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3. ULUSLARARASI SANAT, TASARIM, MODA KONGRESİ, 2-4 ARALIK 2018 

2.12.2018 

SAAT 9:00 - 13:00       

OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. EMİNE KOCA 

Öğr. Gör. Elvan Erdoğan GELENEKSEL TÜRK KAHVESİ VE JAPON SHIBORI BOYAMA TEKNİĞİYLE GİYSİ TASARIMI 

İffet Fırtına ANKARA İLİ MODA EVLERİ VE SATIŞ YERLERİNDE BULUNAN ÜST BEDEN GELİNLİK ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

Öğr. Gör. Serap Mutlu 

Öğr. Gör. Selma Önbaş 

SEMAZEN GİYSİLERI VE KADIN GİYİMİNE UYARLANAN ÖRNEK ÇALIŞMA 

Prof. Dr. Emine Koca 

Sümeyya Emiroğlu 

GİYİM SEKTÖRÜ ÜRETİM ARTIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK KAPSÜL KOLEKSİYON ÖRNEĞİ 

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Fıçıcıoğlu GÜNÜMÜZDE VİNTAGE GİYİM MODASI 

Dr. Öğr. Üyesi Emine Koçak GÜNÜMÜZDE KADIN GİYİM MODASINDA KULLANILAN NAKIŞLI TASARIMLAR 

Prof. Dr. Fatma Koç 

Öğr.Gör. Mukadder Aksakal 

ERZURUM MÜZESİ KOLEKSİYONUNDAKİ ÜÇ ETEKLİ ENTARİLERİN TİPOLOJİK SINIFLANDIRILMASI ÜZERİNE BİR UYGULAMA 

Doç. Dr. Zümrüt Bahadır Ünal 

Ar. Gör. Behiye Elif Şamlı 

GİYİMDE ELASTAN LİFİNİN MODAYA YANSIMALARI 

Ar. Gör. Behiye Elif Şamlı 

Doç. Dr. Zümrüt Bahadır Ünal 

HAZIR GİYİM ÜRETİMİNDE ÜRÜN GELİŞTİRME 

Атажахова Сайхат Туркубиевна ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ ЗОЛОТОГО ШИТЬЯ И ЕЕ ИННОВАЦИИ  

Prof. Dr. H. Feriha Akpınarlı 

Arş. Gör. Dr. Gökçe Coşkun 

TEKSTİLDE İŞBİRLİKÇİ TASARIM (CO-DESIGN) YAKLAŞIMININ ONLINE UYGULAMALARI: DİJİTAL BASKI TASARIMI E-TİCARET 

ÖRNEĞİ 

Öğr. Gör. Esra Seçim MODA VE TEKSTİL TASARIMINDA PORTFOLYO UYGULAMALARI 

Katılımcıların 2 Aralık tarihinde saat 8:00 - 8:45 arasında kayıt yaptırmaları gerekmektedir 

Katılım belgeleri oturum sonunda oturum başkanı tarafından verilecektir 

Sunum sıralaması, ara verilmesi ve oturuma ilişkin tüm hususlarda oturum başkanları yetkilidir 
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2.12.2018 

SAAT 13:30 - 16:00       

OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. FATMA KOÇ  

 Prof. Dr. Fatma Koç 

Arş. Gör. Cansu Özgören Solak 

ERKEK CEKETLERİNİN STİL VE FORM AÇISINDAN KRONOLOJİK ANALİZİ 

Araş. Gör. Nesrin Yeşilmen DİSİPLİNLER ARASI SANAT ÖRNEĞİ OLARAK 21. YÜZYILDA SERAMİK TAKILAR 

Dr. Öğr. Üyesi Selda Güzel Öztürk 

Arş. Gör. Hicret Zeynep Sofuoğlu 

ORDU KOZÖREN DOKUMALARI VE GÜNÜMÜZDEKİ ÖRNEKLERİ 

Dr. Öğr. Üyesi Nuray Hilal Tuğan HOLLYWOOD’DA BİR AUTEUR: WES ANDERSON 

Dr. Zhi Huan THE HISTORY BETWEEN WALL OF CHINA  

Dr. M. Feride Celik THE TRANSFORMATION OF A TRADITIONAL TEXTILE (EHRAM) TO A MODERN FASHION ELEMENT AT A LOCAL 

MUSEUM 

Asst. Prof. Hünkar Yılmaz BİR ANIT HEYKEL İNCELEMESİ: “PLATFORM 17” 

Araş. Gör. Nesrin Yeşilmen FARKLI DİSİPLİN BENZER TEKNİK ÖRNEĞİ OLARAK SERAMİK AGATWARE(MERMER) VE TAKI MOKUMAGANE 

TEKNİKLERİNİN İNCELENMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Emine Koçak DİJİTAL NAKIŞIN GELİŞİMİ VE ÖNEMİ 

Doç.Dr. Mustafa Çapar GAİUS MAECENAS’TAN GÜNÜMÜZE SANAT KORUYUCULUĞU 

Öğr.Gör. Soner Tire HİPERKÜPTEN SOYUT GÖRSEL İMGELERE; MANFRED MOHR 

Dr. Akbar Valadbigi 

 

THE TRAGEDY OF HALABJA: A PATHOLOGICAL REVIEW ON SOCIAL-LEGAL ASPECTS OF THE CASE FROM HISTORICAL 

AND INTERNATIONAL POINTS OF VIEW 

Dr. Öğr. Gör. Serdar Egemen Nadasbaş TÜRK HAZIR GİYİM FİRMALARINDA BEDEN ÖLÇÜ STANDARDI SORUNSALI VE “VANITY SIZING (ABARTILI BEDEN)” 

UYGULAMALARI 

Prof. Dr. Pınar Göklüberk Özlü 
Merih Küpeli 

GİYSİ TASARIMINDA DİJİTAL BASKI İLE DESEN OLUŞTURMA 

Doç.Dr. Mustafa Çapar BİR SANATÇI MATERYALİ OLARAK DEFTER 

Prof. Dr. H. Feriha Akpınarlı 

Öğr. Gör. Esra Seçim 

TEKSTİL BASKI TEKNİKLERİNDE ALTERNATİF ARAYIŞLAR ; CYNOTAPE 

Dr.  Öğretim Üyesi  Nazli Gündüz LADY MARY MONTAGU’NUN İSTANBUL MEKTUPLARI’NDA OSMANLI’DA GİYİM KUŞAM 

Dr.  Öğretim Üyesi  Nazli Gündüz THE VİRGİN İN THE GARDEN ROMANINDA KRALİÇE KIYAFETLERİNİN TASVİRİ, RENKERİ VE ANLAMLARI 

 

 



 

2.12.2018 

SAAT 16:00 - 19:00 

OTURUM BAŞKANI: DOÇ. DR. RABİA KÖSE DOĞAN 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Türkeri KENTSEL YENİLEME VE SÜRDÜRÜLEBİLİR CEPHE TASARIMI: ELAZIĞ GAZİ CADDESİ ÖRNEĞİ 

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Türkeri SÜRDÜRÜLEBİLİR PEYZAJ TASARIMI VE AXİS MUNDİ: GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ ÖRNEĞİ 

Arş. Gör. İnci Pürlüsoy 

Doç. Dr. Rabia Köse Doğan 

MODA KAVRAMININ MİMARLIK VE İÇ MİMARLIK İLE ETKİLEŞİMİ 

Y. Mimar Gülhiz Develi Uyar 

Doç Dr. Emrah Gökaltun 

DİKEY YEŞİL SİSTEMLERİN CEPHEYE VE İKLİME İLİŞKİN TASARIM PARAMETRELERİ ÇERÇEVESİNDE ÖRNEKLER 

ÜZERİNDEN İNCELENMESİ 

N. Başak Yurttaş 

Sedef N. Cankurt Semiz 

ARCHITECTURE IN LONDON IN THE LAST CENTURY 

Sedef N. Cankurt Semiz 

N.Başak Yurttaş 

THROUGH A CRITICAL EYE: FRANK GEHRY &AMP; HIS RECENT WORKS 

Büşra Şendal BAUHAUS TASARIM OKULU VE GÜNÜMÜZE KADAR YANSIMALARI 

Dr.Öğr.Üyesi İsmet Yüksel MODÜLER BİRİM TASARIMLARININ SERAMİK ALANINDA KULLANIMI 

Asst. Prof. Dr. Togan Tong 

Res. Asst. Defne Gül Kayaoğlu 

DEVELOPMENT OF GHIORDES KNOT WITH COMPUTATIONAL DESIGN AND DIGITAL FABRICATION 

Пилалова Таншолпан 

Тургинбаева Кунсулу 

Талдыбаева Лаурa 

Преснова Людмилa 

ИННОВАЦИИ НА В АРХИТЕКТУРЕ ПОСТСОВЕТСКИХ ГОСУДАРСТВ 

Dr. Öğr. Gör. Serdar Egemen Nadasbaş 

Arş. Gör. Seher Önemli 

ŞEHİR ÖGELERİNİN DOĞRUDAN (BİÇİMSEL) ANALOJİ YÖNTEMİ İLE GİYSİ TASARIMINDA KULLANILMASI 

Sevara Hakimova АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ КОВРЫ И КОВРОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ: КОВРОТКАЧЕСТВО В 60 

АЗЕРБАЙДЖАНЕ 
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SANATÇI  ESER ADI YAPIM TEKNİĞİ 

Öğr. Gör., Elvan Erdoğan BİR DİLEK TUT  

Öğr. Gör. Elvan Erdoğan SANDIK LEKESİ  

Tülay Hartavi NEVROZ  

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Fıçıcıoğlu MERCAN RESİFİ Shibori, Boyama, Örgü 

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Fıçıcıoğlu BİLGİN Shibori, İğneli Keçeleme, Dantel 

Öğr. Gör., Gülşen Bağcı ALTIN KELEBEK Sifon Kumaş Ve Simli Kumaştan Oluşturulan Kıyafet 

Kumişi Nakış İle Süslenmiştir 

Dr.Öğr.Üyesi Şengül Erol KIRMIZI İyazma Aplike. 

Doç.Dr. Mustafa Çapar KELEBEK YAKALAYICISI Tuval Üzerine Doğal Boya. 



 
Öğr. Gör. Nazlı Nevra Kocak SOKAK Reçineli Gravür Baski 

Dr. Öğr. Gör. Serdar Egemen Nadasbaş MAHREM Buzlu Camdan Yapilmis Pencere Uzerine Kolaj Ve Cizim 

Dr. Öğr. Gör. Serdar Egemen Nadasbaş SURETLER Siyah Karton Uzerine Beyaz Cizim Kalemi İle Tek Cizgi 

Teknigi İle İllustasyon Cizim 

Khorram Manafıdızajı B.TOPAZ 1 Seramik ve cam üzerinde bakır kaplama 

Amaneh Manafidizaji İSİMSİZ Tornada şekillendirme 

Setenay Sezer BABALIOĞLU The Color of Life RESİM TABLO 

İpek Fatma Çevik El Ruha RESİM TABLO 

Öğr. Gör. S. Bülent OKAY Tanrıya Yakarış RESİM TABLO 

Öğr. Gör. Fulya BETEŞ Uzungöl RESİM TABLO 

Dr. Öğr. Üyesi Nuri SEZER AY IŞIĞINDA EL RUHA RESİM TABLO 

Dr. Ertan TOY 

 

AY 

 

RESİM TABLO 

Dr. Öğr. Üyesi Aslı Erciyeş Tosun UMUT RESİM TABLO 

Dr. Öğretim Üyesi Pınar Toktaş HİÇ TEZHİP 
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GELENEKSEL TÜRK KAHVESĠ VE JAPON SHIBORI BOYAMA TEKNĠĞĠYLE 

GĠYSĠ TASARIMI 

CLOTHES DESIGN WITH TRIDITIONAL TURKISH COFFEE AND JAPANESE 

SHIBORI PAINTING TECHNIQUE 

 

Öğr. Gör., Elvan ERDOĞAN 

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, elvanerdogan@isparta.edu.tr  

 

 ÖZET 

 Kültür, bir milletin hayat tarzını, düşünce yapısını, duygu ve düşüncelerini çeşitli 
şekillerde anlatan en genel kavramdır. Her milletin kendine has özellikleri vardır. Yaşam 

biçimleri, inançları, değer yargıları farklılık gösterir. Bu yüzden kültürleri de çeşitlidir ve 

kendine ait izler taşır. 

 Türkler geçmişten günümüze pek çok alanda kültürel olarak zengin bir birikime 

sahiptir. Türk kültürü tarihin en eski çağlarına dayanır ve çoğu günümüze kadar ulaşır. Halen 

kullanılan pek çok kültürel değerlerimiz vardır. Bunlardan biri de Türk mutfak kültürünün 

vazgeçilmezi olan Türk kahvesidir. Kahve elde edilişiyle, yapılışıyla, sunumuyla diğer 

kahvelerden farklılık göstermekte ve kendine özgü bir nitelik taşımaktadır. Türk kahvesini 

diğerlerinden farklılaştıran unsur, kendine ait bir kültürünün olmasıdır. Zamanla insanlar Türk 

kahvesine çeşitli anlamlar yüklemişler ve günlük hayatta tüketmekle beraber özel günlerde 

misafirlerine de ikram etmişlerdir. Bunlara en güzel örneklerden biri evlenecek erkeğe tuzlu 

kahve içirmektir. Kahve fincanında oluşan şekiller nesnelere benzetilir. 

 Türk kahve kültürü 16. Yüzyıla kadar uzanmaktadır. Kahve, insanlar için bir araya 

gelerek sosyalleşmelerini sağlayan bir araç olarak görülmüştür. Bir araya gelen insan 
topluluklarının kültürel etkileşimine katkı sağlamıştır. Ayrıca Türklerin yaşam tarzı hakkında 

güzel bir örnek vermekte ve sembol olarak görülmektedir. Türk misafirperverliğinde yerini 

alan Türk kahvesi adından çeşitli sözlerle söz ettirmektedir. Bu sözler kahvenin 

sosyalleşmedeki rolünü göstermektedir. 

