. x 100 cm.
Karışık -  El yapımı  atık kağıtlardan  elde    edilen resim kağıdına, altın gümüş tel ip ile işlenmiş kumaş, boya, elde edilen kurumuş bitkiler, tuval 
üzerine akrilik fon.
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Saberah MALIK - ABD / USA 
e-posta:  hmsaberah@yahoo.com

“Using a self-developed technique for transforming flat fabric into three dimensional forms, I cre-
ated free standing natural shapes using local stones as reverse molds. Transparency facilitates a 
visual flow through inner/outer spaces, creating  innovative spatial relationships between optical 
illusions of form, material and accessory.”
“Stonier I, II’ illustrate the surprise and dichotomy of dense, hard stone transcribed in  light, 
transparent textiles. Repurposing textile scraps or discarded garments of hand-woven silk safe-
guards bio-degradable ecological concerns while restricting pollution from industrial manufac-
ture.”

Stonier I, Stonier II - 2012
10”W x 7”H x 2”D, 13”W x 11”H x 1”D
Evolved obooshi shibori   methodology - Silk organza scraps, polyester cord
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Fabienne RAY- Hollanda/ Netherlands
e-posta:  edelweiss@latulipe.nl

“I explore the way people build resilience and heal, using eco-dyed stitched cloth as an analogy. 
I use time and discarded garments, dye them slowly with plants, giving them a second chance. 
Hand-stitching becomes a synonym for emotional healing, piecing ourselves together into a 
beautiful cloth of experiences and emotions. The stitched marks are reminiscent of long walks 
through inner emotional landscapes as through a labyrinth in search for oneself.”

“Walking the Earth” tunique -  Fall of 2011
(M-L) Length: 74cm, Width at bust  height is 53cm, 147cm between each end of the sleeves
Eco-Dye (India Flint), hand-sewn patchwork  and hand embroider embroidery using khanta stitch - Recycled sari silks, wool etamine, raw and Ponge05 
silks, eco-dyed Tussah silk threads and vintage silk threads
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Fabienne RAY - Hollanda/ Netherlands 
e-posta:  edelweiss@latulipe.nl

“I explore the way people build resilience and heal, using eco-dyed stitched cloth as an analogy. 
I use time and discarded garments, dye them slowly with plants, giving them a second chance. 
Hand-stitching becomes a synonym for emotional healing, piecing ourselves together into a beau-
tiful cloth of experiences and emotions.  The pinafore shape reminds us of generation of hard-
working women that made do with what little was available and created protection, beauty and 
harmony in spite of their hardship.”

“Mended Beauty” Pinafore dress - Spring 2012
(M-L) Length = 105Cm, Width = 44cm above, 180 cm below (lowest edge of the ruffles
 Eco-Dye (India Flint’s method), hand-sewn in applique patchwork and pojagi (fixing the ruffles), hand embroidery khanta stitch - Recycled sari silks, 
recycled Japanese kimono lining silk, wool etamine, Ponge 05 silk Eco-dyed Tussah silk threads
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Valentina STEFĂNESCU - Romanya / Romania
e-posta:  nilaye@anadolu.edu.tr

“Old paper map concept was born from the passion of collecting filter paper. Each filter has a 
drawing, has a patina and a design reminiscent of a mysterious map that you can read about a 
life, a city, a universe.”

Old map - 2011
100 cm. x 100 cm.
Collage - Filter paper
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Yüksel ŞAHİN - Türkiye / Turkey 
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü, ANTALYA
e-posta:  sahin.yuksel2@gmail.com

“Çalışmamda toprağın verimliliğini ve doğallığı yansıtmak istedim.”

“In my work I wanted to reflect the fertility of the soil and naturalness.”

*Yarışma dışı katılım

Toprak Ana/ Mother Earth
80x100
Jüt lifi, el boyama ve dokuma / Jute Fiber, Hand Painting and Weaving
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Dilek SOGAY – Türkiye / Turkey
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğrencisi, ANTALYA
e-posta:  dileksogay@hotmail.com

“Eserin yapılış amacı, doğayı koruyan insan topluluğunun, yaşlı insanlardan esinlenerek 
doğaya hürmet etmesidir.”

*Yarışma dışı katılım

İsimsiz, 2012
100cm
Karışık teknik - Ağaç kabuğu,mürekkep, iğne oyası, kurutulmuş sebzeler,ağaç ip
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Özge USLUCA - Türkiye / Turkey 
Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü, MERSIN
e-posta:  ozgeusluca@gmail.com

“Bu çalışmada konu ve teknik olarak “geri dönüşüm” ele alınmıştır. Atık malzemeler olan 
talaş parçaları ve çözgü kenarları,  çağdaş yorum ve tekniklerle yeni bir tekstil dokusu olarak 
karşımıza çıkmaktadır.” 

“Explanation: Recycling is approached both in tecnic and subject in this work. Chops and warp 
wastes  are appeared  as a new textile fiber in modern interpretation.”

Re-Textile - 2012
30 cm. x 90 cm. (3 adet)
Karışık teknik - Talaş parçaları ve çözgü kenar atıkları/ Mixed Technic Chops and warp wastes
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Sevgi Yüksel UZUNÖZ - Türkiye / Turkey
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, BURSA
e-posta:  Sevgiyukseluzunoz@hotmail.com

“Tasarım konusu olarak Geri Kazanım  konusunu  seçtim. Geri kazanım yoluyla elde edilen 
tekstil materyallerinin, tekstilin yeniden hammaddesini oluşturmasını işledim. Beyaz ışıktan 
elde edilen üç ana rengin tekrar laboratuar ortamında beyaz ışığa dönüşmesi gibi. Kullanılan 
her türlü materyallerin kullanımının bitiminde tekrar işlendiğinde ısık gibi kullanılabilir 
olduğunu vurgulamaya çalıştım. Çalışmamda geri kazanılabilen maddelerden oluşan ma-
ter-yaller kullandım. Ağ bilindiği gibi yakalama tutma eylemiyle birlikte  işlevselleşir. Burada-
ki ağıda Geri Kazanım  için yakalaya bildiğimiz atık maddeleri  ifade etmek için kullandım.”

“Design Recovery is chosen as a subject in my design. I worked on an artwork about the recycling 
textile materials for re-creation of textile raw materials. Such as three primary colors are ob-
tained from white light; three primary colors are transformed again to a white light in laboratory 
environment. I tried to emphasize that any kind of used material when it was ended and can 
be re-processed like the light that can be reused. I used recycling materials on my artwork.  As it 
known netting is being functional for capturing and keeping. I used to refer ‘netting’ is catching 
to waste materials which are recyclable.”

Geri Kazanım - 2012
140 cm. x 130 cm. 
 Karışık - Tekstil Materyalleri
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Merve YAR - Türkiye / Turkey
e-posta: Merveyar7@gmail.com

“Eserimi oluştururken Yeşil Moda ve Sürdürebilir tekstil hakkında araştırmalar yaptım. 
Amacım akla ilk gelen geri dönüşüme el atmak yerine daha farklı bir şey ortaya koymak-
tı. Bunu yaparken Kübizm ve Art and Craft akımlarından yola çıktım.Ürünümü ortaya ko-
yarken ki düşüncem gösterişli olmak yerine sade ve tek bir çizgiyle farklılık yaratmaktı. Bu 
farklılığı ürünümü tek kullanımlık değil, değişen modayla , ona uyum sağlayarak dönüştüre-
bilir hale getirerek yaptım.Bu dönüşüm için elbiseden bir yelek etek oluşturmaktan tutunda 
bunu panço etek şeklinde giyebilmek ve ötesinde elbiseyi farklı bir elbise olarak giyebilmekle 
birleştirerek tek bir dokunuşla modayı sürdürebilir hale getirmeyi başarmak istedim.”

“When I am creating my work, first, I made a research about Green Fashion and Sustainable 
Textile. My goal was not  instead of recycling which is the first thought, making something differ-
ent. I did my work by help of cubism, art and craft movements. During this process, my thought 
was being just simple and different by only one line rather than flashy. And I also made this dif-
ference by adapting to changable fashion instead of single-use product. I created waistcoat-skirt 
from a dress and also you can wear this peace as poncho-skirt. Moreover, you can wear the dress 
as different kind of dress. Consequently, I wanted to succeed in making fashion sustainable just 
by one touch.”

Metamorfoz - 2012
160 cm. x 50 cm.
Dikim – Kumaş
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Merve YEŞİL YURT - Türkiye / Turkey
e-posta:  sealed_my_destiny@hotmail.com

“Anne karnındaki bebeğin beslendiği yerdir PLASENTA.Tabiatla yeni nesil arasındaki bağ, 
yeni neslin temel besin kaynağı oksijen ve bu oksijene zarar veren temel şey;zehirli gazlar…
Fabrikalar,nükleer santraller ve bunlardan ziyade SAVAŞ..Bebeğini savaşta korumaya çalışan 
bir anne misali tabiatta bizleri tüm yaptıklarımıza rağmen korumaya çalışıyor..Hiç uğruna 
yapılan savaşlardan bize kalan tek şeyse TOPRAK. Tasarımımda artık kumaşlarımı ve anne 
ile çocuk arasındaki kordon bağını temsilen gaz maskesi kullanımı olucak şekilde bir boru, 
ayrıca yüzündeki gaz maskesi için çanta kullandım.”

Plasenta - 2012
50 cm. x 100 cm.
Serbest - Artık kumaş/tel/boru
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Gözde YETMEN- Türkiye/ Turkey 
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü, ANTALYA
e-posta: gozde99@gmail.co

“‘Yılan Prens’ alt metninde sosyal hayatta gerçek benliğin maskelenmesi (persona) ve dış  
görünüşün yanıltıcılığı; yılan derisi ile sembolize edilmektedir. Kişi taktığı maskenin (per-
sona) aslında kendisi olduğuna inanır ve kendisine yabancılaşır, ta ki güven duygusunu 
karşılıklı yaşabileceği birini tanıyana dek. Kavramsal olarak, sergilenen yılan derisi desenli 
baskılı gömlek; masalda gerçek benliği örten zırhı/maskeyi temsil etmektedir.”

“Sub-text of ‘The Serpent Prince’, masking the real self-concept (persona) in social life, is symbol-
ized by the snake skin. The main idea of the tale, external appearance may be misleading. Person 
wearing a mask (persona) become to believe his role and then self-alienated, until recognizes one 
of the feel confident in. Conceptually represents snakeskin patterned printed shirt, covers the real 
self-concept as an armor/mask in a tale.”

*Yarışma dışı katılım

Yılan Prens - 2012
90 cm. x 45 cm.
Baskı, dikiş - %100 Pamuklu Poplin
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Serdar YÖRÜK - Türkiye / Turkey
e-posta:  eskiizdesignstudio@gmail.com

“Çalışmamda minyatür tekniği ile mumlu batik tekniğini kullanarak doganın dönüşüm ve 
sürekliliğine vurgu yapmak istedim. Bu serüvende insan ögesini teknelerle betimleyerek ol-
ması gereken  doğa ile insan uyumu ve dengesine dikkat çekmek istedim.”

“I intended to put emphasis on the transformation and continuity of nature by using the tech-
niques of batik and miniatures. Through this adventure, I depicted boats to notice the balance 
between nature and human beings.”

Döngü - 2012
103 cm. x 103 cm.
Mumlu Batik Ve Minyatür - Pamuklu Kumaş
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Serdar YÖRÜK - Türkiye / Turkey 
e-posta:  eskiizdesignstudio@gmail.com

“Çalışmamda minyatür tekniği ile mumlu batik tekniğini kullanarak doganın insanoğlu 
tarafından parçalanıp yeni bir sistem yarattığına vurgu yapmak, ortada yeralan geçmişe ait 
silik ve eskimiş insanoğlu yapıtı günümüze nazaran uyumu zamanla bozarak ve parçalara 
ayırarak dogaya hükmetme ve deforme etme eyleminine gönderme yapmak istedim.” 

“I use batik technique and Turkish miniature motifs at my art work. Human being shred and 
deformed the nature,also they act to a new site and desire to dominate it that i want to empha-
size....”