   Türk kahvesi, duygu ve düşüncelerin tarifinde kullanılmış, edebiyat, minyatür el 

sanatları ve resimlerde yerini almıştır. Bu bağlamda bu çalışma “Türk kahvesi ve kültürü 

moda ve tekstil alanında nasıl kulanılabilir?”  düşüncesinin oluşmasıyla ortaya çıkmıştır. Türk 

kahvesinin özellikleri giysi tasarımına yorumlanarak uygulanmak istenmiştir. Bunu yaparken 

Shibori boyama tekniği kullanılarak kahvenin telve ve suyunun belirlenen kumaşa 

uygulanması düşünülmüştür. Ayrıca kahvenin köpük ve kabarcıklarının üç boyutlu olarak 

giysi tasarımına yansıtılması ve  ürüne dönüştürülmesi amaçlanmıştır.  

 Japoncada bükmek, sıkıştırmak anlamında kullanılan Shibori kelimesi, kumaş 

yüzeyini sıkıştırarak, bükerek, katlayarak, pilileyerek, bir veya birkaç tanesini kullanılarak 

yapılan üç boyutlu kumaş desenlendirme tekniğidir. Benzer tekniklerde renklendirme ile 

kumaş iki boyutlu bir görünüme sahip olmaktadır. Ancak shibori tekniği, uygulanan işlemler, 

boyama ve  sonrasında ısıyla  kumaş üzerinde üç boyutlu bir görüntü ortaya çıkarmaktadır. 
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Bu çalışmada amaç iki farklı kültürel değerin giysi tasarımında bir araya getirilmesidir. 

Ayrıca Türk kahvesinin özelliklerinin shibori tekniğiyle üç boyutlu olarak giyside 

yorumlanmasıdır. Böylece giysi tasarımına farklı bir bakış açısı kazandırılmış olacaktır. 

 Anahtar Sözcükler: Türk kahvesi, Türk kültürü, Shibori tekniği, Giysi tasarımı 

 

 ABSTRACT 

 Culture is the most general concept that describes a nation's lifestyle, thought 

structure, feelings and thoughts in various ways. Every nation has its own characteristics. Life 

styles, beliefs, value judgments differ. Therefore, their culture is diverse and carries traces of 

their own. 

 Turks have a rich cultural background in many areas from past to present. Turkish 

culture dates back to the earliest times of history and most of it reaches today. We have many 

cultural values currently in use. One of them is Turkish coffee, which is indispensable in the 

Turkish culinary culture. It differs from other coffees with its coffee making, construction and 

presentation, and it has a unique character. What makes Turkish coffee different from others 

is that it has its own culture. In time, people have various meanings in Turkish coffee. In 

addition to consuming them in daily life, they also served their guests on special occasions. 

One of the best examples is to drink salted coffee for men to marry. Shapes formed in the 

coffee cup are likened to objects. 

 Turkish coffee culture dates back to the 16th century. Coffee has been seen as a tool 

that allows people to come together and socialize. It has contributed to the cultural interaction 
of the human communities that come together. It also gives a good example of the Turkish 

way of life and is seen as a symbol. Turkish coffee, which has taken its place in Turkish 

hospitality, has a name in various words. These words show the role of coffee in socialization. 

 Turkish coffee has been used in the description of emotions and thoughts, and has 

taken its place in literature, miniature handicrafts and paintings. This study emerged with the 

idea of “How can Turkish coffee and culture be used in fashion and textile?” The 

characteristics of Turkish coffee were tried to be applied by interpreting the design of clothes. 

In doing so, using the Shibori staining technique, it is intended to apply the water and the 

water of the coffee to the specified fabric. In addition, the foam and bubbles of the coffee are 

intended to be reflected in three-dimensional clothing design and converted into products. 

 The word Shibori, which is used in Japanese to bend and compress, is a three-

dimensional fabric patterning technique that compresses the surface of the fabric, twists, 

folds, pads, and one or more. With similar techniques, the fabric has a two-dimensional 

appearance with coloration. However, the shibori technique produces a three-dimensional 

image on the fabric with the applied processes, dyeing and subsequent heat. 

 The aim of this study is to bring together two different cultural values in the design of 

clothes. In addition, as the Shibori technique of three-dimensional features of Turkish coffee 

is interpreted in the clothes. Thus, a different perspective will be given to clothing design. 

 Key Words: Turkish coffee, Turkish culture, Shibori technique, Clothing design 

 



INFAD – III. ULUSLARARASI SANAT, TASARIM, MODA 

KONGRESİ 

ARALIK 

2018 

 

ÖZET KĠTABI                              www.artcongress.org   3 

 

 

ANKARA ĠLĠ MODA EVLERĠ VE SATIġ YERLERĠNDE BULUNAN ÜST BEDEN 

GELĠNLĠK ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA 

 

Ġffet FIRTINA 

Gazi University, iffet_18@hotmail.com  

 

            ÖZET  

           Ankara ili moda evleri ve gelinlik satış yerlerinde bulunan gelinlik üst beden 

süslemelerinin incelenmesidir. Araştırmanın evrenini Ankara ili, örneklem grubunu ise moda 

evi ve gelinlik satış yerlerinde bulunan rastgele seçilen 50 adet gelinlik üst beden 

oluşturmaktadır. Ürünlerden elde edilen bilgiler var olan durumu ile incelendiği için betimsel 

bir araştırmadır. Ankara ili moda evleri ve gelinlik satış yerlerinde bulunan gelinlik üst beden 

süslemelerinin fotoğrafları çekilerek, ürünlerin değerlendirilmesi için de bilgi formları 

doldurulmuş, bilgi formlarından elde edilen veriler ( y=f x 100 / n ) formülü kullanılarak 

yüzdeleri hesaplanmıştır. Araştırma amaçları doğrultusunda belirlenen konu başlıklarına 

uygun olarak metin içinde verilmiş sayı ve yüzdeleri alınarak yoruma gidilmiştir. Son 

bölümde araştırmayla ilgili sonuçlar belirtilmiş, sorunlarla ilgili öneriler sunulmuştur.  

            Anahtar Kelimeler: Gelinlik, Ankara ili moda evleri ve gelinlik satış yerleri,Moda 

 

 ABSTRACT 
           The purpose of this research is to examine the dresses of the upper body of the 

wedding dresses located in the fashion houses of Ankara and the bridal shops. The survey's 
universe constitutes the city of Ankara and the sample group of 50 randomly selected bridal 

gowns located in the fashion houses and bridal shops. The information obtained from the 

products is a descriptive study because it is examined with its current status. Information 

forms were created by photographing the dresses of the upper body garments of the wedding 

dresses located in Ankara ili fashion houses and bridal sale places and information forms were 

filled in for the evaluation of the products and the percentages were calculated by using the 

data (y = f x 100 / n) formula obtained from the information forms. Numbers and percentages 

given in the text were taken in accordance with the subject headings determined in the 

direction of research purposes and interpreted. In the last part, the results related to the 

research are stated and suggestions about the problems are presented. Examples of 

information forms applied with the resources utilized in the research are given in the annexes. 

   Keywords: Wedding dress, Ankara province fashion houses and bridal shops, Fashion 
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GĠYĠM SEKTÖRÜ ÜRETĠM ARTIKLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠNE 

YÖNELĠK  KAPSÜL KOLEKSĠYON ÖRNEĞĠ 

 

Prof. Dr. Emine KOCA 

Hacı Bayram Veli Üniversitesi, kocaemine@gmail.com 

Sümeyya EMĠROĞLU 

Hacı Bayram Veli Üniversitesi, sumeyyakilic@hotmail.com  

 

 ÖZET 

 Endüstri devrimi ile başlayan sanayileşme süreci ile Dünyanın uyumlu ve dengeli 

düzeni her geçen gün tahrip olarak uyumsuz ve dengesiz bir döngü içerisine girmiştir. Doğal 

kaynakların giderek tükendiği, doğaya bırakılan endüstriyel üretim atık ve artıklarının 
yarattığı çevre problemleri devletleri, kurumları ve kişileri harekete geçirmiştir. Tekstil ve 

giyim sektörünün, doğal kaynakları sıklıkla kullanan ve üretim sürecindeki artıklarının yanı 

sıra kimyasallar ve boyar madde içeren atık suları ile çevreye en çok zarar veren sektörlerden 

biri olduğu bilinmektedir. Son yıllarda hızlı modanın (fast fashion) beraberinde getirdiği hızlı 

üretim ve buna bağlı olarak oluşan giyim sektöründeki atık ve artıkların miktarındaki artış, 

tabii kaynakların geri dönüşümsüz tüketimi, uygulanan metod ve yöntemlerle en aza 

indirgenmeye çalışılsa da sektörün önemli problemlerinden biri olarak zaman zaman gündeme 

gelmektedir. Giyim sektöründeki üretim artıkları, başta depolama alanı olmak üzere 

işletmelere fiziksel ve mali açıdan ek yük getirmekte ve ekonomiye katkı sağlayacak şekilde 

değerlendirilmelerine yönelik farkındalık ve arayışların her geçen gün daha da arttığı 

görülmektedir. Dolayısıyla, giyim sektöründeki üretim artıklarının düzeyi, işletmecilerin 
artıklar karşısındaki tutumu, ekolojik farkındalıkları ve en önemlisi üretim artıklarının çöpe 

atılarak elden çıkarılması yerine ekonomiye katkı sağlayacak şekilde yeni ürüne 

dönüştürülerek değerlendirilmesi önem kazanmaktadır. 

 Giyim sektöründeki üretim artıklarının sürdürülebilir moda anlayışı ile yeni ürün 

tasarımlarına dönüştürülebileceğinin kapsül koleksiyon uygulamasıyla örneklendirildiği bu 

araştırmada; Ankara ilinde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli 32 giyim işletmesinden 

toplanan üretim artıkları ile „Artıklar Artık Çöp Değil‟ temalı 10 parçadan oluşan kapsül 

koleksiyon hazırlanmıştır. Koleksiyonun üretim artıklarının çöpe atılmaması, 

değerlendirilmesi gerekliliği yönünde farkındalık yaratacağı ve sektörün çevre duyarlılığını 

artırmanın yanı sıra yeni bir istihdam alanı oluşturacağı düşünülmektedir.  

 Anahtar kelimeler: Moda, tasarım, sürdürülebilirlik, artık, atık, geri dönüşüm 
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GÜNÜMÜZDE VĠNTAGE GĠYĠM MODASI 

VINTAGE FASHION WEAR TODAY 

 

Dr. Öğr. Üyesi AyĢe FIÇICIOĞLU 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, ayse.ficicioglu@msgsu.edu.tr  

 

 ÖZET 

 Günümüzde stil oluşturma ve kendi moda anlayışını yansıtmak isteyen  kişiler için 

önemli bir unsur olan  Vintage kavramı, bir moda akımı olarak etkisini hala devam 

ettirmektedir. Vintage özellikle dekorasyon, moda ve bir çok  üründe çok sık kullanılan bir 
terim yada stil olarak karşımıza çıkmaktadır. Giysi anlamında Vintage, modası geçmiş, eski, 

yıllanmış ama değerli giysiler anlamı taşımaktadır. 1980 yılları öncesi moda dönemlerine ait 

karakteristik belirli özellikleri taşıyan bu giysiler ikinci el giysilerle karıştırılmaması gereken 

bir takım ayırt edici nitelikleri barındırmaktadır. 

  Son yıllarda modada söz sahibi ülkelerde moda tutkunları gerçek Vintage‟i tarz 

oluşturmak  için tercih etmektedirler. Aynı zamanda vintage  giysiler ve  yeni giysilerin  

birleştirilmesiyle   bireysel ve özgün tasarımlar yapılabilme imkanı  da yaratılmaktadır. Bu 

çalışmada dünyada özgün ve doğru örneklerinin oldukça yaygın olduğu Vintage giyim 

ürünlerinin kriterleri ve  özellikleri ile Vintage ürünlerin yeniden kullanıma hazırlanması için 

geçtiği aşamalar, korunması ve satış yöntemlerine yönelik bazı bilgiler aktarılacaktır. Ayrıca 

bu ürünlerin günümüz modasındaki etkilerine de yer verilecektir. 

 Anahtar kelimeler: Vintage, Ġkinci El Giysi, Retro, Giyim Tarihi, Giyside 

Sürdürülebilirlik. 

 

 ABSTRACT 

 Today, the concept of Vintage, which is an important element for people who want to 

reflect their style of fashion, still continues to be a trend. Vintage is a term or style which is 

very often used in decoration, fashion and many products. Vintage as meaning of clothes, 
outdated, meaning old, aged but valuable garments. These clothes, which have characteristic 

characteristics belonging to the fashion periods before the 1980s, contain a number of 

distinctive qualities that should not be confused with second hand clothes. 

  In recent years, fashion enthusiasts in fashion in the countries of choice to create a real 

vintage style. At the same time, it is possible to create individual and unique designs by 

combining vintage clothes and new clothes. In this study, the criteria and characteristics of the 

vintage apparel products, where the original and correct samples are quite common in the 

world, will be given some information about the stages, protection and sales methods for the 

preparation of vintage products for reuse. In addition, the effects of these products in today's 

fashion will be included. 

 Keywords: Vintage, Second Hand Clothes, Retro, Clothing History, Clothes 

Sustainability. 
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GÜNÜMÜZDE KADIN GĠYĠM MODASINDA KULLANILAN NAKIġLI 

TASARIMLAR 

TODAY, USE  WOMEN'S CLOTHING EMBROIDERED DESIGNS 

 

Dr. Öğr. Üyesi Emine KOÇAK 

Çankırı Karatekin Üniversitesi, eminekocak09@gmail.com  

 

 ÖZET 

 Ġlkçağlarda korunma ihtiyacı ve içgüdü olarak örtünmeyle başlayan giyim başlangıçta 

hayvan derilerinden, ağaç kabuklarından yararlanarak örtünme ihtiyaçlarını karşılamıştır. 
Daha sonrasında giyinme bir etkinliğe dönüşmüş, “farklı olma” kavramı ile sosyal etkileri de 

içine alarak şekillenmiştir. Temel bir gereksinim olarak görülen giyim sektörü, yenilikler ve 

artan üretim metodlarıyla toplumsal katmanda ayrıcalıklı bir kitleye hizmet veren ve kişiye 

özel üretimler yapar bir duruma gelmiştir.  

 Ġlk zamanlar ilkellik boyutunda, kültürel ve çevresel faktörlerin etkisiyle sıradanlık 

çerçevesinde, sonrasında ise ayırt edici ve abartılı yaklaşımlarla evrimsel bir değişim süreci 

yaşayan giysi modasında moda tasarımcıları süslenme ihtiyacını da karşılayan giysi 

tasarımlarında, farklılıklar yaratmak için nakışı kullanmışlardır. 

 Günümüz moda tasarımcıları koleksiyonlarını yorumlamak için yeni tasarımlarında 

kültürlerin değişkenlerine bağlı olarak geleneksel bir giysiden ya da işlemeden esinlenerek 

nakıştaki bu eylemsel potansiyeli fark etmekte ve güncel formlarda  yeniden yaratmaktadırlar. 

 Moda ve tekstil dünyasındaki işlemeli giysi tasarımlarının incelendiği bu çalışmada; 

işlemelerin dünya üzerindeki teknik ve sanatsal zenginliği ile nakış sanatının uluslararası 

koleksiyonlarda giderek artan özellikleri ele alınmıştır. Ġşlemenin Türk ve dünya modasındaki 

yansımalarının değerlendirilmesini kapsayan bu çalışmada son yıllarda moda tasarımcılarının 

koleksiyonlarından örnekler verilerek konunun önemine dikkat çekilmiştir. 

 Anahtar kelimeler: Giyim, moda tasarım, nakış. 

 

 ABSTRACT 

 The need for protection in the antiquity and the clothing, which started with the veil as 

instinct, initially met the covering needs by using animal skins and tree bark. Afterwards, 

dressing became an activity and it was shaped with the concept of “being different” and social 
influences. The apparel sector, which is seen as a basic requirement, has become that serves a 

privileged audience in the social layer with innovations and customized production methods. 

 In the primitive dimension, in the context of mediocrity with the influence of cultural 
and environmental factors, and then in the fashion of clothing, where fashion designers are 

experiencing an evolutionary process of change with distinctive and exaggerated approaches, 

they have used embroidery to create differences in clothing designs that meet the need to 

decorate. 
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 Today's fashion designers are able to interpret their collections in their new designs, 

inspired by a traditional garment or embroidery depending on the variables of culture, and 

realize this operational potential in embroidery and recreate it in contemporary forms. 

 This study examines the embroidered clothing designs in fashion and textile world; 

The technical and artistic richness of embroidery in the world and the increasing features of 

embroidery in international collections. In this study, which includes evaluating the 

reflections of embroideries in Turkish and world fashion, examples of collections of fashion 

designers have been given in recent years. 

 Keywords: Clothing, fashion design, embroidery. 
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ERZURUM MÜZESĠ KOLEKSĠYONUNDAKĠ ÜÇ ETEKLĠ ENTARĠLERĠN 

TĠPOLOJĠK SINIFLANDIRILMASI ÜZERĠNE BĠR UYGULAMA 

 

Prof. Dr. Fatma KOÇ 

Gazi Üniversitesi, fatmaturankoc@gmail.com  

 

Öğr.Gör. Mukadder AKSAKAL  

Afyon Kocatepe Üniversitesi, mukadderaksakal@gmail.com  

 

 ÖZET 

 Önemli yollar üzerinde bulunan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış değişik 

kültürleri içinde barındırmış olan Anadolu da bu kültürel değerlerin etkileşimi ile değişik 
giysi çeşitlemeleri ortaya çıkmıştır. Kullanıldıkları topluma ait etnografik bilgiler elde 

edebileceğimiz giysilerimiz önemli kültürel kaynaklarımızdır. Her toplumun kendi kültürel 

değerlerini içinde barındıran giyim kuşam özellikleri ait oldukları toplumun gelenek, görenek 

dini inanç, iklim ve sosyo ekonomik özelliklerine göre biçimlenmiştir. Gelenekli yaşamda 

kullanılmış olan giysiler doğu kültürünün gerekli kıldığı ve kumaş eni ile biçimlendirilen basit  

ve düz bir kesim biçimi şekillendirilmiş ve hareket serbestisini sağlamak için giysilerin 

yanlarına ve kol altlarına ekler uygulanarak farklı  modeller oluşturulmuştur. Bu giysiler farklı 

boyutlarda dikilip, çeşitli aksesuarlarla birlikte beden üzerinde kuşanılarak kullanılır. 

Giysilerin bolluğu darlığı, süslemesi, katlarının azlığı ve çokluğu, kuşanma biçimleri yörelerin 

gelenekleri ve kullanan kişinin toplumsal statüsü ile oluşturulmuştur. 

 Anadolu‟nun pek çok bölgesinde gelenekli toplumların yaygın olarak kullandığı en 

önemli giysi parçaları arasında yer aldığını düşündüğümüz derin yırtmaçlı üçetekli entarilerin 

kullanımı 19. Yüzyıl ortalarına dayanmaktadır. Erzurum müzesi envanterine genellikle bölge 
halkının bağışı olarak verildiği kaydedilen bu entarilerin yöre halkı tarafından da kullanılmış 

olduğunu söylemek mümkündür. Türk giyim kültürünün özelliklerini tanımlayıcı biçim, 

süsleme ve kullanım özellikleri ile giysi kalıpları üzerine çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Ancak 

söz konusu giysilerin biçimsel özellikleri açısından tipolojik bir sınıflamaya ilişkin yayınlar 

daha az sayıda gerçekleştirilmiştir.  

 Bu araştırma; Erzurum müzesi koleksiyonunda bulunan ve Anadolu‟da gelenekli 

halkların giyim kuşamının en çok kullanılan giysi parçası olduğunu düşündüğümüz üç etekli 

entarilerin beden, kol ve yaka özellikleri açsından biçimsel formunun analiz edilerek tipolojik 

sınıflandırması amacıyla yürütülmüştür.  

 Araştırmada betimsel tarama yöntemi kullanılmış öncelikle ilgili literatür taranmıştır. 

Müze koleksiyonunda bulunan 19. Yüzyıl sonu, 20. Yüzyılın başlarına 

tarihlendirebileceğimiz 9 adet üç etek entari araştırma kapsamına alınmıştır. Araştırma 

kapsamına alınan entarilerin tipolojik analizi sonucunda yedi adet (7) beden tipine, beş (5) 

adet yaka tipine, altı (6) adet kol tipine ulaşılmıştır. Bu çalışma Türk kültürünün kaybolan 
veya çeşitli nedenlerle yozlaştırılan değerleri arasında olduğunu düşündüğümüz gelenekli 

giyim kuşam ürünlerinin gerçek örneklerinin orijinal özelliklerinin belgelendirilmesi 

açısından oldukça önemlidir.  

 

 Anahtar Kelimeler: Erzurum, gelenek, üç etek, tipoloji, giyim – kuşam, entari, Türk 
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GĠYĠMDE ELASTAN LĠFĠNĠN MODAYA YANSIMALARI 

 

 

Doç. Dr. Zümrüt Bahadır ÜNAL 

Ege Üniversitesi, zumrut.bahadir.unal@ege.edu.tr  

  

ArĢ. Gör. Behiye Elif ġAMLI 

Ege Üniversitesi, behiye.elif.samli@ege.edu.tr  

 

 ÖZET 

 Moda, tarih boyunca çeşitli evrelerden geçmiş ve farklı kaynaklardan ilham alıp birçok 
olaydan etkilenerek şekillenmiş, değişim göstermiştir. Ġnsan psikolojisi, sosyolojik faktörler, 

savaşlar, sanayi devrimi gibi birçok toplumsal olay, modayı besleyen ve şekillendiren 

öğelerdendir. Ġnsanların yaşam biçimlerindeki değişimin yanı sıra giysilerin üretiminde ve 

hammaddelerinde görülen çeşitlilik ve teknolojik gelişmeler modaya yön vermektedir. 

Modayı etkileyen faktörlerden sayılan teknolojik gelişmelerden bir tanesi de elastan lifinin 

icadıdır. Yirminci yüzyılın ortalarında geliştirilip piyasaya sunulan elastan lifi, çeşitli 

kaynaklara göre yüzyılın buluşu olarak görülmektedir. Yüksek elastikiyet özelliğine sahip 

olan elastan lifinin sağladığı rahatlık, hareket kolaylığı, konfor, vücuda uyum ve esneklik; bu 

lifi içeren kumaşları tekstil ve modanın vazgeçilmez unsurlarından biri haline getirmiştir. Bu 

liflerin kullanılması, moda trendlerini önemli ölçüde etkilemiştir. Dünyanın önde gelen 
modacıları, yaptıkları açıklamalarda elastanı moda dünyasını uzun süredir etkileyen en önemli 

olay olarak gördüklerini ve tasarımlarında büyük yer ayırdıklarını dile getirmektedirler.  

 Elastan lifleri yüksek giyim rahatlığı, vücudu deri gibi sarması, vücut hareketliliğine 
uyum göstermesi ve çok yönlü esneklik gibi avantajlar sağlar. Elastan içeren kumaşlar 

önceleri, hareketi kısıtlamaması nedeniyle vücudu sarması istenen spor giysilerde, iç çamaşırı 

ve çoraplarda kullanılırken, günümüzde endüstriyel giysilerde, ev tekstilinde ve denim de 

dahil olmak üzere çeşitli ürünlerde çok geniş kullanım alanı bulmuştur. Spor giyimin dışında 

günlük giysilerde, iş hayatında ve özel günlerde giyilen kıyafetlerde de genellikle elastan 

karışımlı kumaşlar kullanılmaktadır. Ticari bir sektör haline gelen spor giyim ürünlerinde 

sporcuların performansını ve başarısını iyileştirdiği söylenen giysilerde bandaj, korse gibi 

medikal amaçlı kullanılan ürünlerdeki uygulamalarıyla elastan lifi günümüzde geniş bir pazar 

payına sahiptir. Kullanım kolaylığı ve sağladığı teknik özellikler dışında tasarımcılara da 

farklı seçenekler sunmakta ve fırfır, büzgü, kabarıklık gibi görsel detayların elde 
edilebilmesini kolaylaştırmaktadır. Böylece düzgün ve vücudu saran görünümün dışında 

farklı kumaş ve giysi tasarımları yapabilmek de mümkün olmaktadır. Bu araştırmada, elastan 

elyafının kullanımının sağladığı avantajlar, tarihsel süreçte modacıların tasarımlarına 

yansımaları ve elastan içeren çeşitli giysilerin değişimi ve gelişimi incelenmiştir.  

 

 Anahtar Kelimeler: Elastan lifi, moda, giyim, hareket konforu. 
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HAZIR GĠYĠM ÜRETĠMĠNDE ÜRÜN GELĠġTĠRME 

 

 

ArĢ. Gör. Behiye Elif ġAMLI 

Ege Üniversitesi, behiye.elif.samli@ege.edu.tr  

 

Doç. Dr. Zümrüt Bahadır ÜNAL 

Ege Üniversitesi, zumrut.bahadir.unal@ege.edu.tr  

  

 ÖZET 

 Her alanda olduğu gibi hazır giyim üretimi de son yıllarda büyük yol kat etmiştir. 
Üretimi yapılan ürünün satılabilmesi üretimi anlamlı yapmaktadır. Ürünlerin daha çok 

satılabilmesi için daha çok beğenilir şekilde tasarlanıp üretilmesi ve uygun satış noktalarının 

belirlenmesi gerekmektedir. Hazır giyim sanayinde modacıların yanı sıra, gelişmiş ülkelerdeki 

konfeksiyon firmaları da kendi koleksiyonlarını hazırlayıp satmaktadırlar. Bu firmaların 

bulunduğu ülkelerde iş gücünün pahalı olması, koleksiyonlarının üretimlerini hammadde ve 

emeğin daha ucuz olduğu az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde gerçekleştirmelerine neden 

olmuştur. Türkiye‟nin de içinde bulunduğu bu ülkelerde, tamamen ihracata yönelik fason 

dikimle beslenen işletmelerin yer aldığı bir sanayi oluşmuştur. Dış alıcılara bağımlı olan 

üreticiler, işçi ücretlerinin artışından ve döviz kurundaki değişimden önemli oranda 

etkilenmektedirler. Bu durumda müşterilerin daha ucuz fiyat teklifi aldıkları, işçiliğin ucuz 
olduğu ülkeler, ülkemizdeki ihracatçılar için tehdit unsuru olmaktadır. Bu risk karşısında 

birçok fason üreticisi firma, bünyesinde tasarımcı gibi daha kalifiye elemanlara ihtiyaç 

duymuştur. Böylece kendi hazırladığı koleksiyonunu müşterisine sunarak katma değer oranını 

artırma yoluna gitmiştir. Bu durumda üretici firmalar ürün tasarımı, üretimde kullanılan 

malzemelerin seçimi, müşteri portföyüne uygun koleksiyon hazırlama ve sunma gibi birçok 

ek yükümlülük ile üretimine devam etmektedirler. Tasarımdan sevkiyat aşamasına kadar 

sürecin her bölümünde çeşitli aksaklıklar yaşanabilmektedir. Ġşletmeler, tecrübelerinden yola 

çıkarak üretimlerini sorunsuz bir şekilde tamamlama gayreti içindedirler.  