Parçalanma - 2012
96 cm. x 96 cm.
Mumlu Batik Ve Minyatür - Pamuklu Kumaş
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Ömer ZAİMOĞLU - Türkiye / Turkey
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü, ANTALYA
e-posta:  omerzaimoglu@hotmail.com

“İşimde tapestry tekniğinden yararlanarak petroglifleri (kaya resimlerini) yeniden yorum-
ladım. Orta Asya kaya resimleri eserlerime ilham kaynağım olmuştur. Böylece kullandığım 
teknik ile farklı iki zaman arasında deneysel bir bağ kurdum.”

“In my study, I re-interpreted petroglyphs (rock paintings) by using tapestry technique.  Central 
Asia rock paintings are my source of inspiration. In this way, I made an experimental link be-
tween two different time with this technique.”

*Yarışma dışı katılım

Petroglifler - 2012
40 cm. x 60 cm.
Tapestry – Yün
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DAVETLİ SERGİLER / INVITED EXHIBITIONS

“USTALARDAN ÇAĞDAŞ TEKSTİL SANATI” KARMA SERGİSİ
“EXHIBITION OF CONTEMPORARY TEXTILE ARTS FROM MASTERS”

09 Ekim / October - 09 Kasım/ November 2012, Mimarlar Odası Antalya Şubesi Tarık Akıltopu Sanat Galerisi, ANTALYA/ 
Antalya Chamber of Architects Tarık Akıltopu Art Gallery, ANTALYA

“Ustalardan Çağdaş Tekstil Sanatı” Sergisi, ülkemizde tekstil sanatına önemli katkılarda bulunmuş, 
farklı söylem ve önermeleri olan davetli sanatçıların eserlerinden oluşmaktadır.

Sergi, sınırlandırılmış izleyici algısında diğer olasılıkları da uyandıran, tekstil sanatı ustalarının 
elinden çıkmış farklı tema, malzeme ve tekniklerle üretilmiş eserleri, izleyicisiyle buluşturmayı 

hedeflemektedir.

“Exhibition of Modern Textile Arts from Masters” consists of important artists’ works who have contributed to the country’s textile art and 
who have different discourses and arguments.

Exhibition aims at presenting works produced by different themes, materials and techniques from different textile artists and awakening 
the possibility of different perceptions outside of the limited perception of viewer.
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DAVETLİ SANATÇILAR / INVITED ARTISTS

Belkıs BALPINAR ACAR- Türkiye/ Turkey, İdil AKBOSTANCI- Türkiye/ Turkey, Dilek ALPAN- Türkiye/ Turkey, 
Yosi ANAYA- Meksika/ Mexico, Sibel ARIK- Türkiye/ Turkey, Günay AYKAÇ ATALAYER- Türkiye/ Turkey, 

Şerife ATLIHAN- Türkiye/ Turkey, Susan Taber AVILA- ABD/ USA, Öznur AYDIN- Türkiye/ Turkey, 
Kemal CAN- Türkiye/ Turkey, Çiğdem ÇİNİ- Türkiye/ Turkey, Sühandan ÖZAY DEMİRKAN- Türkiye/ Turkey, 

Vural GÖKÇAYLI- Türkiye/ Turkey, Cemal MEYDAN- Türkiye/ Turkey, Filiz OTYAM- Türkiye/ Turkey, 
Naile Rengin OYMAN- Türkiye/ Turkey, Nesrin ÖNLÜ- Türkiye/ Turkey, Füsun ÖZPULAT- Türkiye/ Turkey, 

Teresa PASCHKE- ABD/ USA, Başak SAÇLIOĞLU- Türkiye/ Turkey, Mehmet Zaman SAÇLIOĞLU- Türkiye/ Turkey, 
Esin SARIOĞLU- Türkiye/ Turkey, Şerife SEZGİN- Türkiye/ Turkey, Oya SİPAHİOĞLU- Türkiye/ Turkey, 
Ayten SÜRÜR- Türkiye/ Turkey, Yüksel ŞAHİN- Türkiye/ Turkey, Pilar TOBON- Kolombiya/ Colombia, 

Mine Biret TAVMAN- Türkiye/ Turkey, Şebnem TEMİR- Türkiye/ Turkey, Hamdi ÜNAL- Türkiye/ Turkey, 
Nuray YILMAZ- Türkiye/ Turkey.
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Belkıs BALPINAR ACAR - Türkiye / Turkey
e-posta:  bb@belkisbalpinar.com

“Kilim dokuma. Yün Natürel ‘Kök’ boya el bükümü ip ile el dokuması”

Dönence - 1994
100 cm. x 135 cm.
Kilim Dokuma - Yün
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İdil AKBOSTANCI- Türkiye / Turkey 
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Sanatları Bölümü, İSTANBUL
e-posta:  iakbostanc@hotmail.com

“İdil Akbostancı’nın sanatsal çalışmaları ağırlıklı olarak tekstilin plastik olanaklarını yansıt-
maktadır. Tekstil ve doğa birlikteliğini araştıran yapıtlarda sanatçının doğaya bakışı farklı 
tekstil materyalleri ve karışık teknikle yeniden yorumlanıyor. Doğaya ait renkler, dokular, 
doğal oluşumlar ve bunlar arasındaki geçişler çalışmaların çıkış noktasını oluşturuyor. Ufuk 
çizgisine ve doğaya bakışın sonsuzluğuna göndermeler yapan panoramik anlatımlarda doğa 
bir anlamda iplikler ve kumaş katmanlarıyla tuval üzerinde yeniden kurgulanıyor.”

“İdil Akbostanci’s artworks reflect mainliy the plastic possibilities of textile. The artist’s viewpoint 
of the nature are reinterpreted in the works exploring the unity of nature and textiles with dif-
ferent textile materials and mixed techniques. The colors, textures and the natural formations 
of nature, and transitions between them is the starting point for her artworks. The panoramic 
depiction of nature is being re-established on the canvas again with yarns and fabric layers re-
ferring to the view of eternal horizon in the nature.”

“Lif ve Gece” - 2012
25 cm. x 125 cm.
Tuval üzerine karışık teknik - Kumaş, ip ve diğer materyaller
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Dilek ALPAN - Türkiye / Turkey
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi-Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü, İSTANBUL
e-posta:  dilek@msgsu.edu.tr

“Çözgüsünün ve atkısının pamuk ipliği ile oluşturulduğu,  dokuma tekniği ile yapılmış, ayrıca 
dokuma sırasında keçenin de kullanıldığı ve dünyadaki çeşitli zenginliklerin simgelendiği  bir 
çalışma.”

Richness r - 2008
120 cm. x 65 cm.
Dokuma - Pamuk çözgü ve atkı - keçe
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Yosi ANAYA- Meksika / Mexico 
University of Veracruz, MEXICO
e-posta:  tallerdevientos@hotmail.com

“Canastas de Agua is a tribute to my ancestors, who traversed over a hundred years in a very 
difficult migration from the Great Lakes to the desert of Northern Mexico. Those who arrived 
– for many stayed on the way or were separated by the ensuing wars and tough policies toward 
native peoples – learned to love the vast arid and inhospitable land with its intense heat, aridity, 
cacti and dust storms. They made utilitarian artefacts from animal skins and materials from this 
Nature; and they made baskets so tightly worked that they could hold precious water. My work 
is abstracted from these histories handed down; however it is distanced because of the distinct 
materials which nonetheless relate. They are from barks and bark dyes form the southern lush 
forests, to where I too have continued the migration.”

Water Baskets (Canastas de Agua) - 2011
300 cm. total height x 165 cm .width x 50 cm. depth.
Dyed, stitched, and woven- Cotton with natural dyes (logwood Brazilwood, cochinille, annato & Indigo), Amate Mexican (bark paper), cotton paper, 
ink.
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104 - Sibel ARIK- Türkiye / Turkey
Marmara Üniversitesi Acıbadem Kampusu Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları 
Bölümü, İSTANBUL
e-posta: arik.sibel@gmail.com

“Eser, Orijinal eski yazma  kalıpları ve sanatçıya ait kuş figürlerinin  bir arada yorumlanma 
çalışmasıdır. Teknik;  Aşındırma- kalıp baskı tekniği ve fırça ile renklendirme.”

“The work patterns of the original ancient writing and the work of artist’s own interpretation 
of a combination of the bird figures. Technical; Abrasion-block printing technique and coloring 
with a brush.”

Adsız - 2012
90 cm. x 60 cm.
Kalıp Baskı- Kumaş
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Günay AYKAÇ ATALAYER - Türkiye / Turkey 
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Sanatları Bölümü Dokuma Sanat Dalı, 
İSTANBUL
e-posta:  gunayatalayer@hotmail.com

“Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ’ın, Ludingirra adlı kitabını okuduğumda, zarfları ile birlik-
te kilden hazırlanan, çoğaltılarak başka kentlere gönderilen yazılı tabletler beni etkilemiş-
ti. Üstelik tabletlerden 1500 dokumacının bulunduğu dokuma atölyelerini öğreniyorduk. 
Tabletler bizim toplumsal gelişim ve dokumacılık başlangıcına daır görüşlerimizi değiştiri-
yordu. Sanki Anadolu’nun bilinen Tanrıçaları; kadınlara eşitlik, özgürlük ve üretim üzerine 
sözler söylüyordu. Dokuma tabletlerim onların sesleri ile görsel olarak eşitliği öngörüyor 
bize, kadınlar bundan vazgeçmeyin diyor. Çalışmalarımı bir yaratma eyleminin adı olan 
dokumanın yapısal özelliklerine bağlı olarak; her defasında farklı düzenlemelerle paketliyo-
rum. Çünkü; kullandığım teknik  tüm dokumacı toplumların ortak dili – anadoluda taraklı, 
dünyada ikat diye bilinen - çözgü boyama desenlendirme tekniğidir. Bu sergideki paketin adı: 
tanrıçaların seslenişi ile “EŞİTLİK” çağrısıdır.”

“Once I read the book Ludingirra of sumerolog Muazzez İlmiye Çığ, inscribed stone tablets 
which were prepared together with their envelopes out of clay and were reproduced to send other 
cities made a lasting impression on me. Furthermore we were learning out of these tablets the 
weaving workshops where 1500 weavers turned out to be present. The tablets were changing our 
views on social development and the beginnings of weaving. It seemed as if the known goddesses 
of Anatolia were speaking on freedom and production to women. My weaving tablets are setting 
forth equality visually with these goddesses’ voices.  I have been packaging my works with differ-
ent arrangements each time as being bound up with the structural properties of weaving which 
is the name of an act of creating. Because the technique I use is the common language of all 
weaving societies – as it is known as “taraklı” in Anatolia, whereas known as ikat worldwide – a 
warp dying patterning technique. The package in this exhibition is: the invitation of “EQUALI-
TY” with the call of goddesses.”

Dokuma Tabletlerim “TANRIÇALARIN SESİ-1-eşitlik” / The invitation of  “EQUALITY” with the call of goddesses - 2011
35 cm. x 70 cm. x 25 cm.
Çözgü ikat (çözgü boyamalı dokuma /taraklı dokuma) - İpek,poliamıd, Tekstil boyaları
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Şerife ATLIHAN - Türkiye / Turkey
Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü, İSTANBUL
e-posta:  satlihan@superonline.com - satlihan@marmara.edu.tr

“Her iki eser birlikte ya da ayrı olarak değerlendirilebilir.  Tasarımda geleneksel kilim dokuma 
teknikleri, malzeme, motif ve renklere bağlı kalınarak yeni anlatımlara gidilmiştir. Geleneksel 
Kilimlerimizdeki motiflerde bir çok anlatım gizlidir. Bu gelenekten hareketle ben de Nazım 
Hikmet’in bir şiirindeki “ Bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine “dizelerini 
kendimce kilimlerimde yorumlamaya çalıştım.”

“These two kilims could be put together or put seperate. The traditional techniques, materials, 
motifs and colors are used in these kilims. Only designs are new. The motifs in the traditional 
kilims have symbolic meaning. I follow this tradition and  ins pired from verses of Nazim Hik-
met’s one poem “ Single and free as one Three and in a brotherly manner as a forest.”  

1. Bir Ağaç Gibi Tek Ve Hür / Single and free as one three - 2010
2. Ve Bir Orman Gibi Kardeşçesine / And in a brotherly  manner as a forest. - 2011
1- 62 cm.  x 120 cm.  / 2- 60 cm. x 120 cm.
1. Takviye atkılı karışık kilim tekniği-  Elde eğirme doğal boyalı saf yün iplik / Mixed kilim weaving with Designed with suplementary weft-  Hand spun 
pure wool yarn colored with natural dyes  
2. Takviye atkılı karışık kilim tekniği - Elde eğirme doğal boyalı saf yün iplik / Hand spun pure wool yarn colored with natural dyes-  Mixed kilim weaving 
with Designed with suplementary weft
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Susan Taber AVILA - A.B.D. / USA 
UC Davis, Department of Design, USA
e-posta:  susan@suta.com

“I create textile artwork to enhance perception of contemporary culture. My work includes sar-
donic series and objects around a variety of themes, exploring new methods and materials to not 
only develop new textile structures but to interlock meaning within the structure. By sewing onto 
a dissolvable PVA substrate, recycled fragments of otherwise discarded fabrics are given new life 
within a stitched organization. Autumn Desire and Falling Leaves are inspired by nature, espe-
cially the organization and perception of nature by humans.”

Photo: Lee Fatherree                 Model: Haley Gilhooley, Photo: John Bagley

1.  Autumn Desire – 2008      2. Falling Leaves – 2011
1196 cm x 137 cm x 2.5 cm - 2. Size USA 8
1. Thread, hand dyed and printed fabric remnants, machine stitching - 2. Recycled fabric scraps sewn to cotton twill under structure, floating elements 
developed with stitching and dissolving polyvinyl alcohol
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Öznur AYDIN - Turkiye / Turkey
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü, ANTALYA
e-posta:  oznuraydin69@gmail.com

“Mathew tarafından 1991 yılında Antalya’dan toplanarak ilk kez bilim dünyasına duyuru-
lan Pamfilya ve Antalya çiğdemi ile kardelenin tanıtılması ve çevre duyarlılığının arttırılması 
amacıyla keçe malzemeyle ele alınan Antalya geofitlerinden bir grup soğanlı bitki örnekleri 
sergilenecektir.”

“Pamphylia crocus and snowdrop which are collected from Antalya by Mathew, were announced  
to the scientific world for the first time in 1991. To increase of environmental awareness and of 
Pamphylia Antalya snowdrop and crocus introduction were aimed with these artwork. Will be 
exhibited felt artworks were made by taking samples from a group of plants of Antalya’s natural 
flower onion (geofit).”

Antalya, Pamfilya Çiğdemi ve Kardelen – 2012
30 cm. x 30 cm.
Keçe -  Keçe, Yün
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Kemal CAN - Türkiye / Turkey 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi - GSF, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü, İSTANBUL 
e-posta:  kemalcan3@gmail.com

“Özgün kişisel tekniğim olan “Beliz Tekniği” ile gerçekleştirmiş olduğum bu soyut çalışma; 
malzeme ile kurmuş olduğum diyaloglar sonucunda gerçekleşti.”

“This abstract art piece, which I realized using my own unique technique that I name as “The 
Beliz Technique”, is the product of my dialogues with the materials used to construct the work.”

1. Grilerin Arasında Dolaşıyordum ki… / When I was wandering  through grays…- 2003
2. Kor ateşte gördüklerim / What I saw in ember fire - 2004
187 cm. x 65cm. - 295 cm. x 66 cm.
1. “Beliz Tekniği” -  Velcro, transparan tekstil malzemeleri
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Çiğdem ÇİNİ - Türkiye / Turkey
Marmara Üniversitesi  Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Sanatları Bölümü, İSTANBUL
e-posta:  cacigdem@yahoo.com

“Bu işimde İznik çinileri ilham kaynağımı oluşturdu. Çeşitli tekstil malzemelerini güncel bir 
yorumla serbest teknik kullanarak birarada kullandım.” 

“Historical Iznik tiles have been my source of inspiration in this work. I used various textile ma-
terials by using free technique with a contemporary interpretation.”

“İznik” - 2012
120 cm. x 200 cm.
Serbest teknik - iplik, keçe, tela, plastik gibi farklı tekstil malzemeleri
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Sühandan ÖZAY DEMİRKAN - Türkiye / Turkey 
www.suhandanozay.com , İZMİR
e-posta:  suhandan@suhandanozay.com

Kaf-Kim Collection  I
Nuno keçe, applike, el dikişi – yün / nuno felting, application, hand stitch – wool
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112 - Vural GÖKÇAYLI - Türkiye/ Turkey
www.vuralgokcayli.com
e-posta : yesim@vuralgokcayli.com

Kilim, Dokuma ve Dikiş / Kilim, Weawing and Sewing
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Cemal MEYDAN - Türkiye / Turkey 
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü, İZMİR
e-posta:  cemal.meydan@deu.edu.tr

Doğu İhtişamı  III / Oriental Splendor,  2012
115 cm. x 70 cm. x 7 cm.
Keçe – Yün / Felting, wool.
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Filiz OTYAM - Türkiye / Turkey
e-posta:  otyamfiliz@superonline.com

“İnsanoğlu dokumayla doğar doğmaz tanışır ve asla ayrılmaz :bezi bağlanır, kundağı 
sarılır,çarşafı, battaniyesi,perdeleri, kilimi,  ve sonunda da  kefeni ile bazı inançlarda ise giysisi 
ile gönderilir. Bu çalışmamın adına bir gönderme ile Woven Beings dedim. Woven : dokuma, 
insan oğlu da human beings (ingilizcede)”  

“Human being first meets the woven material as a diaper and  leaves togethere all the way 
Clothes, blankets, sheets, curtains and kilims. Finally send wrapped in a piece of fabric or fully 
dressed according to beleives.That’s why I named my work as ‘Woven Beings”

Dokuma Bireyler  / Woven Beings - - 2002
Düzenleme
El dokuması - Doğal malzemeler
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Naile Rengin OYMAN - Türkiye / Turkey 
Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü, ISPARTA
e-posta: renginoyman@sdu.edu.tr renginoyman35@gmail.com

“Çalışmamda farklı dokuma tekniklerinden, çizgisel ve noktasal tasarım unsurlarından 
yararlanarak, farklı ve doğal malzemelerle düzenlemeler kullandım. Doğal malzemelere ve 
doğal renklere duyduğum ilgi, çalışmamın esin kaynağını oluşturdu. Böylece kullandığım 
teknik ile malzemelerin doğal uyumu, doğal renk uyumu, tasarımın değişik unsurlarını da 
dikkate alarak farklı düzenlemeler yaptım.”

“In my work, I used different weaving techniques and design elements of line and point advan-
tage, and natural materials with different arrangements. Natural materials and natural colors 
are my domain, so that formed the inspiration for my work. I did that used such techniques, the 
natural harmony of materials, natural color harmony, design, taking into account the different 
elements in different arrangements.”

Kahverengi-siyah-beyaz - 2011
53 cm. x 135 cm.
Karışık dokuma tekniği - Jüt, keçe, kendir, misina, yün ipi, boncuk
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Nesrin ÖNLÜ - Türkiye / Turkey
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü, İZMİR
e-posta:  onlunesrin@gmail.com

“Aşağıda yer alan dörtlükte bağlantılı olarak iç dünyama yaptığım yolculuğu eserime yansıttım.

‘HAYATIN DALGALANMALARI’ adlı şiirden

Hayat dalgalı bir deniz gibidir

Güneşli bir havada aniden kopan bir fırtınayla
Alır götürür seni bilinmedik kıyılara 
Tanımadığın yüzler tanımadığın sesler sara etrafını
Kim olduğunu ne olduğunu unutursun bir an için
Allak bullak olur dünyan
Sözcükler bile yetersiz kalır anlatmaya

Nesrin Önlü, 2010”
 

Derinlere Dalış - 2010
83 cm. x 143 cm.
Dokuma
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Füsun ÖZPULAT - Türkiye / Turkey 
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü, İZMİR
e-posta:  fusun.ozpulat@deu.edu.tr

“Masallar hep o cümleyle tamamlanır.” Gökten üç elma düşmüş…” Bu çalışmada amacım, 
masalların sonunu bağlayan cümleyi görselleştirmekti. Vurgu için seçtiğim ögeler, teksti-
lin ana tekniklerinden örme ve dikiş kullanılarak biçimlendirildi. Bildik, tanıdık objelerin 
heykelimsi formları renkli iplikler kullanılarak dekoratif hale getirildi.”

“Tale are always finished with this sentence.”Three apples have fallen down from the sky…” My 
aim is here to visualise the sentence finishing the tale.elements which I choose to emphasize are 
formed using textile basic techniques, namely knitting and sewing. Sculptural forms of familiar 
objects have been made decorative, using colorful threads.”  

“Masal” / “Tale” – 2012
48 cm. x 40 cm. x 80 cm. 
Örme,Dikiş - Tel ip,pamuklu kumaş,renkli ipek iplikler / Knitting, sewing- Vire, cotton fabric, colorful silk threads
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Teresa PASCHKE - ABD / USA
Iowa State University College of Design, USA
e-posta:  tpaschke@iastate.edu

“I hope that viewers consider three relationships when viewing my artwork: First, how ornament 
and pattern can be expressive of cultural, social, and political ideals,  Second, the relationship 
or similarities between historical styles and contemporary forms of visual expression; specifically 
historical needlework and contemporary grafiti and third, the relationship between traditional 
hand techniques, which lend unique qualities to each individual piece of artwork, and digitally 
printed images, with which multiple editions and repeat patterns are designed and printed with 
ease.”

“Graf-chain” - 2008
h81.28 cm. x w152.4 cm.
Digital printing, hand-embroid-ery, Fiber reactive dyes, cotton canvas, thread 
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Başak SAÇLIOĞLU - Türkiye / Turkey 
Marmara Üniversitesi  Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Sanatları Bölümü, İSTANBUL
e-posta:  mehmetsaclioglu@gmail.com

“Eşkina gözünün fotoğrafına, dikişle, tuval üzerinde üçüncü bir boyut ekleyerek yeni bir 
gerçeklik kazandırılmıştır.”

“A three diamentional sewing technique is added to the photograph on canvas to create a new 
reality.”

Eşkina Gözü - 2012
103 cm. x 19 cm.
Tual üstüne fotoğraf ve dikiş - tual, dikiş ipliği
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Mehmet Zaman SAÇLIOĞLU - Türkiye / Turkey
İstanbul Ticaret Üniversitesi Mühendislik ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü, 
İSTANBUL
e-posta:  mehmetsaclioglu@gmail.com

“Konik karton kapların yırtılmasıyla oluşan ve dönme hareketi taşıyan formlar, dikişle 
figürleştirilmiş, böylelikle dönme hareketi güçlendirilmiştir.”

“Conical cardboards are torne to create turning movement and strengthened by sewing.”

Dansöz ve Fırıldak - 2012
25 cm. x 35 cm.
Dikiş - Dikiş ipliği, Kraft kağıt ve kartın
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Esin SARIOĞLU - Türkiye / Turkey 
Haliç Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü, İSTANBUL
e-posta:  esinsarioglu@halic.edu.tr

“Geleneksel bir teknik olan keçe ile Simurg’un renkliliğini çağdaş bir yorumla günümüze ak-
tarmaya çalıştım.  Farklı kültürlerdeki Zümrüt Anka kuşunun masalımsı yaşamı ve inanışlara 
göre felsefesinin toplumlar üzerindeki etkilerinin yansımalarını görselleştirdim.”

“I have tried to convey the colorfulness of Simurg with felt, a customary technique, and to visu-
alize the legendary life of the Phoenix from various cultures and the impact of its philosophy on 
societies according to their beliefs.”