 Bu araştırmada çeşitli firmalarla görüşülerek, birçok işletmede benzer şekilde 

uygulanan tasarım ve koleksiyon hazırlama süreçleri incelenmiştir. Tasarım sürecinde, pazar 

araştırmasında, hedef kitlenin, temanın, malzemelerin ve modellerin belirlenmesinde izlenen 

yollar ile numune ve seri üretimde gerçekleştirilen işlemler ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. 

Tüm bu süreçlerde yaşanan aksaklıklar ve sık karşılaşılan sorunlar tespit edilerek çözüm 
aşamasında izlenen yollar değerlendirilmiştir. Firmalar koleksiyon hazırlamanın öneminin 

giderek farkına varmakta, daha başarılı olmak için bu faktörleri en etkin şekilde kullanmanın 

yollarını araştırmaktadırlar. Koleksiyonların zamanında hazırlanması ve sevkiyatı, iyi 

kurgulanmış pazarlama faaliyetleri ile sunulduğunda, firmaların bütçelerine ciddi oranda katkı 

sağlamaktadır. Bu araştırma ile birlikte bir ürünün tasarımından sevkiyatına kadar olan 

aşamalar ayrıntılı bir şekilde incelenerek kalite ve organizasyon açısından 

değerlendirilecektir. 

 Anahtar Kelimeler: Tasarım, koleksiyon hazırlama, hazır giyim, üretim süreci.  
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ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ ЗОЛОТОГО ШИТЬЯ И ЕЕ ИННОВАЦИИ 

 

 

Атажахова Сайхат ТУРКУБИЕВНА 

 

 

Этот вид золотого шитья появился в городе Торжок Тверской области с XIII века 

практически одновременно с зарождением самого города. Пик популярности данного 
промысла пришелся на XVIII-XIX век. Вышивка выполнялась с помощью серебряных и 

золотых нитей, и украшались ей в основном предметы одежды: обувь, пояса, 

воротники, костюмы и даже церковные облачения. Чаще всего используется цветочный 

орнамент. Ремеслом этим владели не только простые девушки, но и знатные барышни, 

купеческие дочки и боярыни. Императрице Екатерине II во время ее визита в Торжок 

было подарено голубое атласное платье с вышитыми на нем золотыми лилиями, 

которое было сделано одной из местных мастериц. И по сей день Торжок радует нас 

изделиями невероятной красоты. 
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TEKSTĠLDE ĠġBĠRLĠKÇĠ TASARIM (CO-DESIGN) YAKLAġIMININ ONLINE 

UYGULAMALARI: DĠJĠTAL BASKI TASARIMI E-TĠCARET ÖRNEĞĠ 

ONLINE APPLICATIONS OF CO-DESIGN APPROACH IN TEXTILE DESIGN: 

E-COMMERCE EXAMPLE OF DIGITAL PRINTING CO-DESIGN 

 

Prof. Dr. H. Feriha AKPINARLI 

Hacıbayram Veli Üniversitesi, ferihaak@gmail.com 

 

ArĢ. Gör. Dr. Gökçe COġKUN  

Tekstil Tasarımı Bölümü Gölbaşı, gokce_coskun@yahoo.com  

  

 ÖZET  

 Modern dünyanın önerdiği tek tipleşmeden sıkılan tüketiciler, gün geçtikçe daha 

talepkar, süre odaklı ve bireysel hale gelmiştir. Tüketici profilindeki bu değişim, firmaları, 

bireyi hedef alan pazarlama stratejileri geliştirmeye zorlamaktadır. Bu doğrultuda yaşanan 

gelişmeler, kitle üretimi ve bireyselleştirmenin en iyi yönlerini kombine eden “kitlesel 

bireyselleştirme” kavramını özellikle tekstil ve hazır giyim endüstrisinde rekabetçi ve yaratıcı 
bir strateji olarak karşımıza çıkarmaktadır. Tüketicinin ürün özelliklerini kendi tercihleri 

doğrultusunda değiştirip kişiselleştirmesine imkan veren bir kitlesel bireyselleştirme prosesi 

olan “işbirlikçi tasarım” (co-design) yaklaşımı, yaratım sürecine tüketicilerin dahil edildiği bir 

süreçtir. Tüketiciye sürecin bir parçası olma duygusunu yaşatan bu yaklaşım, artan tüketici 

memnuniyeti sayesinde daha güçlü müşteri ilişkileri geliştirme olanağı tanır.  

 Tekstil baskı endüstrisinde bilgisayar destekli tasarım ve üretim (CAD/CAM) 

teknolojilerinin, dijital görüntüleme sistemlerinin gelişimi, internet teknolojilerindeki yaşanan 

gelişmeler ve bunların geniş çaplı kullanımı, üretim ve satışta yeni teknolojik ortamlar 

yaratmış, tekstil ve hazır giyim endüstrisinde de firmaların tüketiciye doğrudan ulaşmasını 

sağlayan e-ticaret uygulamaları yaygınlaşmıştır. Tekstil sektöründeki e-ticaret uygulamaları 

günümüzde CAD/CAM teknolojilerinin de sayesinde tüketicinin de tasarım sürecinde yer 

aldığı işbirlikçi tasarım (co-design) yaklaşımlarına olanak sağlamaktadır. Ayrıca yeni nesil 

internet teknolojilerinin yükselişi, tüketiciler arasında yeni bir etkileşimi desteklemekte ve 
dinamik online işbirlikçi tasarım toplulukları oluşturma imkanı tanıyan e-ticaret firmaları 

gündeme gelmektedir.  

 Pratikte tekstil ve moda alanında amatör ve profesyoneller arasındaki geleneksel 

sınırların gün geçtikçe daha da belirsiz hale gelmesine rağmen bu konudaki akademik 

çalışmalar oldukça sınırlıdır. Bu çalışmanın amacı, işbirlikçi tasarım yaklaşımını tekstil 

tasarımı bağlamında ele alarak, dijital baskı teknolojileri ve e-ticaret uygulamalarının bu 

konuda sağladığı potansiyele dikkat çekmek ve akademik literatüre katkı sağlamaktır. 

Çalışmanın ilk bölümü kitlesel bireyselleştirme ve işbirlikçi tasarım kavramlarının tekstil 

tasarımı bağlamında ele alındığı bir literatür taramasından oluşmaktadır. Çalışmanın ikinci 

bölümünde ise tüketiciye dijital baskı tasarımları ile işbirlikçi tasarım olanakları sunan e-

ticaret firmalarının web siteleri üzerinden yapılan inceleme çalışması yer almaktadır. Ev 

tekstili ve giyim alanlarında 2 adet yabancı, 1 adet yerli olmak üzere 3 adet e-ticaret 
firmasının web siteleri; tasarım ve sipariş süreçleri, müşteriye sunulan seçenekler gibi 

özellikleri bakımından incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda; işbirlikçi tasarımın online 

uygulamalarında bloglar ve sosyal ağlar gibi yeni nesil internet teknolojilerinin 
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kullanılmasıyla tüketiciler arasında dinamik online işbirlikçi tasarım topluluklarının 

kurulmasının yükselen bir trend olduğu, bu online toplulukların, tasarımın 

demokratikleştirildiği yeni bir tasarım süreci yaklaşımı getirdiği gözlemlenmiştir. Tekstil ve 

hazır giyim sektöründe işbirlikçi tasarıma olanak sağlayan yerli e-ticaret firmalarının bu 

yükselen trendi fark ederek önemli rekabet avantajı kazanacağı düşünülmektedir.  

 Anahtar Kelimeler: Tekstil tasarımı, Kitlesel bireyselleştirme, Ġşbirlikçi tasarım (co-

design), Dijital baskı tasarımı, E-ticaret.  

 

 ABSTRACT 

 Today consumers, who are bored with the standardization proposed by the modern 

world, have become more demanding, time-focused and individualized. This change in the 

consumer profile, forces the firms to develop marketing strategies targeting the individual. 

The developments in this direction reveal the concept of “mass customization” as a 
competitive and creative strategy, that combines the advantages of mass production and 

customization, especially in the textile and garment industry. “Co-design” is a mass 

customization process, in which consumers are involved in the creation activity, by allowing 

them to change and personalize the product properties according to their preferences. This 

approach, which gives the consumer a sense of being a part of the process, enables the 

development of stronger customer relationships through increased consumer satisfaction and 

brand loyalty. 

 The development of computer aided design and manufacturing (CAD / CAM) 

technologies in textile printing industry, digital imaging systems, internet technologies and 

their wide use has created new technological environments in production and sales, and e-

commerce applications that provide direct access to consumers in the textile and clothing 
industry have become widespread. Today, e-commerce applications in the textile sector 

enable co-design approaches by using CAD / CAM technologies. In addition, the rise of next-

generation Internet technologies supports new interaction among consumers and e-commerce 

companies that provide dynamic online collaborative design communities.   

 Although the traditional boundaries between amateurs and professionals in the field of 

textiles and fashion have become more and more uncertain in practice, academic studies on 

this subject are very limited in literature. The aim of this study is to make a contribution to the 

literature by pointing out the potential of co-design approach supported by digital printing 

technologies and e-commerce applications in textile design field.   The first part of the study 

consists of a literature review in which the concepts of “mass customization” and “co-design” 

are discussed in the context of textile design. In the second part of the study, the web sites of 

the e-commerce digital printing companies that offer co-design opportunities to the consumer 
are examined. The web sites of 3 e-commerce companies, 2 of which are foreign and 1 local 

in home textiles and clothing, have been examined in terms of their design and ordering 

processes, options offered to the customer etc. As a result of the study; It has been observed 

that arising of dynamic online collaborative design communities among consumers with the 

use of next-generation internet technologies such as blogs and social networks in online 

applications of collaborative design is a rising trend, and these online communities have 

introduced a new design process approach where the design is democratized. It is thought that 

the e-commerce companies, which use co-design in the textile and clothing sector, will gain a 

significant competitive advantage by noticing this rising trend. 

 Key Words: Textile design, Mass customization, Collaborative design (co-design), 

Digital printing design, E-commerce. 
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MODA VE TEKSTĠL TASARIMINDA PORTFOLYO UYGULAMALARI 

PORTFOLIO APPLICATIONS IN FASHION AND TEXTILE DESIGN 

 

Öğr. Gör. Esra SEÇĠM 

Atılım Üniversitesi, esra.secim@atilim.edu.tr  

 ÖZET 

 Portfolyo, en iyi tasarımlardan oluşan, yetenek ve ilgi alanlarını sergileyen, 

tasarımcının eğitim ve çalışma hayatı süresince kendini ne kadar geliştirdiğini hangi alanlarda 
yeterlilik sahibi olduğunu gösteren bir koleksiyondur. Ġletişim en önemli ifade yöntemlerinden 

birisidir. Her iletişim davranışının bir amacı vardır. Büründüğü biçim ne olursa olsun temel 

amaç, etkili olmak ve etkilemektir. Portfolyonun etkili kullanıldığı alanlardan birisi, moda ve 

tekstil tasarımıdır. Bu çalışmada moda ve tekstil tasarımı öğrencileri ile portfolyo hazırlama 

teknikleri, süreç analizi üzerine çalışmalar yapılmıştır. Bun doğrultuda 10 farklı kitap 

portfolyosu hazırlanmış, her portfolyonun bölümleri uygulamalı olarak anlatılmıştır. 

Öğrencilerin istihdam sorunlarına bir çözüm getirebilmesi açısından bu araştırma ve 

uygulama önem taşımaktadır. 

 Anahtar Kelimeler: Portfolyo, Moda tasarımı, Tekstil Tasarımı. 

 

 ABSTRACT  

 Portfolio is a collection of the best designs, exhibiting talents and interests, showing 

how much the designer developed himself during his education and work life and in which 

areas he / she is qualified. Communication is one of the most important methods of 

expression. Each communication behavior has a purpose. Whatever the form, the main 

purpose is to be effective and to influence. One of the areas where the portfolio is used 

effectively is fashion and textile design. In this study, portfolio design techniques, portfolio 

preparation techniques and process analysis were conducted. In this direction, 10 different 
book portfolios were prepared and the sections of each portfolio were described as practical. 

This research and application is important in terms of providing a solution to the employment 

problems of the students., 

 Keywords: Portfolio, Fashion design, Textile Design. 
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ERKEK CEKETLERĠNĠN STĠL VE FORM AÇISINDAN KRONOLOJĠK ANALĠZĠ 

CHRONOLOGICAL ANALYSIS OF MEN‟S JACKETS IN TERMS OF STYLE AND 

FORM 

 

Prof. Dr. Fatma KOÇ 

Hacı Bayram Veli Üniversitesi, fatmaturankac@gmail.com  

 

ArĢ. Gör. Cansu Özgören SOLAK 

Hacı Bayram Veli Üniversitesi, cansuozgorensolak@gmail.com  

 

 ÖZET 

 Moda tarihi, toplumların yaşadığı coğrafya, sahip olduğu kültür, yaşanılan sosyal, 

politik ve ekonomik olayların insanların giyim tarzlarını etkilemesi ile birlikte şekillenmiştir. 

Tarihi süreç içerisinde kadın giyim özelliklerinin erkek giyimine göre daha ön planda, daha 

baskın ve daha hızlı bir değişim sergilediği bilinmektedir. Erkek giyiminde ise bu durumun 

aksine, belirlenen klasikleşmiş standart kurallara bağlı olarak zaman içerisinde daha az baskın 

ve yavaş değişimlerle günümüze ulaşmıştır. Moda trendleri doğrultusunda kadın giyiminde 

sıklıkla yaşanan stil ve form değişikliklerinin, erkek giysilerinde daha uzun bir süreçte ve 

daha yavaş bir değişim göstermiştir. Moda trendlerinin ve giysi stillerinin inanılmaz bir hızla 

değişim gösterdiği günümüzde erkeklerin vazgeçilmez klasikleri arasında yer alan erkek 
takım elbiselerinin günümüzdeki kullanımı 17. Yüzyıla kadar dayanmaktadır.   Söz konusu 

takım elbiselerinin model özelliğini gösteren stili ve beden üzerindeki duruşunun 

belirleyiciliğini oluşturan formu erkek ceketlerini tasarım,  terzilik ve kullanım özellikleri ile 

belirlenmiştir.  