Simurg I - 2012
70 cm. x 100 cm. (Çift kuşlu) (with two birds)
Elyaf ve keçenin serbest bir teknikle (yapıştırma-dikme)yüzeyde yapılandırılması-  Yün elyafı – El yapımı keçe / Configuration of wool fibers and felt on 
the surface with a free technique (gluing / sewing)- Wool fiber – Handmade felt
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Şerife SEZGİN - Türkiye / Turkey

Kilim Dokuma / Kilim Weaving
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Oya SİPAHİOĞLU - Türkiye / Turkey 
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü, İZMİR
e-posta:  oya.sipahi@deu.edu.tr

“Eserlerin teması olarak seçilen “gül” motifi, bir kumaş süsleme sanatı olan “batik” tekniği ile 
ve tekniğin verdiği resimsel imkanlar kullanılarak yorumlanmıştır.”

“The “rose” motif, chosen for the main theme for all the works has been interpreted in a pictorial 
manner and produced using batik techniques.”

Gül - 2012
130 cm.  x 120 cm.
Mum Batik  - Pamuklu dokuma
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Ayten SÜRÜR - Türkiye / Turkey
İstanbul Arel Üniversitesi  Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü, İSTANBUL
e-posta:  aytensurur@gmail.com

“Gerek halk sanatlarında gerekse saray sanatlarında yer alan tekstil yama işlerinden yola 
çıkılarak yorumlanmıştır.”

“The Patch-work”. A synthesize of Türkish folk art and also Ottoman art style.”

Benim Boğçam - 2012
100 cm. x 100 cm.
Yama işi (Patch Work) -  İpek Kumaş
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Yüksel ŞAHİN - Türkiye / Turkey 
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü, ANTALYA
e-posta: sahin.yuksel2@gmail.com

“İşimde Tanrıça İsis’in binyıllardır asıl kimliğinden nasıl uzaklaştırıldığını bunun da onun 
onuru kırdığını anlatmak istedim. Böylece, asıl İsis kimdir sorusunu sorgulatmayı amaçladım.” 

“In my artwork I wanted to tell how they have been wrest from true meaning of Goddess Isis’s 
actual identity for thousands of years. That misinterpretations are breaking her dignity. Hence 
my goal is to question of who the real Isis is…”

Tanrıça İsis’in Kırılan Onuru / The Hurt Pride of the Goddess İsis’s - 2012
İnsan boyutu / Human Size
Dikiş - Keçe , kendir, düğme / Felt and Sewing
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Pilar TOBON - Kolombiya / Colombia
World Textile Art Organization (WTA)
e-posta:  pitobon@yahoo.com  - pilar@wta-online.org

CONCEPT: “WIDOW’S KIMONO”
“My work reflects the sadness, pain, loneliness.... 
The loss of a loved one, the mournig, the tears....  
The rigidity of the metal, the softness of the veil, the transparency of the crystal, unify my work, 
maintaining the ichnographic language of the Kimono”

“Widow’s Kimono” - 2012
120 cm.  x 180 cm.
Personal mix - Metal, veil, acrylics crystals, silk
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Mine Biret TAVMAN - Türkiye / Turkey 
Marmara Üniversitesi  Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Sanatları Bölümü, İSTANBUL
e-posta:  birettavman@yahoo.com

“İşimde örme tekniğini pamuk iplik malzemeden yararlanarak kullandım. Tekstil sanatında 
örme tekniğinin sahip olduğu farklı doku olanakları beni bu tekniğe yönlendirdi.  Bu çalışma-
da iki renk kullanıldı. Çalışma üç parçadan oluşuyor. Benim için yüzeydeki doku daha önem-
li olduğu için bu çalışmada da renge değil dokuya ağırlık verdim. Duyguların değişkenliğini 
gösteren çalışmamda doku ve renk oranlarıyla duygu değişimini yansıtmak istedim.”

“I used coton yarn and knitting tecnique in my work. I am using this technique because of its 
different surface affect in textile art area. Two colours were used in this work and it is three pieces 
work. I dont use many colours in my works,  structure is more important then colours for me. I 
tried to show the changes of emotions with using colour and structures in defferent proportions.”    

 “Umut” / “Hope” – 2005
3 Parça Herbiri: 50x50 cm  / 3 Pieces -Each : 50x50 cm
Örme/ Knitting -  Pamuk iplik / Cotton yarn

138



AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MODA ve TEKSTİL TASARIM BÖLÜMÜ / AKDENIZ UNIVERSITY FACULTY OF FINE ARTS FASHION AND TEXTILE DESIGN DEPARTMENT  

Şebnem TEMİR - Türkiye / Turkey
Haliç Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü, İSTANBUL
e-posta:  stemir@yahoo.com

“Belleğimde kalmış bir fotoğraf, 
Tahrip edilmiş olan doğa, geride kalan anılar. 
Zamanı geriye alamayız,  
Yok edilmemişi koruyabilmek tek şansımız,   
Onu da başarabiliriz, çok geç olmadan!” 

“I have the memory of a framed photo 
Nature is destroyed, memories left behind 
We cannot take back the time 
We have only one chance to  preserve the remaining 
May be  It is too late, but we can also save Nature

inspired picture from: National Geographic  
Vol. 175 - March 1989 Sayfa: 290 / page: 290”

Çok Geç Olmadan! / Is It Too Late! – 2012
80 cm. x 110 cm.
Yüzey çalışmasında, Mumlu batik yöntemi ile boyanmış fon üzerine, 150 yıllık yazma kalıplarıyla baskı ve fırça ile farklı gölge uygulamaları - Doğal 
Keten / Resist Dying With Wax, Block Prınting With 150 Years Old Block, Stencil And Hand Painting-% 100 Pure Linen
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Hamdi ÜNAL - Türkiye / Turkey 
İstanbul Arel Üniversitesi  Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü, İSTANBUL
e-posta:  hamdiunal@arel.edu.tr

“Çalışmalarda keçe oyma tekniği kullanıldı. Keçenin yapısı gereği kabartma özelliği çalışma-
ların temelini oluşturdu. “İzler” herkeste farklı farklı olmasına rağmen aynı zamanda her 
elin parmak izi de farklı farklıdır. Estetik ve sanatsal anlamda ürettiklerimiz üzerinde mut-
laka izlerimiz vardır. Parmak izlerimizi yakından okuduğumuzda ve bunu çalışmalarımıza 
yansıttığımızda bu farklılığı daha rahat görebiliriz.”

“Felt carving technique is aplied  on the artworks. By the felts  nature,qualification of  relief 
generates the basis of the works. Although “Traces” is different in everyone, at the same time in 
each hand, the fingerprint is different. Absolutely, there are “Traces” on the aesthetic and artistic 
works. When we read our fingerprints closely and when we reflect  them our artworks, we can 
see that difference easily.”

İzler 1 - 2012
120 cm. x 180 cm.
Oyma ve Aplikasyon - Doğal ve Yapay Keçe
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Nuray YILMAZ - Türkiye / Turkey
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü, İZMİR
e-posta:  nuray.yilmaz@deu.edu.tr

Karışık Teknik / Mixed Techniques
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“BOYUMDAN BÜYÜK İŞLER - 2, FIRAT NEZİROĞLU SERGİSİ”
“BITING OFF MORE THAN YOU CAN CHEW - 2”, FIRAT NEZİROĞLU EXHIBITION

09 Ekim/ October - 09 Kasım/ November 2012, İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Sanat Galerisi, Antalya, Türkiye
  Antalya Chamber of Civil Engineers Art Gallery, Antalya, Turkey 
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“TEKSTİL SANATI” GRUP SERGİSİ /  “TEXTILE ART” GROUP EXHIBITION

10- 23 Ekim/ October 2012, Antalya Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Kaleiçi, Antalya, Türkiye/ Antalya State Fine Arts 
Gallery, Kaleiçi, Antalya, Turkey

Disiplinler arasındaki sınırların hızla yok olduğu günümüzde; sanat, sanatçı ve sanat yapıtı kavram-
ları yeni bir boyut kazanmıştır. Bu sanatsal gelişmeye paralel olarak Tekstil Sanatı da, güncel sanatın 
eleştirel, kavramsal, çoğulcu ve çok referanslı yapısının içinde, geleneksel tekniklerden kopmadan, 

yeni teknolojileri kullanarak ve malzeme ortaklığı kurarak yer almaya başlamıştır. Dünyadaki bu san-
atsal oluşuma Türkiye’de de birçok sanatçı; sergi, etkinlik ve yayınlarıyla Tekstil Sanatı ve Lif Sanatına 

katkıda bulunmuşlardır. “Tekstil Sanatı Grup Sergisi”nin ev sahipleri olan; Günay ATALAYER, Füsun 
ÖZPULAT, Oya SİPAHİOĞLU ve Cemal MEYDAN bu alanla ilgili yurtiçi ve yurtdışında yapılan sanat 

etkinliklerde farklı yorum ve üsluplarıyla yer almışlardır.

Today is rapidly disappearing boundaries between disciplines; the arts, artists and concepts of art work has taken a new dimension. 
In parallel with this artistic development, Textile Art too have taken it’s place in this context  of critical, conceptual, plural  refferential 
structure of contemporary art, without detaching itself from traditional techniques and by using new technologies and  forming  new 

material alliences with other forms of art. Many artists in Turkey too have contributed to the Art of Textile and Fiber Art  with their work 
and publications to this new artistic formation. Günay ATALAYER, Füsun ÖZPULAT, Oya SİPAHİOĞLU and Cemal MEYDAN, who are the hosts 
of  the “Textile Art Group Exhibition” have all taken part in many national and International art exhibitions, each with different  styles and 

interpretations.

DAVETLİ SANATÇILAR / INVITED ARTISTS
Günay ATALAYER- İstanbul, Türkiye / Turkey, Cemal MEYDAN- İzmir, Türkiye/ Turkey, Füsun ÖZPULAT- İzmir, Türkiye / 

Turkey, Oya SİPAHİOĞLU- İzmir, Türkiye / Turkey,
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Günay Aykaç ATALAYER (Marmara Üniversitesi, Faculty of Fine Arts, Textile Design De-
partment, İstanbul) : Sanatçının bu sergide yer alan çalışmaları; kendi  özgün  tekniğinin 
deneysel gelişimini göstermektedir. Geleneksel kaynaklı özgün tekniğini çağdaş malzemeler-
le buluşturan sanatçı, Anadolu ve kadın  söyleminin izini, yeni sunum biçimleri kullanarak 
“Dokumacının Güncesi”nde sürmektedir. Dokuma tekniğini, kendini ifade etme sürecinde 
etkin bir dil olarak kullanmayı seçen Atalayer, toplumun geçmişi,bugünü ve geleceği ile 
bağının kurulmasında “dokuma”nın özel bir yeri olduğunu düşünmektedir. Sanatçı; görsel 
algılama, yaratıcı düşünme ve çok boyutlu tasarlama konusunda “dokumaca” düşünmenin 
bir kazanım olduğunu  ifade etmekte ve “dokuma’”nın genel olarak bir yaratma eyleminin 
adı olduğunu belirtmektedir. O’na göre; dokuma ve dokuma teknikleri  bir yaratma sürecinin 
görselleştirme araçlarıdır. Bu bağlamda “dokuma”; deneysel yaratıcılık yöntemi ve bir sanatsal 
ifade biçimi olup estetik nesnelerin üretilmesinde kullanılabilen bir yapısal üretimin dilidir.

The work of the artist in this exhibition, show the development of her own unique experimental 
technique. Artist by combining that taken from traditional source of her original technique and 
with contemporary materials has follow  trace of the Anatolia and woman rhetoric by using new 
presantation techniques on the “diary of weaving”. 
Weaving technique of  that choose to use  in the process of self-expression as an active language 
1-Merhaba Dünya ve “Sevgili Anadolu”/ 1988/ 110x180/ İkat Dokuma- Ikat weaving.
2-Anadolu  “Kadın”/ 1987/ 55x75 / İkat Dokuma/ Ikat weaving.
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Cemal MEYDAN (Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil ve Moda 
Tasarımı Bölümü Dokuz Eylül University Fine Art Faculty and Textile and Fashion Design 
Branch, İzmir) : Geleneksel ve çağdaş tekstil baskı ve boya teknikleri üzerine uzmanlaşan 
sanatçı, son zamanlarda lif ve keçe ile üç boyutlu formlar üzerine çalışmalarını sürdürmekte-
dir. Bu sergide “Doğu İhtişamı ve “Anadolu” serilerinden oluşan işlerden seçilmiş çalışmalar 
yer almaktadır. Bu çalışmalar; Doğu ve Anadolu kültürünün izlerini geleneksel tekstil mal-
zeme ve tekniklerini çağdaş bir dil kullanarak arama ve bugüne taşıma çabasını taşımaktadır. 
Çalışmalar ağırlıklı olarak malzeme– teknik-  renk birlikteliği ve uyumu üzerine yoğunlaş-
maktadır.

The artist, who has become an expert in the field of traditional and contemporary textile printing 
and dying techniques, has recently been continuing his works on the three dimentioned forms 
with fibre and  felt. These works have been trying to search the traditional textile equipment and 
techniques of “Orient” and “Anatolia” cultures  and carry  them today. Works have mainly been 
concentrated on equepment-technic-color combination and fitness.
Doğu İhtişamı- II/ Orient Glorious- II, 2011/ Keçe yerleştirme/ Felt Installation
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Füsun ÖZPULAT (Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil ve Moda 
Tasarımı Bölümü Dokuz Eylül University Fine Art Faculty and Textile and Fashion Design 
Branch, İzmir) : Sanatçının bu sergide yer alan çalışmaları; zaman ve söylem açısından hem 
bugüne, hem geçmişe, hem de geleceğe seslenmektedir. Lif Sanatı’nın kendi içindeki dilini 
çağdaş sanata taşıyan Özpulat, eserlerinde, bütünü algılamak yerine detaydaki izleri takip 
etmeyi tercih etmektedir. İçsel bir yolculuğun da başlangıcı olarak kabul ettiği bu tercihinde 
başvurduğu çalışma konuları herkes için tanıdık ve bildik kavramlardır. Sanatçı, eserlerinde 
geleneksel tekstil tekniklerini kullanmakta ve bugünün formlarında yorumlamaktadır. Ku-
maş yüzeyinde katlamalar, el boyamalar, baskılar, dikiş tekniklerini uyguladığı işlerinde elde 
edilen sonuç sürprizlerle doludur ve heyecan vericidir.

The exhibits artworks by the artist; call out to the past, present and future in terms of time and 
discourse. Transfering the unique language of fiber art in its own to  contemporary  art, Özpulat  
would rather follow  traces  in the  detail than  conceive  the  whole  in  her  Works, which is her 
very preference that she regards as the beginning of her inner voyage involving subjects of work 
quite familiar to almost all. She employs traditional textile techniques in her exhibits in such 
a way to interpret them in contemporary forms. Foldings on fabric, hand painting/dyeing and 
prints prove surprising and exciting in her works to which she has succesfully applied sewing 
techniques. Mercan / Coral, 2006/ (10X 10X 10 cm)/ Shibori (Triptik) 
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Oya SİPAHİOĞLU (Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk 
Sanatları Bölümü/ The Traditional Turkish Arts and Crafts Department, Dokuz Eylül Uni-
versity, İzmir) : Sanatçı eserlerinde Türk süsleme sanatlarından esinlenmekte ve geleneksel 
tekstil boya ve baskı tekniklerini kullanmaktadır. Bu sergideki çalışmalarında Batik (mum 
boyama) tekniğinden yararlanarak, Selçuklu dönemi kuş motifleri ve geometrik örgülerden 
esinlenmiştir. Kullandığı motifleri geleneksel değerlerinden koparmadan, motiflerin üslup 
özelliklerini koruyarak özgün, yeni düzenlemeler yapmıştır.

The artist uses many different traditional dye and printing techniqes in her work and she is 
influenced by the Turkish decorative arts.  In her work at this exhibition, she has used the batik 
technique to create original compositions, drawing inspiration from bird motifs and geometrical 
ornamentations from the Seljukian Era, while remaining true to their original stylistic qualities.
Kuşlar/ Birds, 2009/ (90X 170 cm), batik/ batik dyeing.
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ARAKHNE PERFORMANSI /  ARAKHNE PERFORMANCE

10 Ekim/ 10th October 2012 Antalya Arkeoloji Müzesi, Antalya, Türkiye /Antalya Archeology Museum, Antalya, Turkey
By Irmak İpek ALTIN/ İSTANBUL 

Kostüm Tasarım: Asuman TEKGÖNÜL / Costume Design by Asuman TEKGÖNÜL
 

“ARAKHNE PERFORMANS”ı bu coğrafyanın ne kadar eski bir tekstil merkezi olduğuna mitolojik bir 
öyküyle gönderme yaptı. Performansla, Lidyalı Dokumacı Kız Arakhne’nin Tanrıça Athena ile olan 

rekabeti sonrasında örümceğe çevrilmesi ve yüzyıllardır tekstilin sembolü haline gelmesi anlatıldı.

Arakhne performance touched on this geography being such an old textile centre with a mythological story. It has been 
seen from the performance that after the Lydian weaver girl’s competition with Athena, the goddess of Arakhne, she 

transformed into a spider and became the symbol of textiles for centuries. This performance was performed by model 
Ipek Irmak ALTIN.
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“KAYBOLAN ŞIKLIĞA HATIRLATMA”, VURAL GÖKÇAYLI RETROSPEKTİF SERGİSİ
“A REMINDER FOR THE LOST ELEGANCY”, VURAL GÖKÇAYLI RETROSPECTIVE EXHIBITION

10 - 23 Ekim/ October 2012 Antalya Arkeoloji Müzesi, Antalya, Türkiye /Antalya Archeology Museum, Antalya, Turkey

VURAL GÖKÇAYLI, Moda Tasarımcısı, İstanbul, Türkiye/ Fashion Designer, İstanbul, Turkey, 
Vural Gökçaylı’nın “Kaybolan Şıklığa Hatırlatma” adlı restospektif sergisinde yer alan tasarımları; 

zaman ve söylem açısından günümüze, geçmişe ve geleceğe seslenmektedir. Haute-Couture giysi 
üretim biçimini ve moda anlayışını, tasarımlarında yücelten sanatçı, bir anlamda günümüz hazır 
giyim üretim biçimiyle sıradanlaşan ve şıklıktan uzaklaşan kadın giyimine eleştirel bir gönderme 

yapmaktadır. 

Vural Gökçaylı:  A retrospective exhibition named as “Kaybolan Şıklığa Hatırlatma” in designs in terms of  discourse encompasses to past, 
present and future. He exalts Haute-Couture mode of production sense of fashion in his clothing designs. He criticizes to women clothes 

which became ordinary and moving away from elegance with recent ready-made manufacturing type clothings.   
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“MÜZE’DE MODA VAR” GRUP SERGİSİ
“FASHION IN MUSEUM” GROUP EXHIBITION

10 - 23 Ekim/ October 2012 Antalya Arkeoloji Müzesi, Antalya, Türkiye /Antalya Archeology Museum, Antalya, Turkey

“Müzede Moda Var” Grup Sergisi,  beş akademisyenin ‘sanayi devrimi’ sonrasında dünyadaki moda 
eğilimlerini on yıllık dönemlere ayırarak; Antalya Arkeoloji Müzesi’nin,  antik dokusunda moda 

tarihine farklı bir bakış açısı kazandırmayı hedeflediği çalışmaları içermektedir.

“FASHION IN MUSEUM” exhibition which is held at the ancient tissue of Antalya Archaeological Museum embodies the works of five 
academics who aimes to provide a different perspective to the history of fashion by examining decade by decade the world fashion trends 

after the ‘industrial revolution’.

DAVETLİ SANATÇILAR / INVITED ARTISTS
Irmak BAYBURTLU, Tekstil Tasarımcısı, İstanbul, Türkiye / Textile Designer, İstanbul Turkey, 

Ebru DİKMEN, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü, Antalya, Türkiye
Akdeniz University Faculty of Fine Arts Fashion&Textile Design Department, Antalya, Turkey, 

Özge USLUCA, Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölümü, Mersin, Türkiye  
Mersin University Faculty of Fine Arts Textile Department, Mersin, Turkey, 

Gözde YETMEN, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü, Antalya, Türkiye
Akdeniz University Faculty of Fine Arts Fashion&Textile Design Department, Antalya, Turkey

DANIŞMAN / SUPERVISOR: 
Doç. Yüksel ŞAHİN, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü, Antalya, Türkiye

Akdeniz University Faculty of Fine Arts Fashion&Textile Design Department, Antalya, Turkey
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I. ULUSLARARASI MODA VE TEKSTİL TASARIMI SEMPOZYUMU
I. INTERNATIONAL FASHION AND TEXTILE DESIGN SYMPOSIUM

08 - 10 Ekim/ October  2012, Akdeniz Üniversitesi, SKS Salonları, Kampüs, Antalya, Türkiye
Akdeniz University, SKS Halls, Campus Antalya, Turkey 

Türkiye’de Moda ve Tekstil Tasarımı alanında yürütülen çalışmalar, ortaya konulan yeni araştırmalar, 
ifade biçimleri ve görüşler, bugüne kadar ortak bir düzlemde ele alınmamış, elde edilen bulgu ve 
bilgi birikimi gerçek sonuçlarıyla görünür kılınmamıştır. Moda ve Tekstil Tasarımı Sempozyumu bu 

birikimi ortaya çıkarmak için, alanın ilişki içinde olduğu farklı disiplinlerde çalışmalar yapan sanatçı, 
tasarımcı, araştırmacı, akademisyen ve sektör temsilcileri arasında daha fazla iletişim sağlayarak bu 
birikimi zenginleştirmeyi amaçlamıştır.”Yeşil Tekstil, Yavaş Moda” söylemini benimseyen Bienal kap-
samındaki sempozyumda moda ve tekstilin doğrudan tasarım, sanat ve kültürle olan ilişkisinin yanı 
sıra tanıtım ile hukuki süreçlerin tartışıldığı konu başlıklarına ilaveten, bir ilk olarak “Yeşil Tekstiller” 

adlı seksiyon gerçekleştirilmiştir. 

The studies, new researches, expressions and approaches in Fashion and Textile Design in Turkey were not considered in a common plane 
and the findings and accumulation of knowledge were not made visible with their real results up till today. Fashion and Textile Design 
Symposium aims to unfold and enrich this accumulation by the way of creating lines of communication between artists, designers, re-

searchers, academicians and sector representatives who are involved in different disciplines in relation to this specific area. The symposium 
which has been realized in the scope of the biennial which adopts “Green Textile, Slow Fashion” approach, consists of discussions on the 

relationship of fashion and textile with design, art and culture as well as their promotion and legal procedures, and additionally a section 
called “Green Textiles” has taken place as a first within the symposium. 

SEMPOZYUM KONU BAŞLIKLARI / SYMPOSIUM TOPICS
1. Tekstil ve Moda’da Tasarım ve Sanat İlişkisi  2. Tekstil, Moda ve Kültür 3. Tekstil ve Moda Tasarımı 

Alanında Tanıtım ve Hukuk Süreçleri 4. Özel Seksiyon “Yeşil Tekstiller”/ 1. Design and Art Relationship 
in Textile and Fashion 2. Textile, Fashion and Culture 3. Promotion and Legal Procedures in Textile and 

Fashion Design 4. Special Section “Green Textiles” 
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ÇALIŞTAYLAR / WORKSHOPS

08 - 10 Ekim/ October  2012, Akdeniz Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Atölyeleri, Antalya, Turkey
Akdeniz University, Faculty of Fine Arts, Campus, Antalya

I. ÇALIŞTAY / WORKSHOP
“SHIBORI”

Çalıştay Yürütücüsü/ Workshop Executive: Yrd. Doç. / Assist. Prof. Füsun ÖZPULAT, İzmir, Türkiye/ Turkey  
Çalıştay Sorumlusu/ Workshop Supervisor: Uzm. Duygu İrem ERDOĞAN, Eskişehir, Türkiye/ Turkey

“Shibori” çok eski bir Japon ipek boyama tekniğidir ve günümüzün batik çalışmaları ile 
özdeşleştirilebilir. Bir çeşit bağlama ve sarma tekniği olan shiboride pamuklu ve ipekli kumaşlar 

üzerine reaktif boyarmaddelerle renklendirme ve serbest el boyama uygulamaları yapılır.