 Bu araştırma; erkek giyiminin klasik ve temel bir parçası olan ceketlerin tasarım 

unsurları açısından incelenmesi ve moda tarihi sürecinde estetik beğeniler, moda trendleri, 

sosyal değişimler, kültürel etkenler teknolojik gelişimler vb. nedenler ile oluşan stil ve form 

değişiminin nasıl olduğunun kronolojik olarak analiz edilmesi amacıyla planlanmış ve 

yürütülmüştür. Dönemler arasında moda akımına göre değişen erkek siluetinin günün 

çizgisine göre beden oranlarında yapılan değişikliklerle farklı siluetlere sahip olması, ilgili 

literatür taranarak yorumlanmıştır.  

 Çalışmada tarama yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın verileri 1900-2000 yılları 

arasında erkek giysi modasına ilişkin literatür ve görsel-yazılı kaynaklar taranarak elde 

edilmiştir. Ġlk aşamada görsel veriler kronolojik olarak tasnif edilmiş tasniflenen görseller 

dönemin modası doğrultusunda beden, yaka, kol ve kapama özellikleri açısından analiz 
edilmiştir. Belirlenen özellikler kapsamında ceket kullanımın erkek siluetinde meydana 

getirdiği değişim ayrıntıları, araştırmacılar tarafından geliştirilen çizimlerle desteklenmiş ve 

sunulmuştur. 

 Anahtar kelimeler: Moda, erkek giyimi, takım elbise, siluet, form, stil 
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 ABSTRACT 

History of fashion has been shaped by the geography people have lived in, their 

culture, and the influence on the clothing styles of people by the social, political and 

economic events they have experienced. It is known that the characteristics of women‟s 

clothing have experienced a more prominent, more dominant and faster change in comparison 

to men‟s clothing. In men‟s clothing, on the contrary, these characteristics have reached our 

time with less dominant and slower changes through time. The changes in style and form that 

have frequently changed in women‟s clothing towards fashion trends took place in a longer 

process and more slowly in men‟s clothing. Usage of men‟s suits that are used as 

indispensable classics of men‟s clothing in our period, where fashion trends and clothing 

styles show an incredible speed of change, may be dated back to the 17th century. The style of 
the suits in question that shows their model aspect and their form that shows their look on the 

body have been determined by the design, dressmaking and usage characteristics of men‟s 

jackets. 

This study was planned and carried out with the purpose of investigating men‟s jackets 

which are the classical and main parts of men‟s clothing in terms of their design elements and 

how the changes in style and form due to aesthetical preferences, fashion trends, social 

changes, cultural activities and technological developments in the process of history of 

fashion took place. The different silhouettes of men between the periods, which have changed 

based on fashion movements by changes made on size ratios depending on the trends of those 

days, were interpreted based on a review of the literature. 

The study used the screening method. The data of the study were collected by 

scanning the literature related to and visual-written sources on men‟s clothing fashion that 

changed in the period of 1900-2000. At the first stage, the visual data were chronologically 

categorized, and the categorized visuals analyzed based on their size, collar, sleeve and 

closure characteristics in line with the fashion of the period. The details of changes in the 

silhouette of men in the scope of the determined characteristics were supported and presented 

by the drawings made by the researchers. 

Keywords: Fashion, men‟s clothing, suits, silhouette, form, style 
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DĠSĠPLĠNLER ARASI SANAT ÖRNEĞĠ OLARAK 21. YÜZYILDA SERAMĠK 

TAKILAR 

CERAMICS JEWELRY IN 21ST CENTURY AS AN EXAMPLE OF 

INTERDISCIPLINARY ART 

 

ArĢ. Gör. Nesrin YEġĠLMEN 

Mardin Artuklu Üniversitesi, nesrinyesilmen@gmail.com  

 

   ÖZET 

 Takılar halk kültürünün büyük bir parçası olmasının yanı sıra sanat alanı içinde önemli 

bir yer tutmaktadır. Kemik ve taşlarla başlayan takı serüveni günümüze kadar gelişip evrilerek 

bugün malzeme ve kullanım açısından aklın sınırlarını zorlayacak hale gelmiştir. Gelişen ve 

yenilenen teknoloji hayatın her alanını yakından etkilemiş, insanlara ve yaşam biçimlerine 

yön vermiştir. Bu değişim sürecinde ise sanata bakış açısında köklü değişimler oluşmuş ve 

yeni yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Tüm bu değişim ve yaklaşımlar  sanatın her alanında 

olduğu gibi takı alanında da etkilerini göstermiştir. Endüstriyel takılardan sanatsal takılara 

değin, farklı estetik yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Önceleri zanaat olarak görülen ve statü 

simgesi olan takılar yeni çağın getirdikleri ile farklı anlamlara bürünerek sanat alanında 

kendine yer edinmeyi başarmıştır. Yüzyıllardır takı denince akla ilk gelen malzemeler altın, 
gümüş vb. madenler olmuştur. Ancak 21. yy‟a gelindiğinde görüyoruz ki takıda malzeme 

sınırı ortadan kalkmış ve takı süslenme amacının yanı sıra tıpkı bir sanat eseri gibi ifade aracı 

olarak kullanılmıştır. Bu durumdan yola çıkarak takı sanatında alternatif malzeme olarak 

seramiğin kullanımı ve 21.Yy‟da seramik takılar bu makalenin konusunu oluşturmaktadır. Bu 

bağlamda günümüz seramik takı sanatçıları araştırılacak olup çalışmalarından örnekler 

verilecektir. 

 Anahtar Kelimeler: Takı, Seramik, Disiplinlerarası Sanat 

 

 ABSTRACT 

 Apart from being a significant part of folk culture, jewelry has an important place in 

art. The adventure of jewelry which started with bones and stones has evolved and developed 

up to present times and it has pushed the limits in terms of material and usage. Developing 

and renewing technology has affected every field of life closely, leaded people and life styles. 

Radical changes in perspective towards art have also been experienced in this period of 

chance and new approaches have emerged. All these changes and approaches have had its 

effects in every field of art as well as the field of jewelry. Different aesthetical approaches 

including industrial and artistic jewelry have appeared. Jewelry, which was thought to be a 

craft and a symbol of status, has taken different meaning along with the developments of new 

era and achieved to have a place in the field of art. Gold and silver have been the mines in the 
first place while talking about jewelry. However, in the 21st century the material limits have 

vanished in jewelry and in addition to being an ornament, it has been used as a means of 

expression just like a piece of work of art. From this point of view, the use of ceramics as an 

alternative material in the art of jewelry and ceramics jewelry in 21st century constitute the 
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theme of this study. In this context, contemporary ceramics artist are going to be researched 

and examples from their studies are going to be presented. 

 Key Words: Jewelry, Ceramic, Interdisciplinary Art. 
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ORDU KOZÖREN DOKUMALARI VE GÜNÜMÜZDEKĠ ÖRNEKLERĠ 

ORDU KOZÖREN WEAVING AND TODAY SAMPLES 

 

Dr. Öğr. Üyesi, Selda Güzel ÖZTÜRK 

Selçuk Üniversitesi, sguzel@selcuk.edu.tr 
  

ArĢ. Gör., Hicret Zeynep SOFUOĞLU 

Selçuk Üniversitesi, h_zeynep_k@hotmail.com 

 

 ÖZET 

Bölgenin kültürel ve sanatsal kimliğini yansıtan el sanatları, ulusal kültürün 
tanıtılması, yaşatılması, korunması, gelecek kuşaklara aktarılması bakımından oldukça 

önemlidir. Hem estetik hem de sanatsal değer taşıyan el sanatı ürünleri bazen ekonomik 

değeri ile bir gelir kapısı olarak, bazen de ihtiyaca hizmet etmesi amacıyla üretilmiştir. El 

sanatlarını yeniden işlevsel hale getirmek için atılan adımların çoğunlukla istenen sonucu 

veremediği gözlenmiştir. Bu çalışmada, Ordu‟nun Gölköy ilçesine bağlı Kozören köyünde 

üretilmekte olan dokumaların günümüzdeki durumunun incelenerek değerlendirilmesi 

amaçlanmıştır. Bu doğrultuda alan araştırması yapılan çalışma kapsamında bölge halkı ile de 

gerekli görüşmeler yapılarak bilgiler kaydedilmiştir.  

Ġnce işçilik ve canlı renklerle ön plana çıkan ve yalnızca Kozören‟e ait olduğu 
belirtilen bu dokumalar yaklaşık 400-500 yıllık bir geçmişe sahiptir. Yapılan sözlü 

görüşmelerde bu dokumacılığın, yüzyıllar önce Gümüşhane ilinin Kürtün ilçesinden gelerek 

bu yöreye yerleşen Alevi topluluğuna ait geleneksel bir sanat olduğu belirtilmiştir. 

Topluluğun göç etmesi sonucunda, bu sanatı da beraberinde getirdikleri ve devam ettirdikleri 

tespit edilmiştir. Köyde bu dokumayı bilen çok az sayıda kişinin kaldığı ve en genç kişinin 43 

yaşında olduğu görüşmeler sonucunda ortaya çıkmıştır. Genç neslin bu sanata ilgi duymaması 

sebebiyle aktif olarak üretim yapılmadığı ancak, özel sipariş olması durumunda üretimin 

gerçekleştiği belirtilmiştir. Kozören köyünde yaşamakta olan kişilerle yapılan görüşmeler 

sonucunda hem dokumalar hakkında bilgi alınmış, hem de günümüz örnekleri incelenerek 

fotoğraflanmıştır. Kozören dokumaları dasdar, beşik dasdarı, kilim, çedik (patik), eldiven, 

çorap, çanta, heybe ve kolan gibi ürün çeşitliliğine sahiptir. Bu dokumalar geçmişte, gelinlik 
çağına gelen kızların çeyizinde bulunması gereken geleneksel ürünler olarak ticari amaç 

dışında üretilmişlerdir. Ancak özellikle son yüzyılda ticari amaçlı ve sipariş usulü üretime 

dönüştüğü gözlenmiştir. Dokumanın orijinalinde yün iplik ve kök boyalar kullanılırken 

günümüzde hazır iplikler kullanılmaktadır. 1970‟lerden itibaren orlon ipinin kullanımı tercih 

edilmektedir.  Ayrıca kullanılan birçok motifin günümüzde yok olduğu ve kullanılmakta olan 

motiflerin anlamlarının da bilinmediği tespit edilmiştir. Bu çalışma ile maddi kültür mirası 

olan Kozören dokumalarının gelecek kuşaklara aktarılması, gelenekten beslenen tasarımcılara 

ilham kaynağı olması ve özelliklerinin ortaya koyularak bu tekniğin belgelenmesi önem 

taşımaktadır.  

 Anahtar kelimeler: Ordu, Gölköy, Kozören, dokuma 
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 ABSTRACT 

Handicrafts reflecting the cultural and artistic identity of a region are quite important 

in terms of introducing, maintaining and protecting the national culture and transferring it to 

next generations. Handicraft products, which have both aesthetic and artistic value, are 

sometimes produced with economic value that aims to generate income for families and 

sometimes to serve the need. It has been observed that the steps taken in order to re-functional 

handicrafts are often failing to achieve the desired result. In this study, it is aimed to the 

current situation of the Kozören weaving produced in the Kozören village of the Gölköy 
district of Ordu is evaluated. In this context, field research was conducted and interviews were 

carried out with local people and the information was recorded. 

These weavings, which distinguish with fine workmanship and vivid colours that 

specifically belong to Kozören, have a history of about 400-500 years. In interviews, it was 

reported by local people that the weaver was a traditional art belonging to the Alevi 

community who migrated from the Kürtün province of Gümüşhane to Ordu centuries ago. As 

a result of the immigration of the community, it was detected that this community brought this 

art together and continued. It is the result of interviews, it is revealed that there are very few 

people in the village who know this weaving and the youngest person is 43 years old. Because 

of the younger generation is not interested in this art, the production has not performed 

actionable, whilst it is produced only if there is a special order. Information about the 

weavings were gathered, which in turn, present samples of weavings were photographed, then 

examined. Kozören weavings have a great variety of products such as dasdar, dasdar of a crib, 
çedik (booties), gloves, socks, bags, saddlebags and girth. These weavings were produced as 

non-commercial that should be present in the dowry of girls who came to the bridal age in the 

past. It is observed that the production of these weavings turned into more commercial and 

order-making production, particularly in the last century. While wool yarn and root dyes were 

used in the original samples, ready-to-use yarns are being used at the present products. It is 

preferred as the type of rope orlon and this yarn has been used since the 1970s. In addition, it 

is recorded that the many motifs which used have disappeared and the meaning of the motifs 

used today is unknown. This study is important to convey the cultural heritage of the Kozören 

weaving to the next generations, to inspire designers who are fed by tradition and to document 

these techniques by revealing their characteristics. 