 “Shibori” is an ancient Japanese silk dyeing technique and it could be identified with batik dyeing works of today. As a binding and 
wrapping technique Shibori consists of coloring cotton and silk textile with reactive dyestuff and free hand dyeing applications.
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II. ÇALIŞTAY / WORKSHOP
“KEÇE” / FELT 

Çalıştay Yürütücüsü/Workshop Executive: Mehmet YILMAZ, Tire İzmir, Türkiye / Turkey 
Çalıştay Sorumlusu/ Workshop Supervisor: Uzm. Kazım AKDAĞ, Isparta , Türkiye / Turkey

Keçe, koyun yününün su, sabun ve ısı yardımıyla oluşturulan alkali bir ortamda işlenerek birbiri 
arasına girmesi ile elde edilen atkısız-çözgüsüz sıkıştırılmış tekstil örneğidir. Bu çalıştayda geleneksel 

keçe yapımının aşamaları, yünün yanı sıra farklı malzemelerle uygulanmıştır.

Felt is a compressed textile, which is manufactured by processing sheep’s wool with the aid of water, 
soap and heat in an alkali environment. 

In this workshop traditional felt production phases has been applied on wool as well as other materials.
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III. ÇALIŞTAY / WORKSHOP
“DRAPE” / DRAPERY

Çalıştay Yürütücüsü/ Workshop Executive: Vural GÖKÇAYLI, Moda Tasarımcısı, İstanbul.
Çalıştay Sorumlusu/ Workshop Supervisor: Öğr.Gör. Safiye SARI, Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü, GSF, SDÜ, Isparta, Türkiye

Üç boyutlu kalıp çıkarma ve giysi tasarlama tekniği olan drape, kumaşın canlı ya da cansız manken 
üzerinde şekillendirilmesi ile uygulanmaktadır. Bu yöntem tasarımcıya birebir kumaşla çalışma şansı 

tanıdığından dolayı yaratıcılığı yüksek seviyelere çıkartmaktadır. Ayrıca, doğrudan vücut üzerinde 
uygulanmasından ötürü giysinin vücut ile ilişkisi mükemmel uyum içerisinde olmaktadır. 

Drapery as a technique for extracting 3 dimensional shapes and designing clothes is applied by way of shaping the textile on a person or 
dummy. This method brings out creativity since it enables the designer to work on the textile directly. Additionally, the clothing is usually in 

perfect harmony with the body since it is applied directly on the body. 

154



AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MODA ve TEKSTİL TASARIM BÖLÜMÜ / AKDENIZ UNIVERSITY FACULTY OF FINE ARTS FASHION AND TEXTILE DESIGN DEPARTMENT  

IV. ÇALIŞTAY / WORKSHOP
“EL BASKICILIĞI”/ BLOCK PRINTING

Çalıştay Yürütücüsü/ Workshop Executive: Hüseyin ER, Tokat, Türkiye/ Turkey
Çalıştay Sorumlusu/ Workshop Supervisor: Yasemin ERZ, Heykel Sanatçısı, Antalya, Türkiye/ Turkey

Geleneksel tekstil baskı tekniklerinden olan, ağaç kalıpla el baskıcılığı “yazmacılık” olarak 
adlandırılmaktadır. Yazma ise tahta kalıp baskıcılığı veya el boyaması ile elde edilen özel figürlü tek-
stilleri tanımlamaktadır. Orijinal yazma kalıplarının kullanılacağı çalıştayda boya hazırlama, ahşap 

kalıpla baskı yapma ve bitim işlemlerini içeren uygulama çalışmaları yapılmıştır. 

One of the traditional printing techniques hand-printing with wooden mould is called “block-printing”. Block-printing on the other hand 
is used to describe textiles with special figures acquired through wooden mould printing or hand dyeing. During the workshop in which 

original hand-paint moulds has been used, preparation of dye, printing with wooden mould and finishing works has taken place.
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KAPANIŞ PANELİ - PANEL II

“MARKALAŞMA VE TÜRKİYE’NİN MODA -TEKSTİL 
TASARIM MERKEZİ OLMA ÇABALARI”

10 Ekim 2012, Akdeniz Üniversitesi SKS Konferans Salonu, Saat: 09.00-10.30

Panel Başkanı ve Raportör: Yrd. Doç. Dr. Reyhan VARLI GÖRK*
Panelistler: Mehmet Kaan DERİCİOĞLU**,  Volkan GÜLOĞLU*** 

“Yeşil Tekstil, Yavaş Moda” temasıyla gerçekleşen I. Uluslararası Antalya Moda Ve Tekstil 
Tasarım Bienali’nin, “Markalaşma ve Türkiye’nin Moda-Tekstil Tasarım Merkezi Olma Çaba-
ları” başlıklı kapanış paneli, Panel Başkanı’nın panelistleri takdiminden sonra ilk konuşmacı 
Kaan Dericioğlu’nun fikir ürünleri ve marka arasındaki bağıntıya vurgu yapan konuşması 
ile başlamıştır. Ardından Volkan Güloğlu, iyimser bir yaklaşımla Türkiye’nin Moda-Tekstil 
Tasarım Merkezi olabileceğine duyduğu inançla gereken ölçütlere dikkat çekmiştir. Pa-ne-list-
lerin konuşmalarının sonunda panel başkanı Reyhan Varlı Görk, konuyu bir ürünün marka-
laşması meselesinden, ürettiği ürün aracılığıyla bir yerin markalaşması tartışmasına kaydır-
mak amacıyla, “Markalaşma ve Bir ‘Yer’in örneğin bir kentin, bir üretim, bir imalat alanında 
Merkez Olma Çabaları” başlığı altında yeni kavramsallaştırmalar önermiştir. Planlanan süre-
de tamamlanan panele katılan dinleyicilerin soru ve katkıları, bienal teması ve panel başlığı 
arasındaki sıkı bağı anlamamızı kolaylaştırmaları açısından önem taşımaktadır. 

İlk panelist M. Kaan Dericioğlu konuşmasına, “Fikir Ürünleri” ve “Fikir Ürünleri Üzerinde-
ki Haklar” kavramlarını açıklamakla başladı. Dericioğlu’na göre “fikir”; taş, toprak, su, de-
niz, orman ve diğer tüm canlılar gibi doğanın bir parçası olan insana yine doğa tarafından 
bağışlanmış bir özellik, bir ayrıcalıktır. Aklını kullanarak fikirler üretebilen tek canlı olan 
insanın, fikirlerini ifade ettikten sonra “fikir ürünü” oluşmaktadır. “Ürünün bir sahibi vardır” 
ve koruma bu aşamada başladığı için “haklar doğar” diyen Dericioğlu, fikri hakların ortaya 
çıkış sürecini; “İnsan – Akıl – Fikir – Ürün – Sahip – Haklar” sıralamasıyla açıklar.

Dericioğlu, fikir ürünü üretenlerin, fikirlerinin mülkiyet hakkının korunması için, fikri 
ürünlerin de tıpkı maddi ürünler gibi korunmasına olanak veren düzenlemeler yapıldığını 

* Çankırı Karatekin Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi, ÇANKIRI
** Ankara Patent Bürosu Limited Şirketi Genel Müdürü, ANKARA
*** Serbest Stilist ve Moda Danışmanı, Avignon, FRANSA
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aktardı. Dericioğlu, “fikri mülkiyet hakkı” kavramının anlaşılabilmesi için, öncelikler elle tu-
tulan, gözle görülen ve bir mülkiyet konusu olan ‘maddesel varlık’  (tangible assets) kavramı-
na ek olarak; elle tutulamayan, gözle görülemeyen ve yine de bir hak konusu olan ‘madde-
sel olmayan (mallar) varlık’ (intangible assets) kavramlarının anlaşılması gerektiğinin altını 
çizdi. Dericioğlu’na göre maddesel varlıklar; hammaddeler ve stokları, mobilya, makineler, 
topraklar, para, vb. gibi duyular ile algılanan maddeler olarak kabul edilebilir. Maddesel ol-
mayan varlıklar ise maddesel olmayan nitelikteki “mal” olarak kabul edilir. Maddesel olmayan 
nitelikteki malları, “ne yapacağını bilmenin bilimi (bilgisi); Müşterilerle kurulan ilişkiler; İş 
yapış yöntemleri; Bilgi ve veri tabanlarının teknolojisi; İşverenlerin kapasiteleri, yetenekleri 
ve yenilikleri” olarak sıralar.

Sözlerine, “fikir” henüz bir ‘biçim’ verilerek ifade edilmemiş eylem şeklinde açıklanabilir diye 
devam eden Dericioğlu’na göre “fikir ürünü” bir ‘biçim’ verilerek ifade edilmiş ve somutlaşmış 
fikirlerdir. Fikirlerin ifade edilmesiyle oluşan ‘fikir ürünleri’ni ise ifade edilişlerine göre, iki 
grupta ele almaktadır. Birinci grupta, eserler; buluşlar; endüstriyel tasarımlar; entegre devre 
topografyaları; yeni bitki çeşitleri; vb. “yaratılar” (creations) yer almaktadır. İkinci grupta ise 
markalar; ticaret unvanları; internet alan adları; coğrafi işaretler; vb. işaretleri de kapsayan 
“ayırt edici işaretler” (distinctive sings) yer almaktadır. Dericioğlu, ülkemizde uygulanan ilk 
marka yasal düzenlemesi olan 1871 Alameti Farika Nizamnamesi’ndeki “Alâmeti Farika” kav-
ramının, “ayırt edici işaret”  anlamına geldiğini hatırlatarak marka ve fikir ürünü arasındaki 
anlam yakınlığının altını çizmiştir.

Marka aracılığıyla rekabet avantajı yakalamanın, diğer bir deyişle, bir sanayi ürününün 
mevcutlarla rekabet edebilmesinin; “yeni/özgün”, “kaliteli”, “çevreye zarar vermeyen”, vb. ni-
teliklerinin yanında “ekonomik” olmak gibi “ayırt edici özellikler” taşımasına bağlı olduğunu 
ifade eden Dericioğlu, ekonomik bir sanayi ürününü üretebilmek için, ciddi bir ARGE faa-
liyeti gerektiğini vurgular. Bir anlamda marka olmak, rakip ürünlerin mevcut özelliklerini 
sağlamanın yanında, yeni özelliklerin de “yaratılmasını” gerektirmektedir.     
              
Değerli bir marka sahibi olmak için yenilik yapmak gerektiğini vurgulayan Dericioğlu, tekstil 
alanında yenilik örnekleri verir. Verdiği örneklerdeki gibi özgün eser, buluş, tasarım oluş-
turanların; küresel pazar kurallarına göre davrandıkları zaman, marka oluşturabilecek-le-
rini yineleyerek sözlerini sürdüren Dericioğlu, tekstil alanında yapılan yeniliklere ilişkin 
patent alabilmek için tasarımcıların nasıl bir yol izlemesi gerektiğini bilmelerinin önemine 
değindi. Uluslararası platformda buluşların sınıflandırılmasının yapıldığını ve sınıf grupları 
oluşturulduğunu belirten Dericioğlu, tekstil konusu ile ilgili buluşların kodlarını bulmak ve 
bu kodlara göre patent veri tabanları içinde hangi tür buluşlara patent verildiğini ya da pa-tenti 
almak için başvuru yapıldığını bilmek gerektiğini vurguladı. Çok geniş kapsamda bir veri ta-
banı olan Avrupa Patent Ofisinin http://worldwide.espacenet.com adresindeki veri tabanında 
yaklaşık 100 milyona yakın doküman, yani patent başvuruları ve verilen patentler bulun-
duğunu, bu veri tabanında da IPC veya ECLA sınıflandırma sistemlerinin kodlarını vererek 
ya da anahtar sözcükler kullanılarak verilmiş patentlerin görülebileceği bilgisini aktardı.   
    