 Key words: Ordu, Gölköy, Kozören, weaving 
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HOLLYWOOD’DA BĠR AUTEUR: WES ANDERSON 

AN AUTEUR IN HOLLYWOOD: WES ANDERSON 

 

Dr. Öğr. Üyesi Nuray Hilal TUĞAN 

Hacı Bayram Veli Üniversitesi, nhtugan@gmail.com  

 

 ÖZET 

 Sinema tarihinin en etkili sinema akımlarından biri olan Fransız Yeni Dalgası‟nın 

kuramsal temelini Cahiers du Cinema dergisinde attığı auteur kuram o tarihten günümüze 

sinema kuramlarının en çok tartışılan kuramlarından biri olmuştur.  Cahiers du Cinema 

dergisinde yazan François Truffaut, Jean Luc Godard gibi Fransız Yeni Dalgası‟nın ikonik 

yönetmenleri Hollywood sinemasına büyük hayranlık beslemekteydiler. Bu yönetmenler 
Alfred Hitchcock, Otto Preminger gibi yönetmenlerin filmlerinde her filmde yinelenen belli 

başlı motifler kullandıklarını ve kendilerine özgü bir mizansene ve stile sahip olduğunu 

düşünüyorlardı. Cahiers du Cinema dergisinde yazan yazar grubunun ortaya attığı tartışmalar 

sayesinde auteur ifadesi bir yönetmenin dekor, kostüm-makyaj, aydınlatma ve oyunculuk 

aracılığıyla ortaya çıkan ayırt edici biçemine gönderme yapmaktadır. Mizansen terimi 

kameranın önüne yerleştirilen tüm öğelerin düzenlenmesi anlamına gelse de Fransız Yeni 

Dalgası‟nı en çok etkileyen kuramcılardan biri olan Andre Bazin bu terimin kapsamını ve 

sınırlarını karakteri ve çevresindekileri bir araya getirmek ve Hollywood‟un kurguya dayanan 

klasik anlatı biçimine bir alternatif olarak öne sürdüğü uzun planı kategorize etmek için 

genişletmiştir. Bazin‟in uzun planları öven ve sinemayı gerçekliğe yaklaştırdığına ilişkin 
görüşlerinin yanında günümüzde Hollywood sinemasında mizansen ve yapım tasarımı giderek 

daha da önem kazanmaktadır. 48 yaşındaki Amerikalı yönetmen Wes Anderson bu anlamda 

kendine özgü öykü anlatma biçimi ve bu öyküyü sinemanın anlatım araçlarını kullanarak 

özellikle dekor, kostüm-makyaj, aydınlatma ve oyunculuk tarzı aracılığıyla düzenlemesi ile 

ön plana çıkmaktadır. Anderson‟un her filminde renk kullanımı, var olmayan mekânlarda 

geçen öyküleri için tasarladığı dekor ve setler, oyuncuların karakterlerini belirleyen makyaj ve 

kostüm gibi öğeler anlatıyı destekleyen en önemli anlatım araçları olarak işlev görmektedir. 

Anderson bu anlamda her filmde ele aldığı belli başlı motifiler, renkler ve oyuncu kullanımı 

gibi öğeler aracılığıyla kendine özgü bir tarz geliştirmiştir. Bu çalışmada Wes Anderson‟un 

Tenenbaum Ailesi, Steve Zissou ile Suda Yaşam, Yükselen Ayışığı Krallığı ve Büyük 

Budapeşte Oteli filmlerinde yönetmenin sinemasını oluşturan ve onu diğer yönetmenlerden 
ayıran eşsiz stilini ortaya koyan yönleri incelenmiştir. Sonuç olarak Wes Anderson‟un 

filmografisinde yer alan dokuz uzun metrajlı filmin 4‟ünü oluşturan bu filmlerde kendine 

özgü bir tarzı olduğu ve bu tarzı özellikle mizansen aracılığı ile ortaya koyduğu sonucuna 

ulaşılmıştır.  

 Anahtar Kelimeler: Auteur Kuram, Mizansen, Wes Anderson 
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 ABSTRACT 

 The auteur theory that the theoretical foundation of the French New Wave, one of 

cinema history's most influential cinematic currents, was thrown in the Cahiers du Cinema 

magazine became one of the most controversial theories of the day-to-day cinema theories. 

The iconic directors of the French New Wave, such as François Truffaut and Jean Luc Godard 

in the Cahiers du Cinema magazine, greatly admired Hollywood cinema. These directors felt 

that directors such as Alfred Hitchcock and Otto Preminger used the main motifs repeated in 

each film and that they had a particular style and style. Thanks to the debate by the author 

group at the Cahiers du Cinema magazine, Auteur refers to a distinctive style of a directing 

director through decor, costume-makeup, lighting and acting. Andre Bazin, one of the most 

influential theoreticians of the French New Wave, means to organize all the items placed in 
front of the camera, but to bring the boundaries of the term to the character and periphery, and 

as an alternative to the classical narrative of Hollywood's fiction to categorize the long plan. 

In addition to his views on Bazin's praising of long plans and cinema realism, contemporary 

müzansen and production design is becoming increasingly important in Hollywood cinema. 

American director Wes Anderson, 48 years old, stands out in this sense as his own way of 

telling stories and arranging them using specially designed instruments of the cinema, 

especially through the decor, costume-makeup, lighting and acting style. In Anderson's every 

film, the use of color serves as the most important means of expression to support the 

narrative decorations and sets, the make-up and the costume that define the characters of the 

actresses for the stories that lie in the spaces that do not exist. In this sense, Anderson has 
developed a unique style through the use of elements such as motifs, colors and actors in each 

film. In this work, Wes Anderson's Tenenbaum Family, Steve Zissou and Steve Zissou 

examine the aspects that make up the director's cinema and reveal the unique style that 

distinguishes him from other directors in the films Surf Life, Rising Moonlight Kingdom and 

Big Budapest Hotel. As a result, Wes Anderson's filmography of nine feature-length Films 4, 

which makes up a unique style of this film, and this style in particular through the mise-en-

scene has reached the result revealed. 

 Keywords: Auteur Theory, Mise-en-scene, Wes Anderson 
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THE HISTORY BETWEEN WALLS OF CHINA 

 

Dr. Zhi HUAN 

 

ABSTRACT 

 

It took millennia to build, but today the Great Wall of China stands out as one of the 

world's most famous landmarks. The Great Wall of China is an ancient series of walls and 

fortifications located in northern China, built around 500 years ago. Estimates of its length 
vary from 1,500 to 5,000 miles, but an archaeological survey carried out in 2012 by China‟s 

State Administration of Cultural Heritage suggested the wall is more than double than that 

length: some 13,000 miles – or 21,000km – long. It was Robert Ripley, the American 

illustrator who made a fortune with his cartoon feature Believe It Or Not!, who called the 

Great Wall “The mightiest work of man – the only one that would be visible to the human eye 

from the Moon”. This statement was, of course, founded on no evidence at all, since it was 

made 30 years before anyone had been in space. Yet it became sanctioned by use. Even the 

eminent Sinologist Joseph Needham, author of Science and Civilisation in China, stated that 

“the Wall has been considered the only work of man which could be picked out by Martian 

astronomers”. Though discredited by astronauts, the Moon version is still widely quoted as a 
“fact”. The truth was established once and for all during the first Chinese space flight in 2003, 

when astronaut Yang Liwei said he couldn‟t see anything of it from orbit. The Wall is widely 

thought to date back 2,000 years to just after 221 BC, when China was first unified. In fact, 

almost everything which is that old is no more than a mound of earth. The popular idea of the 

Wall derives from the stone, battlemented structure built by the Ming (1358–1644). Its 

maximum age is about 500 years. 

 

Keywords: Chinese history, Walls of China, Culture and Architecture 
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THE TRANSFORMATION OF A TRADITIONAL TEXTILE (EHRAM) TO A 

MODERN FASHION ELEMENT AT A LOCAL MUSEUM 

 

Dr. M. Feride CELĠK 

feridecelik69@gmail.com  

 

 ÖZET 

 Ehram is a traditional textile used as hijab for women in Eastern Anatolia in an old 

shamanic town in Turkey.  Today, Ehram is woven by young girls and women in Bayburt at 

Baksı Museum, which has received European Parliament Assembly Museum Award in 2014.  

This is part of a non-profit project to involve women living in the region in the production 

line. Weaving ehram not only supports the local women, but also is an inspiration for the 

fashion designers. 

 Women and young girls from Bayburt come to Baksı Museum almost every day and 

weave the textile in workshop area. This textile is sold by the local women, enabling them to 

earn money.  

 The famous Turkish fashion designer, Ozlem Suer who lives in Istanbul also 

participates in the traditional ehram textile project. She used this textile for her  new designs, 

she organized it around the conceptual value of number „nine‟ in Shamanism. She started with 
the basic ehram worn with minimum effort and then she added further details to her designs in 

order to give them more depth. These designs were then exhibited at the museum in 2009 as a 

part of a group exhibition. 

 This presentation involves the various production stages of ehram, the involvement of 

the local women and the concept of the artist to produce a modern design with a very 

traditional textile.  

 Keywords: Traditional textile, fashion and museum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:feridecelik69@gmail.com


INFAD – III. ULUSLARARASI SANAT, TASARIM, MODA 

KONGRESİ 

ARALIK 

2018 

 

ÖZET KĠTABI                              www.artcongress.org   25 

 

BĠR ANIT HEYKEL ĠNCELEMESĠ: “PLATFORM 17” 

A MONUMENTAL SCULPTURE REVIEW: “PLATFORM 17” 

 

Asst. Prof., Hünkar YILMAZ 

Kocaeli Üniversitesi, yilmazhunkar@gmail.com  

 

 ÖZET 

 Bu bildiri Almanya‟nın Berlin kentinde yer alan Platform 17 adlı anıt heykelini konu 

almaktadır. 1998 yılında tamamlanmış olan bu anıt, II. Dünya Savaşı‟ında, 50.00 yahudinin 
kamplara taşındığı yer olan Grnewald Tren istasyonu için tasarlanmış ve buraya 

uygulanmıştır. 1941-1945 yılları arasında yahudilerinin gettolara ve imha kamplarına taşıyan 

trenler bu istasyondan kalkıyordu. Bu belleğin anıtlaştırılması fikrini Alman Deutsche Bahn 

ulusal tren yolu şirketi ortaya atmış ve 1980‟lerin sonlarında, Berlin eyaleti bir anıt yapılması 

için yarışma açmıştır. Bu yarışmayı Polonyalı sanatçı Karol Broniatowski‟nin tasarımı 

kazanmıştır.  

 Bu bildirinin amacı, mekana özgü heykel kapsamında, anıt kavramının Platform 17 

adlı anıt heykel üzerinden incelemesidir. 1970 sonrası uygulanmış bazı kalıcı anıt heykel 

uygulamaları mekanı ile farklı ilişkiler kurmuş ve anıt kavramına yenilikler getirmiştir. Bu 

kapsamda bu bildiride öncelikle 1970 sonrası uygulanmış, anıt kavramına yenilikler getirmiş 

bazı anıt heykel uygulamalarının mekanı ile kurduğu ilişkiler incelenmiş, daha sonra bu anıt 

heykellerden biri olan Platform 17 adlı anıt heykelin, mekanı ile kurduğu ilişki 

incelenmektedir. 

 Anahtar kelimeler: Heykel,anıt,çevre,mekana özgü,Platform 17 

 

 ABSTRACT 

 This article is about the monumental sculpture named Platform 17 in Berlin, Germany. 

This monument, which was completed in 1998, was built in the 2nd century BC. In World 

War II, and it was designed and implemented for the Grnewald train station, where 50.00 

Jews were transported to the camps. Between 1941 and 1945, trains carrying Jews to ghettos 
and extermination camps were leaving this station. The idea of memorization of this memory 

was introduced by the German Deutsche Bahn National Railway Company, and in the late 

1980s, the Berlin State arranged a competition for a monument. The design of the Polish artist 

Karol Broniatowski won this competition.  

 The purpose of this article is to examine the concept of  monument in the context of a 

site-specific sculpture through a monumental sculpture named Platform 17. After 1970, it 

established different relations with the place of some permanent sculpture applications and 

brought innovations to the concept of monument. In this context, the relations with the place 

of some monumental sculpture applications, which were first applied after 1970, brought 

innovations to the concept of monuments, and  were examined and then the relationship with 

the place of platform 17, one of these monumental statues, was examined. 

 Key words: sculpture, monument, environment, site-specific, Platform 17 
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FARKLI DĠSĠPLĠN BENZER TEKNĠK ÖRNEĞĠ OLARAK SERAMĠK AGATWARE 

(MERMER) VE TAKI MOKUMAGANE TEKNĠKLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ 

AN ANALYSIS ON MOKUMAGANE AND AGATWARE AS EXAMPLES OF 

DIFFERENT DISCIPLINES SIMILAR TECHNIQUES 

 

ArĢ. Gör. Nesrin YEġĠLMEN 

Mardin Artuklu Üniversitesi, nesrinyesilmen@gmail.com  

 

 ÖZET 

 Teknoloji, bilim, sanat, kültür ve gelenekler toplumların ilgi alanı ve bakış açıları ile 
şekillenen kavramlardır. Bireyde oluşan bilgi birikim ve düşünceler toplumları da 

şekillendirir. Toplumlara yön veren en önemli unsurlardan biri o toplumun sanat anlayışıdır. 

Sanatta kullanılan teknikler sanatçılar tarafından kullanılıp kendi yorumları ile özgünleşir ve 

farklılaşır, böylece kendini ifade eden ve kendine has teknikler oluşturan birey yaşadığı 

toplumun da sanatını oluşturmuş olur. Bir çok sanat dalında olduğu gibi teknikler kültür aracı 

olması ve süreklilik sağlaması açısından çok önemlidir. Ancak her toplum kendi sanat 

anlayışını ve tekniğini benimsese de kültürler arası etkileşim yadsınamaz bir gerçektir.  

 Takı ve Seramik sanatı da toplumdan topluma farklılık gösteren sanat dallarındandır. 

Her iki disiplin de her ne kadar birbirinden ayrı gözükse de teknik anlamda benzeşen bazı 

yönleri vardır. Örneğin Mokuma Gane takı sanatında farklı renkte birkaç metalin birleştirilip 

birbirine yedirilmesi ve şekillendirilmesi ile mermer dokusunun oluştuğu bir teknikken 

Mermer (Agatware) tekniği aynı şekilde farklı renklerde birkaç kilin birleştirilerek birbirine 
yedirilmesi ile oluşan mermer görünümlü seramiklerdir. Aynı tekniğin birbirinden uzak iki 

medeniyette ve farklı sanat alanlarında kullanımı kültürler arası etkileşime iyi bir örnektir. 

 Bu makalede ise takı sanatında kullanılan Mokuma Gane tekniği ile seramik sanatında 

kullanılan Mermer(Agatware) tekniği karşılaştırılacak olup, teknik anlamda birbirine 

benzeyen şekillendirme yönteminin her iki sanat dalında kullanımı incelenerek 

araştırılacaktır. Aynı zamanda bu bağlamda yapılmış çağdaş çalışma örneklerine yer 

verilecektir. 

 Anahtar Kelimeler: Seramik, Takı, Agatware, Mokumagane, 

 

 ABSTRACT 

 Technology, science, art, culture and traditions are the concepts which are formed in 

accordance to the interests and perspectives of societies. Background information and 

thoughts of individuals also form the societies. One of the most important elements that shape 

societies is the sense of art of that society. The techniques used in art become unique and 

different with the interpretations of the artists, in that way individuals who express themselves 

and create unique techniques also create the art of the society where he/she lives in. As it is in 

many of the art disciplines, techniques are quite important since they are means of culture and 
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provide continuity. However; although each society adopts its own sense and techniques of art 

and it is an inevitable truth that there is an intercultural interaction. 

 The Art of Jewelry and Ceramics are the disciplines of art which differs from culture 

to culture. No matter how different they may seem, both of the disciplines have some aspects 

that resembles technically. For instance; Mokuma Gane is a method where a marble texture is 

obtained after different colors of metals are combined, blended and shaped. Agatware is the 

ceramics with marble appearance, it is obtained after different colors of clays are combined, 

blended and shaped. The use of same technique in far away civilizations and in different art 

disciplines is a good example of intercultural interaction. 

 In this essay, Mokuma Gane Technique which is used in the art of Jewelry and 

Agatware technique which is used in the art of Ceramics are going to be compared, the use of 

forming methods which resemble each other technically is going to be analyzed and 

researched. Additionally, contemporary examples of this context are going to be given 

 Keywords: Ceramics, Jewelry, Agatware, Mokumagane. 
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DĠJĠTAL NAKIġIN GELĠġĠMĠ VE ÖNEMĠ 

DIGITAL EMBROIDERY DEVELOPMENT AND IMPORTANCE 

 

Dr. Öğr. Üyesi Emine KOÇAK 

Çankırı Karatekin Üniversitesi, eminekocak09@gmail.com  

 

 ÖZ 

 Nakış, elde veya makinede dekoratif tasarımlar oluşturma sanatı olup, neredeyse giyim 

kadar eski tarihlere dayanmaktadır. Makine nakışı ise kumaş yüzeyine çizilen bir deseni 

nakışa dönüştürmek için bir dikiş veya nakış makinesinin kullanıldığı bir işleme şeklidir. 

Giysiyi süslemek, hediyelik eşya ve ev dekorları gibi süsleme alanlarında kullanıldığı gibi 

reklamcılık alanında da bu yöntemle üretilen nakışlı ürünler yorgan, yastık ve duvar pano 

tasarımları gibi ürünlerden oluşmaktadır. 

 Geçmişte serbest hareket ile dikiş makinesinde yapılmaya başlayan nakış türleri, 

zikzak dikiş makinesinin üretilmesi ile çeşitlilik kazanmış ve günümüzde depolanmış 
desenleri işleyebilen bir bilgisayar ile kontrol edilen dikiş / nakış makineleri kullanılarak ivme 

kazanmıştır.  

 Bu makalede, makine nakışlarının geçmişten günümüze uzanan gelişim sürecinden 

kısaca bahsedilerek, nakışın dijital ortamda uygulanma aşamaları ile nakışın 

sayısallaştırılmasının endüstriyel ve sanatsal açılardan önemine değinilmiştir. 

 Anahtar Kelimeler: Dijital nakış, Sayısal nakış, Makine nakışları, 

 

 

 ABSTRACT 

 Embroidery is the art of creating decorative designs on the hand or machine, almost as 

old as clothing. Machine embroidery is a type of processing in which a stitch or embroidery 

machine is used to convert a pattern drawn on the fabric surface into embroidery. Decorating 

clothes, used in decoration areas such as souvenirs and home decorations, as well as in 

advertising, embroidery products produced by this method consist of products such as quilt, 

pillow and wall panel designs. 

 In the past, free-moving embroidery patterns that began to be made in the sewing 

machine have gained momentum by using a sewing / embroidery machine, which has been 

diversified with the production of a zigzag sewing machine and is now controlled by a 
computer capable of processing stored patterns. 

 In this article, the process of machine embroidery is embroidery development process 

from the past to the present day, the importance of industrial, commercial and artistic aspects 

of embroidery digitization of embroidery and embroidery in digital media has been addressed 

 Keywords: Dıgıtal Embroıdery,Machine Embroidery, Free Embroidery. 
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GAĠUS MAECENAS’TAN GÜNÜMÜZE SANAT KORUYUCULUĞU 

ART GUARDIAN FROM GAIUS MAECENAS TO PRESENT   

 

Doç.Dr. Mustafa ÇAPAR 

Çukurova Üniversitesi, mustafacaparus@hotmail.com  

 

 ÖZET 

 Sanat koruyuculuğu uzun bir geçmişe sahiptir. Sanatın güzel olanı öne çıkardığı eski 

çağlarda yöneticiler ve soylular sanat eserlerine ilgi duymuş ve sanatçılarla yakınlaşmışlardır. 
Eski Mısır‟da, Akhenaton‟un koruyuculuğunda yapılan sanat eserleri onun beğenisini yansıtır. 

Antik Yunan‟da Perikles de sanatçılara destek vermiştir. Büyük Ġskender ve onun 

ardıllarından I. Ptolamaios da şair, düşünür ve sanatçıların hamiliğini yapmıştır. Sanatçı ve 

bilim adamlarını koruyan ve destekleyen kimselere mesen denir. Sözcüğün kökeni, Augustus 

zamanında yaşamış, ona danışmanlık yapmış olan Romalı diplomat Gaius Maecenas‟tan gelir. 

Maecenas, şair Vergilius ve Haratius‟a yaptığı yardımlarla bilinir. Avrupa‟da özellikle 

Hristiyanlıkla birlikte, kilise dinsel konulu resim siparişleriyle sanat koruyuculuğunda etkin 

bir rol üstlenmiştir. Fakat hamilik ya da patronajlık olarak da adlandırılan mesenlik, erken 

modern dönemde Avrupa‟da yaygınlaşmıştır. Krallar, soylular, yöneticiler ve din adamları 

dışında sanatçılara yapıt sipariş eden ilk mesen Floransalı tüccar Giovanni Rucellaidir. 
Rucellai‟nin evinde Lippi, Uccello ve Verrocchio gibi sanatçıların yapıtları bulunmaktaydı. 

Ġtalya‟da Rönesansla birlikte bir zenginler topluluğu oluşmuş ve bu kişi ya da aileler ticaret ile 

olduğu kadar bilim ve sanat gibi alanlarla da ilgilenmeye başlamışlardır. Bu zenginler ve 

dolayısıyla mesenler Rönesans‟ın ardındaki önemli unsurlardan biri olarak görülebilir. 

Ġtalya‟da yer alan ve birbirleriyle rekabet halinde olan şehir devletleri içlerinde pek çok prens 

ve mesen yaşadıkları sarayları ve şatoları sanat eserleriyle süslemişlerdir. Sanatçılar, 

kendilerine ısmarlanan bu işler sayesinde aranan kişiler olmuşlar, papalar ve diğer üst düzey 

din adamlarından sipariş almışlardır. Bununla birlikte Rönesans‟a damgasını vuran mesen 

grubu Medici Ailesidir. Cosimo de Medici sadece sanatçıları değil, filozofları, şairleri ve 

hatipleri de desteklemiştir. Aynı zamanda 1444‟te Floransa‟da ilk halk kütüphanesini kurarak 

Rönesans düşüncesinin gelişmesine katkıda bulunmuştur. Cosimo de Medici‟nin torunu 
Lorenzo de Medici Floransa‟ya altın çağını yaşatan hükümdar olarak bilinir. Sarayında Piero 

ve Antonio del Pollaiuolo, Andrea del Verrocchio, Leonardo da Vinci, Sandro Botticelli, 

Domenico Ghirlandaio ve Michelangelo Buonarroti gibi Rönesans‟ın etkili sanatçıları 

çalışmışlardır. Sanatçıların ardındaki bu destekleyici güç, Floransa‟dan sonra diğer şehir 

devletlerine oradan da öteki Avrupa ülkelerine yayılmıştır. 19. yüzyıla gelindiğinde 

sanatçıların mesenler tarafından eski dönemlerdeki kadar desteklenmediği görülmektedir.  19. 

yüzyıl sonlarında mesenlik farklı bir biçime dönüşmüş, Paul Durand-Ruel, Daniel-Henri 

Kahnweiler ve Ambroise Vollard gibi sanat alım satımcıları ortaya çıkmıştır. Böylece 

sanatçılar hem kendi sanatlarını başkalarının isteği doğrultusunda yapmamış hem de 

ekonomik özgürlük kazanmışlardır. Adı geçen sanat alım satımcılarının 20. yüzyıl sanatının 
gelişimine önemli katkıları olmuştur. Yirminci yüzyıl ayrıca devlet ve kurumlarının sanatı bir 

propaganda aracı olarak görüp onu destekledikleri bir yüzyıl olmuştur. Ülkemizde sanatı 

destekleyecek zengin kesimin yetersizliği bu desteğin farklı şekillerde sağlanmasına neden 

olmuştur. Bunlardan biri Cumhuriyet Halk Partisi‟nin 1938-1943 arasında yurt gezileri 

programı olarak başlattığı girişimdir. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı‟nın 1939‟da yıllık olarak 
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başlattığı Devlet Resim ve Heykel Sergileri de sanatçıları desteklemek amacıyla başlatılmış 

uygulamalardır.    

 Anahtar Sözcükler: Sanatçı, sanat, mesen 

 

 ABSTRACT  

 Art guardian has a long history. In the old ages, when art was beautiful, the rulers and 

nobles were interested in the works of art and got closer to the artists. The works of art in 

ancient Egypt, under the protection of Akhenaton, reflect his appreciation. Pericles in Ancient 

Greece supported the artists. Alexander the Great and one of his successors I. Ptolamaios 

made the patronage of poets, thinkers and artists. Those who protect and support artists and 

scientists are called patron. The origin of the word comes from the Roman diplomat Gaius 

Maecenas, who lived and worked as a consultant during the time of Augustus. Maecenas is 

known for his help to the poet Vergilius and Haratius. In Europe, especially with Christianity, 

the church took an active role in the preservation of art through religious painting orders. But 

the bladder, also called patronage or patronage, became widespread in Europe in the early 
modern period. The first patron to order artworks for artists other than kings, nobles, rulers 

and clergymen is the Florentine merchant Giovanni Rucella. Rucellai's house had works by 

artists like Lippi, Uccello and Verrocchio. In Italy, together with the Renaissance, a group of 

rich people was formed and these people or families started to be interested in trade as well as 

in fields such as science and art. These rich and hence the patron can be seen as one of the 

important elements behind the Renaissance. The city states, which are located in Italy and 

competing with each other, adorn the palaces and castles where they live, with art works. The 

artists were the ones who were wanted by these works, and they took orders from the popes 

and other high level clergymen. On the other hand, the patron group, which marked the 

Renaissance, was the Medici Family. Cosimo de Medici not only supported artists but also 

philosophers, poets and preachers. It also contributed to the development of Renaissance 
thought by establishing the first public library in Florence in 1444. The grandchild of Cosimo 

de Medici, Lorenzo de Medici, is known as the monarch, who gave his golden age to 

Florence. In his palace, there were influential artists such as Piero and Antonio del Pollaiuolo, 

Andrea del Verrocchio, Leonardo da Vinci, Sandro Botticelli, Domenico Ghirlandaio and 

Michelangelo Buonarroti. This supportive power behind the artists spread to other city states 

after Florence and then to other European countries. In the 19th century, it is seen that artists 

were not supported by patron as much as they were in the past. At the end of the 19th century, 

the bladder was transformed into a different form, and art traders such as Paul Durand-Ruel, 

Daniel-Henri Kahnweiler and Ambroise Vollard emerged. In this way, artists did not do their 

own arts according to the wishes of others and they gained economic freedom. These art 
traders have made important contributions to the development of 20th century art. The 

twentieth century was also a century in which the state and its institutions supported art as a 

propaganda tool. In our country, the inadequacy of the rich sector to support art has led to this 

support being provided in different ways. One of them is the initiative initiated by the 

Republican People's Party between 1938 and 1943 as a program of journey of country. In 

addition, the State Painting and Sculpture Exhibitions launched by the Ministry of National 

Education in 1939 are the applications initiated to support the artists.  

 Keywords: Artist, art, patron 
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HĠPERKÜPTEN SOYUT GÖRSEL ĠMGELERE; MANFRED MOHR 

FROM HYPER CUBE TO ABSTRACT VISUAL IMAGES; MANFRED MOHR 

 

Öğr.Gör. Soner TĠRE 

Çukurova Üniversitesi, sonertire@gmail.com  

 

 ÖZET 

Dijital Sanatın çağdaş bir sanat biçimi olarak benimsenmesinde teknolojiyi kullanan 

sanatçıların gerçekleştirdiği deneysel çalışmaların katkısı büyüktür. Teknolojiden bağımsız 

düşünülemeyen bir sanat olan Dijital Sanatın öncü sanatçılarından Manfred Mohr da bilim, 

teknoloji ve sanatı bir arada kullanarak sanatsal bir ifadeye dönüştürdüğü çalışmaları ile dijital 
sanatın ilk örnekleri arasında yer almaktadır. Algoritmik sanat olarak da adlandırılan 

çalışmaları sanatçının geliştirdiği algoritmalara dayanan bir dizi bilgisayar programı ve 

onunla birlikte yeni görsel formların keşfedilebildiği bir sistemdir. Mohr, yarattığı sistemle, 

bir küpün yapısını „sistem‟ ve „alfabe„ olarak kullanır ve küpün simetrisini bozarak ve 

parçalayarak yeni yapıların ve ilişkilerin üretildiği görsel formlara ulaşmayı amaçlamaktadır. 