Son yıllarda Türkiye’nin “Top 100 En İyi Tasarımcı Ülkeler”1 listesinde ikinci sıraya yer-
leştiğine dikkat çeken Dericioğlu, iyi bir fikri olan herkesin fikrine “sahip”  çıkarak marka 
yaratabileceği konusunda tasarımcılara umut vererek konuşmasını tamamladı.

İkinci panelistimiz Volkan Güloğlu,  “Markalaşma ve Türkiye’nin Moda-Tekstil Tasarım 
Merkezi Olma Çabaları” konusunun Türkiye’de uzun yıllardır tartışılan bir konu olduğunu 
söyleyerek konuşmasına başladı. Konuya oldukça umutlu bir bakışla yaklaşan Güloğlu’na 
göre, Türkiye’nin moda-tasarım merkezi olması gerçekleşebilecek bir hayaldir. Ancak O’na 
göre bu hayalin gerçekleşebilmesi için gerekli ölçütlerin ne olduğunun ortaya konması ge-
rekmektedir. Güloğlu, bu ölçütlerden ilkinin ‘yaratıcılık’, ikincisinin ‘alt-yapı ve know-how’, 
üçüncüsünün ise ‘işletmeci vizyonu’ olduğunu belirtti. 
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Güloğlu, bu ölçütlerden ilki olan ‘yaratıcılık’ hakkında, “Türk insanının bol bol sahip olduğu 
bir yetenek” olarak söz etmiştir. Ancak, estetik kaygıdan ziyade kullanışlılık ve işlevsellik kay-
gısı ile hareket eden “Türk tarzı yaratıcılığının” “Batı tarzı yaratıcılıktan” farklılaştığını ileri 
sürer. Güloğlu’na göre, bundan daha önemli olan bir başka fark; “Batılı bir tasarımcının önce-
likle daha ileride çıkabilecek sorunları ortaya koyması, bunun çözümüne yönelik bir alt yapı 
hazırlaması ve tasarımı oluşturmak için harcadığı zamandan daha fazlasını olası sorunları 
gidermek için harcamasıdır.” Günü kurtarmaya yönelik olmayan, uzun erimli planlama ge-
leneğine dayalı, gelecek kaygısı taşıyan bu yaklaşımın “bizim kültürümüze tamamen yabancı 
bir kaygı” olduğunu üzülerek ifade eder Güloğlu. 

Hem Türkiye’de hem de Avrupa’da stilist ve moda tasarımcısı olarak çalıştığı tekstil sek-
töründeki kendi deneyimlerini aktaran Güloğlu, Türkiye’deki tasarım sürecini “bizler en hızlı 
bir şekilde işe başlar, yolda çıkan sorunları çözerek ilerleriz” diye özetlemektedir. Bu bakış 
açısının bazı durumlarda bir avantaj olabileceğinin altını çizen Güloğlu’na göre “Türk tarzı 
yaratıcılık,” Türk insanının hızlı ve pratik düşünebilme yeteneğinden kaynaklanmaktadır.

Markalaşmadan söz edebilmek için özellikle moda-tekstil sektöründe marka fikrinin nere-
den doğduğunu bilmemiz gerektiğine dikkat çeken Güloğlu, konuşmasını moda tarihinin 
ilklerinden örnekler vererek sürdürdü. 

Güloğlu’nun da söylediği gibi, Türkiye’de moda alanında markalaşma tarihi Avrupa’dan yak-
laşık 100 sene sonra başlar. Örneğin, 1934 yılında Vakko, 1950’de Yeni Karamürsel, 1978’de 
Kip, 1960’ta Beymen, 1987 gibi çok yakın bir tarihte Collezione gibi başarılı markalar iç pi-
yasada yerlerini alırlar. Güloğlu konuşmasında, 1980’lerde Türkiye’nin çok hızlı bir atılımla 
tekstil sektöründe imalatçı ülke konumuna geldiğini, 1990’larda yapılan pek çok stratejik ha-
taya rağmen sektördeki büyümenin devam ettiğini hatırlattı. O’na göre 1990’lardaki büyüme; 
Avrupa’daki tekstil üretiminin azalması, Türkiye’deki uygun fiyat ve yakınlık avantajı, uzak 
doğu ülkeleri ve Mısır gibi rakipleri henüz ortaya çıkmamış olması ile yakından ilişkilidir. 
Yine de, 1990’lı yıllarda Türkiye moda-tekstil sektöründe pek çok yerel perakende firması 
ortaya çıkmış olmasına karşın, bu markalar sadece iç pazar ile kısıtlı kalmışlar, küresel bir 
marka olamamışlardır.

Güloğlu, sektördeki büyümeyi sağlayan ve doğrudan “yaratıcılık” ölçütü ile bağıntılı olan emek 
gücü ve firmalardan söz ettikten sonra ikinci ölçüt olan “altyapı ve know-how” kav-ramından 
söz etmeye başladı. Bu kavramı en basit anlamıyla “bilgi birikimi” olarak tanımlayan Güloğ-
lu, Türkiye’nin moda ve tekstil tasarımı ve üretimi sektöründeki “bilgi birikiminin” uzak ve 
yakın doğudaki ve kuzey Afrika’daki rakiplerinden uzak ara ile önde olduğunu ileri sürdü.
 
Güloğlu’na göre Türkiye’nin moda-tekstil tasarım merkezi olabilmesi için gerekli olan üçüncü 
ölçüt, tekstil patronlarının, marka sahiplerinin, hükümetlerin bakış açısı ve vizyonudur. Sek-
tördeki kendi deneyimlerinden çıkarsadıklarıyla Güloğlu; patronların, marka sahiplerinin ve 
hükümetlerin vizyon sahibi olmamaları nedeniyle markalaşmayı, “50-100 model yaparak ve 
bir etiket bastırarak” gerçekleşecek basitlikte ele almalarını eleştirmektedir. Güloğlu’na göre 
uzun vadeli bir marka olmanın en önemli aşamaları; “yola çıkarken daha en başta, hitap edi-
lecek hedef kitleyi belirleyip, pazarlama ve reklam stratejilerini doğru bir şekilde oluşturmak, 
büyüme rotasını belirlemek” olmalıdır. Bu aşamalar, Güloğlu’nun “Türk tarzı yaratıcılık”tan 
farklı gördüğü, olabilecek sorunları öngörerek önceden çözümler geliştiren “Batı tarzı 
yaratıcılık” tanımıyla örtüşmektedir.

Güloğlu, son yıllarda pek çok küresel marka çıkaran, Barselona ve Madrid gibi şehirlerini 
büyük organizasyonlarla moda merkezi konumuna taşıyan ve bu şehirleri markalaştıran İs-
panya örneğini iyi analiz etmek ve bundan dersler çıkarmak gerektiğini vurguladı. Konuşması-
nı İspanyol hükümetinin marka olmak isteyen ve bu yolda ciddi yatırımlar yapan firmalara 
tanıdığı vergi indirimi; ithalat - ihracat kolaylıkları; enerji tüketimlerinin maddi yükünü 
hafif-letecek tedbirler alması olarak sıralanan uygulamaların önemine değinerek tamamladı.
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Meslek yaşamına Endüstri Ürünleri Tasarımcısı olarak başlamış ve sonrasında “kentbilim” 
a-lanına yönelmiş bir sosyolog olarak; başkanlığını yaptığım bu paneldeki tartışmanın odağını, 
bir ürünün markalaşması meselesinden, ürettiği ürün aracılığıyla bir yerin markalaşması 
meselesine yönlendirmeyi deneyeceğim. “Markalaşma ve Türkiye’nin Moda - Tekstil Tasarım 
Merkezi Olma Çabaları” başlıklı bu paneldeki tartışmayı, daha genel bir ifadeyle “Markalaş-
ma ve Bir ‘Yer’in Moda - Tekstil Tasarım Merkezi Olma Çabaları” başlığıyla yeniden kurgula-
manın yerinde olacağını düşünüyorum. Bir kelime oyunuyla şöyle diyebiliriz: “Bir Kentin bir 
Üretim Alanında (uzmanlaşarak, güvenilirliğiyle tanınarak, dünya piyasalarındaki tüm diğer 
ürünlerden ayırt edilebilir ürünler üreterek) Markalaşması.”     
                                                                                       
Literatürde “marka”2 kavramının nasıl tanımlandığına baktığımızda şu tanımlar üzerinde 
uzlaşıldığını görüyoruz: “Marka, ürünü niteleyen, tanımlayan, onu diğer ürünlerden ayırt 
edilmesini sağlayan bir özellik, ayırt edici bir niteliktir.” “Marka bir ürünün ya da o ürünü üre-
ten firmanın kalitesini ve güvenilirliğini temsil eden en önemli semboldür.” “Marka, o ürünü 
kendi kategorisindeki tüm diğer ürünlerden farklı kılan bir semboldür.” Özetlersek; Marka, 
ürünün sahip olduğu sembolik bir değerdir. “Ürünün marka değeri, toplam değerine eklenen 
hatta bu değeri belirleyen sembolik sermayedir.” 

Bir ürüne marka değeri katan sembolik sermaye kavramı hakkında kısa bir literatür özetinin 
tartışmayı ilerletmek açısından önemli olduğunu düşünüyorum. “Sembolik sermaye” kav-
ramını sıklıkla kullanan Bourdieu3, ‘sermaye’ kavramını maddi, nesneleşmiş, anonimleşmiş 
ve bedenleşmiş anlamda “birikmiş emek” (accumulated labor) olarak tanımlar. Bourdieu’ya 
göre sermaye, işlev kazandığı alan  (belli bir ürünün üretildiği alan/field) içinde kendini üç 
temel biçimde gösterir. Birincisi, en bilinen biçimiyle iktisadi sermaye, menkul değerler ya 
da mülkiyet hakları olarak gayrimenkul değerler olarak doğrudan ‘para’ya dönüştürülebilen 
sermaye biçimidir. 

Sermayenin ikinci biçimi sosyal sermaye olarak kendini göstermektedir. Adı üstünde sosyal 
sermaye, toplumsal yükümlülüklerin, görevlerin bize kazandırdığı, belli özel koşullarda ik-
tisadi sermayeye dönüşmesi mümkün olan bir sermaye türüdür. Bazı koşullarda sosyal ser-
maye kristalleşerek üst düzey bir toplumsal görevi temsil eden unvanlar ya da bazı toplumlar-
da olduğu gibi soyluluk unvanları olarak kurumsallaşırlar. Bourdieu’nun sembolik sermaye 
olarak tanımladığı sosyal sermayenin bu özel biçimi; eyleyicileri birbirinden ayırt ettiği gibi 
kentleri de birbirinden ayırt eden ve en kolay fark edilen sermaye biçimidir. Bourdieu sosyal 
sermaye’yi karşılıklı tanıma ve onaylamaya dayalı kısmen kurumsal ilişkilerden oluşan uzun 
süreli kalıcı bir ‘sosyal ağ’a (network)—bir diğer deyişle bir kolektif mülkiyet duygusu, bir 
kredi ya da bir saygınlık kazandıran bir grup üyeliğine—sahip olmak olarak tanımlar.

David Harvey4, Piere Bourdieu’nun toplumsal özneler, bireyler ve aktörlere atfettiği sermaye 
çeşitlerinden ‘sembolik sermaye’ kavramını ödünç alarak; ‘kolektif sembolik sermaye’ olarak 
kavramsallaştırmış ve kentler için kullanmıştır. Harvey’e göre kolektif sembolik sermaye, 
ait olduğu kentin en ayırt edici özelliği olarak o kenti bir ‘yer’e dönüştürerek o ‘yer’e doğru 
sermaye akışını hızlandırma gücüne sahiptir. Harvey, sahip oldukları kolektif sembolik ser-
mayelerinin gücü sayesinde kendilerine doğru sermaye akışını olanaklı kılan Londra, Kahire, 
Barselona, İstanbul, Milano, San Francisco gibi kentlerin ‘eşsiz’ [unique] birer ‘yer’ [place] 
olduklarını ileri sürmektedir. Bir anlamda, bir kentin kolektif sembolik sermayesi, o kente 
yatırım yapmak isteyen yatırımcılar veya o kenti ziyaret etmek isteyen turistler için bir şir-
ketin ürettiği ürünlere atfedilen ‘marka güvenilirliği’ gücüne sahiptir. Ancak “Marka olmak”  
kente bir kimlik uydurup bunu anons etmek, bunu bir iletişim aracı olarak kullanmak demek 
değildir. 

Bourdieu’nun kültürel sermaye olarak tanımladığı üçüncü biçimiyle sermaye, belli koşullarda 
iktisadi sermayeye dönüştürülebilen, eğitim ya da mesleki formasyon olarak sahip olunan ve 
aynı zamanda kurumsallaşabilen niteliklerdir. Bourdieu, kültürel sermayenin en temel halini, 
bu sermayeye sahip toplumsal eyleyicinin bedeni ile ilişkilendirir. Bir başka deyişle, en temel 
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‘kültürel sermaye’, bedenleşmiş kültürel sermayedir. Bu tanımdan yola çıkarak, bedenleşmiş 
halde olan ve bir kente atfedilen kolektif kültürel sermaye, Bourdieu’nun bireylere atfettiği 
tanımında nasıl eyleyicinin kültürlenme koşulları ve habitus’u ile ilişkilendiriliyorsa, kentin 
kültürlenme koşulları ve kentin habitusuna ilişkilendirilebilir.5 Daha açık bir ifadeyle, bir 
kentin bedenleşmiş kolektif kültürel sermayesi, başka bir sermaye biçimine dönüştürülebilme 
potansiyeli dahi olsa, o kentte yaşayan [ama özellikle yerli] nüfus ile bütünleşmiş; bir mal, 
bir mülk gibi devredilemeyen, hediye edilemeyen, o kentli olma özelliğini en çok taşıyan, 
‘oralılık’ olarak tanımlanabilir. Coğrafi yakınlık ve ortak iklim koşullarına rağmen diğerle-ri-
nin arasında o kenti biricik kılan ve kentle özdeş olan habitus’u, o kentteki ‘ortak üretim 
aktivitesi’ ile kendini açığa çıkarır. Bir endüstri kentinde var olan ‘işçi sınıfı kültürü’ ya da 
sahil kasabasındaki ‘balıkçılık’ veya ‘denizcilik’ kültürü hemen akla gelen örneklerdir. Ken-
tin ekonomik yapısı ile doğrudan ilişkili olan bedenleşmiş kolektif kültürel sermaye, tarih 
bo-yunca o kentte yaşayanların biriktirdikleri kuşaklararası aktarılabilir ‘ortak üretim aktivi-
teleri’, ‘oralıların’ yalnızca neler yapabiliyor olduklarını değil gelecekte neler yapabileceklerini 
de kapsamaktadır.

Bourdieu, kültürel sermaye’nin ikinci halini nesneleşmiş sermaye olarak tanımlar. Bu an-
lamıyla bireyin kültürel sermayesi; sahip olduğu resim, müzik aleti, heykel, kitap gibi maddi 
ürünlerde nesneleşir. İkinci kişilere aktarılabilen, satılabilen nesneleşmiş kültürel sermaye 
kolaylıkla ekonomik sermayeye dönüştürülebilir. Benzer şekilde, kentler için nesneleşmiş 
kolektif kültürel sermaye; kentlerin sahip olduğu mimari yapılar, heykeller, galeriler, tiyatro, 
sinema ve konser salonları, kentin geleneksel ‘ortak üretim aktivitelerinin’ maddi ürünleri, 
kentin kolektif hafızasını görsel ya da yazılı olarak kayıt altına alan tüm maddi nesneler olarak 
tanımlanabilir. 

Bourdieu, kültürel sermayenin üçüncü hali olan kurumsallaşmış kültürel sermayeyi, tanın-
mış bir akademik kurumdan alınmış diploma, önemli bir kurumda çalışmış olma, etkin bir 
kuruluşa üye olma gibi bireyin yaşam boyu sahip olabileceği ancak başkasına aktaramaya-
cağı bir sermaye biçimi olarak tanımlar. Kurumsallaşmış kültürel sermaye, ancak ve ancak 
ona sahip olan eyleyicinin kendi inisiyatifinde, ekonomik sermayeye dönüştürülmek üzere 
alanda değişime sunulsa bile, Bourdieu’nun kavramlarından biri olan sembolik sermaye 
gibi bireyin yaşamı boyunca kendine ait kalacak bir sermaye biçimidir. Bu tanımdan yola 
çıkarak, bir kentin kurumsallaşmış kolektif kültürel sermayesi, o kentte bulunan akademik, 
kültürel, sosyal, iktisadi, demokratik, idari kurumlardan oluşmaktadır diyebiliriz. Ancak 
bazı kentlerde bazı kurumlar özel bir önem taşıyarak o kentlerin kimliği ile özdeşleşmiştir. 
Konya’da Mevlevihane, Zonguldak’ta TKİ, Oxford’da Üniversiteler, Zürih’de bankalar böyle-
si örnekler olarak sıralanabilir. Benzer şekilde, Antalya Altın Portakal Film Festivali, kültür 
sanat alanında Antalya’nın en önemli kurumsallaşmış kolektif kültürel sermayelerinden biri 
olarak tanımlanabilir. Bu kurumlar ait oldukları kentlerin en önemli kurumsallaşmış kolektif 
kültürel sermayeleri olmalarının yanı sıra, bu kentleri diğer kentlerden farklı kılan en ayırt 
edici özelliklerini, kimliklerini sergileyen kolektif sembolik sermayeleridir.   

Konumuza dönersek; Paris ve Milano gibi tekstil ürünleri tasarımı ve üretimi kültürüne sa-
hip olan kentlere baktığımızda, ürettikleri ürün(ler) aracılığıyla markalaşan kentlerin sahip 
ol-dukları kolektif kültürel sermayelerini nasıl sembolik sermayeye dönüştürdüklerini an-
lamamız gerekiyor. Bunun gerçekleşebilmesi için bu alandaki bedenleşmiş kültürel sermaye 
(ki bununla kastettiğim üretim yapan üreticilerin yetiştirilmesini sürekli kılmış olmaları), 
nesneleşmiş kültürel sermaye (bununla kastetiğim ürettiği ürünlerle farklılık yaratmış olma-
ları) ve kurumsallaşmış kültürel sermaye (bununla kastettiğim ise alana yönelik eğitim ve 
üretim yapan kurumlarını dünyadaki tüm diğer kentlerden önce oluşturmaları ve geliştir-me-
leri) çeşitlerinin süreklilik sergilemeleri gerekir. Moda-tekstil üretimi ile bir yerin marka-
laşabilmesi, alandaki sermaye çeşitlerinin birbirleriyle bağıntılı olarak sürekliliğini gerektirir. 

Ürettiği ürün aracılığıyla bir yerin markalaşması, örneğin bugün, Moda ve Tekstil Tasarımı 
Bienaline ev sahipliği yapan Antalya’nın moda-tekstil tasarım alanında markalaşması nasıl 
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olabilir? Antalya’nın, 1950lere kadar Kaleiçi’ndeki evlerde beyazı lekelenmesin diye yıkanmış 
dut yapraklarıyla özenle beslenmiş kozalarla ipek üreticiliği alanında bedenleşmiş kolektif 
kültürel sermayesi olan bir kent olduğu tarihi bir gerçektir. Cumhuriyetin ilk yıllarında, ipek 
üreticiliğini öğretmek amacıyla Karaalioğlu Parkı içinde açılan Ziraat Evi ise bu alandaki ku-
rumsallaşmış kültürel sermayelerinden biriydi Antalya’nın. Kozaların topluca kaynatıldığı 
meydandaki kahve, “Kozaklı Kahve” adıyla bilinirmiş.

Bugün Antalya’da ekili alanlar giderek azalmakla birlikte pamuk üreticiliği kısmen 
sürdürülmektedir. Tekstil alanında, bedenleşmiş kolektif kültürel sermayenin giderek 
yiti-rilmesidir pamuk yetiştiriciliğinin küçülmesi. Antalya’da uzun yıllar hizmet vermiş, istih-
dam yaratmış bir diğer önemli kurumsallaşmış kolektif kültürel sermaye, içinde bulunduğu 
arazinin büyüklüğü ve yeşilliği nedeniyle AVM’ler üreten çokuluslu bir şirketin de iştahını 
kabartmış olan Antalya Dokuma Fabrikasıdır.6 1961 yılında üretime başlamış olan Doku-
ma Fabrikası 2003 yılında kapatılmıştır. İçindeki makinelerle çürümeye bırakılan bu fabrika, 
moda-tekstil tasarımı alanında bir Dokuma Müzesi olarak çok daha fazla değer katacaktır 
Antalya’nın kolektif kültürel sermayesine. 

Antalya’nın bir başka nesneleşmiş kolektif kültürel sermayesi Döşemealtı Halılarıdır. An-
tal-ya Bölgesi’nde göçerlik kültürünün 1960’larda sona erdiği bilinse de, 1980’lerin ortasında 
30.000 kadar halı tezgahının olduğu belgelenmektedir.7 Döşemealtı Halısı dokuyan üretici-
nin azalması, Antalya’nın bedenleşmiş kültürel sermayelerinden birinin daha kaybedilmesi 
olarak anlaşılmalıdır. Tekstil üretimi alanındaki kültürel sermaye biçimlerini giderek yitirmiş 
olmasına rağmen, alanda üretim yapan az sayıda sektörel kurumları ayrı tutarsak, Antalya’da 
Tekstil Ürünleri Tasarımı Eğitimi alanında en önemli kurumsallaşmış sermaye olarak Ak-
deniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümünü görürürüz. 
Aynı kurum, düzenlemiş olduğu Moda ve Tekstil Tasarım Bienali ile Antalya’ya yepyeni bir 
kurumsallaşmış kültürel sermaye hediye etmiştir. 

Uluslararası ölçekte düzenlenen bu bienalin Türkiye’nin Moda-Tekstil Tasarımı merkezi olma 
sürecine katkısının ne derece olacağına dair bugünden bir kestirimde bulunmak çok zor. An-
cak Antalya’da düzenlenen bu etkinliğin, Antalya’nın moda-tekstil tasarımı alanında marka-
laşma olasılığına katkısı olabilir. Bienal kapsamında düzenlenen çalıştayların (work-shop), 
özellikle “Yazmacılık” ve “Keçecilik” gibi giderek azalan bedenleşmiş kültürel sermaye-yi 
katılımcılara yeniden kazandırması son derece önemlidir. 

Dinleyicilerden Akdeniz Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. 
Öznur Aydın önemli bir katkıda bulunarak, danışmanlığını yaptığı bir Yüksek Lisans öğren-
cisinin Antalya Bölgesinde ipekböcekçiliği üzerine bir tez çalışması yapıyor olduğunu söyle-
mesi son derece sevindiricidir. Bu çalışmanın Antalya’da ipekböcekçiliği kültürünün sürek-
li-liğini yeniden oluşturmak açısından ayrı bir değer taşıdığını düşünüyorum. 

İpekböcekçiliği ve ipek dokuma, Döşemealtı Halı dokumacılığı gibi tekstil alanında An-
tal-ya’nın nesneleşmiş, bedenleşmiş ve kurumsallaşmış kolektif kültürel sermayelerini sürekli 
kılmaya yönelik çalıştaylarını içeren gelecek bienali, Dokuma Müzesi’ne dönüştürüldüğünü 
hayal ettiğim Dokuma Fabrikası’nda gerçekleştirme dileğiyle...  

1. http://ekonomi.haberturk.com/makro-ekonomi/haber/772999-tasarima-turkiye-damgasi
2. Marka kavramı ile ilgili daha fazla bilgi için bakınız AAker, David, (2009) Marka Değeri Yönetimi, İstanbul: MediaCat Kitapları. Borça, Güven, (2007), Bu 
Topraklardan Dünya Markası Çıkar mı? İstanbul: MediaCat Kitapları. 
3. Bourdieu, P. (1986) “The Forms of Capital” trans. Richard Nice, in Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, (ed.) John G. Rich-
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