“Bitmiş bir çalışma kendini mantıksal içeriğinden ayırıp görsel olarak bağımsız bir soyut 

varlık olarak durabildiğinde sanatsal hedefine ulaşılmış olur” diyen sanatçı algoritmalarla yeni 

formlar yaratmak için sıklıkla rastlantısal öğeleri kullanmıştır. Kavramsal sanatçı SolLeWitt 

hemen hemen aynı yıllarda yaptığı Incomplete Open Cubes (1974) adlı çalışmasında küp 

üzerindeki varyasyonları çeşitli medyalara ve ölçeklere çevirerek benzer bir sistematik 
uygulamayı gerçekleştirmiştir. Bu açıdan bakıldığında her iki çalışmanın da kavramsal sanatın 

düşünsel yaklaşımıyla önemli benzerlikler taşıdığı görülebilir. Yıllar ilerledikçe Mohr, 3 

boyutlu küpün yanı sıra, 4, 5, 6 ve 11 boyutlarındaki çok boyutlu küpü (hiper küp), iki 

boyutlu görsel işaretler veya 'êtres grafikleri' sistemi olarak daha yüksek boyutlardaki yapısal 

ilişkileri ve sanatsal potansiyellerini araştırmak için kullanmıştır. Mohr Bilgisayarı sanatsal 

üretiminin fiziksel ve entelektüel uzantısı olarak görmektedir. Böylece bilgisayar sadece 

sanatsal üretimin aracı olmaz aynı zamanda sanatsal fikirlerin ve görsel ifadenin de temel 

bileşeni olur. Mohr‟un çalışmalarında kullandığı sistem ya da mantıktan çok ondan 

kaynaklanıp ortaya çıkan görsel keşfi dikkate almak gerekmektedir. Çünkü Mohr elde ettiği 

sonuçları aynı zamanda „resim‟ olarak görür. 3 boyutlu küpten başlayarak çok boyutlu hiper 

küplere uzanan süreçte, küpün simetrisini bozarak ve parçalayarak elde ettiği sonuçlar 
mantıksal içeriğinden ayrılarak bağımsızlaşan iki boyutlu görsel soyut varlıklara dönüşürler. 

Böylece Mohr küpü temel alan kendine özgü bir görsel dil yaratmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Algoritmik sanat, dijital sanat, dijital resim 

 

 

ABSTRACT 

The experimental work of the artists who use technology in the adoption of Digital Art 

as a modern art form has a great contribution. Manfred Mohr, one of the pioneers of Digital 

Art, an art that cannot be considered independent from technology, is among the first 

examples of digital art through his works that transform science, technology and art into an 

artistic expression. The so-called Algorithmic artwork is a system in which a number of 

computer programs and new visual forms can be discovered, based on the algorithms 
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developed by the artist. Mohr uses the structure of a cube as a system and alphabet, and it 

aims to reach the visual forms in which new structures and relationships are produced by 

breaking and fracturing the symmetry of a cube. He said “When a finished work separated 

itself from its logical content and stood visually as an independent abstract entity, its artistic 

goal was achieved” (Mohr, 2002), the artist has often used random elements to create new 

forms with algorithms. Conceptual artist SolLeWitt performed a similar systematic practice 

by translating the variations on the cube into various media and scales in his work in the 

Incomplete open Cubes (1974), which he did in almost the same years. From this point of 

view, it can be seen that both studies have significant similarities with the intellectual 
approach of conceptual art. As the years passed, Mohr used a 3-dimensional cube, a multi-

dimensional cube (hyper-cube) with dimensions 4, 5, 6 and 11, two-dimensional visual signs, 

or 'êtres graphics' as a system to explore higher dimensional structural relationships and 

artistic potentials. Mohr sees the computer as a physical and intellectual extension of artistic 

production. Thus, the computer is not only the tool of artistic production, but also becomes 

the main component of artistic ideas and visual expression. It is necessary to take into account 

the visual discovery that arises from him rather than the system or logic that Mohr uses in his 

work. Because Mohr considers the ethic results to be a „picture‟ at the same time. Starting 

from a 3D cube to a multidimensional hyper Cube, the results obtained by disrupting and 

breaking the cube's symmetry turn into two dimensional visual abstractions that are 
independent of its logical context. Thus he created a unique visual language based on the 

Mohr cube. 

 

Keywords: Algorithmic art, digital art, digital painting 
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THE TRAGEDY OF HALABJA: A PATHOLOGICAL REVIEW ON SOCIAL-

LEGAL ASPECTS OF THE CASE FROM HISTORICAL AND INTERNATIONAL 

POINTS OF VIEW 

 

Dr. Akbar VALADBĠGĠ 

Elmi-Karbordi University, karvan74@gmail.com   

 

Shahab GHOBADĠ 

Kurdistan State University - Iran 

 

Abstract 

March 16, 1988 is supposed to be a human catastrophe for all the times, when the tragedy of 

Halabja, the genocide of a nation, evident grimace at human and civil rights and the most 

detestable form of military operation against undefended Kurd civilians in the closing years of 

20th century took place ٍExtensive military operations called "Anfal"' were undertaken in three 

phases by means of mass destruction weapons against Kurd residents of North Iraq in the mid 

1987 April. Due to lack of meeting their rights within Iraq, the Kurds will have this right to 
demand their human and ethnical rights and international society will be expected to defend 

this right. Perspectives of this article include: anatomy of power and its structural deviations 

in the world and the Middle East, protocols regarding prohibiting construction and application 

of mass destruction weapons in relation with public opinions, power deviations and their 

relevance with the structures of undemocratic governments of the Middle East, world 

capitalism and regional catastrophes, reactionary ideology of "Fascism" and its Eastern 

illegitimate child-Arabic Ba'athism, and finally fear and hope and disappointing perspective 

of "civil society" in the Middle East. 

Keywords: Halabja, Chemical Weapons, War Rights, Militarism, Genocide, Fascism, 

Ba'athism, Power, the Middle East, Civil Society 
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TÜRK HAZIR GĠYĠM FĠRMALARINDA BEDEN ÖLÇÜ STANDARDI SORUNSALI 

VE "VANITY SIZING (ABARTILI BEDEN)" UYGULAMALARI 

THE PROBLEMATIC OF BODY MEASUREMENT STANDARD IN TURKISH 

CLOTHING COMPANIES AND VANITY SIZING IMPLEMENTATIONS 

 

Dr. Öğr. Gör. Serdar Egemen NADASBAġ 

 Atılım Üniversitesi, egemen.nadasbas@atilim.edu.tr  

 

 ÖZET 

 Günümüz tüketim kültürünün kadınlar üzerindeki ideal beden baskısı giderek 

artmaktadır. Ġletişim kanallarıyla sunulan "ne kadar ince isen o kadar güzelsin" algısı kadın 

tüketicilerin kendilerini kötü hissetmelerine neden olmaktadır. Bu sebeple giysilere gerçekte 

olduğundan daha küçük beden ölçüsü ya da numarası verilmesi olarak açıklanabilecek olan 

vanity sizing uygulamasının kadın tüketiciler üzerinde psikolojik olarak olumlu etkiler 

yarattığı yapılan araştırmalar ile kanıtlanmıştır. Araştırmalara göre kadın tüketiciler aynı 

özellikteki ürünler arasından, daha küçük beden numarasına sahip olanı almayı tercih 

etmektedirler. Bu nedenle vanity sizing (abartılı beden) uygulaması giyim firmalarının 

tüketicileri etkilemek için kullandığı satış stratejilerindendir. 

 Türk hazır giyim firmalarının vanity sizing (abartılı beden) yöntemini kullanma 
durumları incelemek üzere gerçekleştirilen bu araştırmada, öncelikli olarak rastgele seçilen 10 

firmanın ölçüleri kendi içlerinde karşılaştırılarak farklılıklar saptanmıştır. Ardından  her 

firmanın beden ölçüleri Türk beden standartlarına uygunluklarının saptanması için ĠTKĠB 

tarafından geliştirilen ölçüleri ile karşılaştırılmıştır. Araştırma sonucunda Vanity Sizing 

uygulamasının Türk hazır giyim firmaları tarafından sıklıkla kullanıldığı ve ölçü 

standartlarında sektörel bir sıkıntının bulunduğu saptanmıştır. 

 Anahtar Kelimeler: Beden Ölçüleri, Beden Standardı, Abartılı Beden 

 

 ABSTRACT  

 The pressure of having the ideal body on women is increasing day by day. The 

perception that "you are beautiful if you are thin" through communication channels causes 

women consumers to feel physically insufficient. Vanity sizing, which can be explained as 

giving smaller size or number to the clothes than it actually is, has been proved to have 

positive psychological impacts on female consumers. According to researches, female 

consumers have a tendency to buy the products of the same characteristics with a smaller 

size/number. For this reason, vanity sizing implementation is one of the marketing strategies 

used by clothing companies to influence consumers. 

 In this study, which was carried out to examine the use of vanity sizing method of 

Turkish ready-to-made apparel companies, first, the body measurements of the 10 randomly 
chosen companies were compared and their differences were determined. Then, the body 

dimensions of each company were compared with the measures developed by ITKIB (General 

Secretariat of Istanbul Textile and Apparel Exporter Associations) to determine their 

conformity with Turkish body standards. As a result of the study, it was determined that 
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Vanity Sizing application was frequently used by Turkish ready-to-made apparel companies 

and there was a sectoral distress in the measurement standards. 

 Key Words: Vanity Sizing, Body Standardisation, Body Measurements 
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GĠYSĠ TASARIMINDA DĠJĠTAL BASKI ĠLE DESEN OLUġTURMA 

CREATING PATTERNS WITH DIGITAL PRINTING IN GARMENT DESIGN 

 

Prof. Dr. Pınar Göklüberk ÖZLÜ 

Hacı Bayram Veli Üniversitesi, pinarozlu@gmail.com  

 

Merih KÜPELĠ 

Hacı Bayram Veli Üniversitesi, merihkupeli@gmail.com  

 

 

 ÖZET 

 Giysi tasarımında tasarımcı için öncelikli hedef tüketici kitlesinin zevkine, tarzına 

uygun ve fonksiyonel olan genel görünümü itibariyle de estetik olan tasarımlar ortaya 

koyabilmektir. Üretilen bir giysinin fonksiyonelliği kalıp, dikiş, kumaş özelliği gibi teknik 

unsurlara bağlıdır. Tasarım aşamasında tüketicinin tarzına ve zevkine uygun olan rengin ve 

desenin giysi modeline uygunluğu ise giysinin estetik değerlerini oluşturur. Estetik unsurların 

bir araya getiriliş biçimi tasarımın görsel nitelikleriyle doğrudan ilgilidir. Günümüzde 

bilgisayar destekli teknolojiler sayesinde tasarım aşamasında temel olarak modeli ve tarzı 
belirlenmiş bir giysi üzerinde fikirlerin görsel anlatımları saniyeler içinde görülebilmekte; 

kumaş, renk, desen ve model uyumu denenebilmektedir. Ancak her ne kadar bilgisayar 

teknolojileri tasarımcıya model, renk ve genel görünüm açısından fikir vermiş olsa da 

özellikle baskı ile yapılacak desen oluşturmada boya cinsinden baskının yapılacağı kumaşın 

cinsine, rengine ve dokuma özelliğine kadar birçok unsur nihai görünümde etkili olmaktadır. 

Bu çalışmanın amacı, dijital baskı yöntemlerinden biri olan inkjet baskı yöntemini kullanarak, 

pamuklu kumaşlarda dokuma türü ve kumaş rengi değişkenlerine göre baskı kalitesinin 

tasarıma etkisini değerlendirmektir. Çalışmada, baskı teknolojisi ve kullanılan boya sabit 

tutularak patiska, poplin, şile bezi, saten ile pike, süprem kumaşlarda siyah ve beyaz renkli 

yüzeye yapılan baskıların genel görünüm açısından farkları irdelenmiştir.  

  
 Anahtar Kelimeler: Desen, Dijital Baskı, Inkjet, Baskı Teknolojisi. 

 

 

 ABSTRACT 

 The primary goal for the designer during garment design is creating functional, 

aesthetic by general view, and suitable designs in terms of pleasure and style of the consumer 

mass. The functionality of a garment is related to technical elements such as pattern, stitch, 

and fabric property. The suitability of color and pattern to the garment type that are suitable 

for the style and pleasure of the consumer at the design stage composes the aesthetical value 

of the garment. The form of bringing the aesthetic elements together is directly related to the 
visual qualities of the design. As of today, thanks to computer aided technologies the visual 

expressions of ideas on a garment with mainly determined model and style at the design stage 

can be seen in seconds and fabric, color, pattern, and the fit of model can be tried. But 

however, even if computer technologies give ideas to the designer from the point of model, 

color and general view, many elements are effective especially during pattern creation by 

printing in the final view from the type of dye to the type, color, and weaving property of the 
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fabric to be printed. The purpose of this study is evaluating the effect of the printing quality 

over the design according to weaving type and fabric color variables in cotton fabrics by using 

inkjet printing method which is one of the digital printing methods. In the study, the prints 

over black and white colored surfaces are analyzed in the aspect of general view on calico, 

poplin, gauze, satin, as well as piqué and single jersey fabrics while printing technology and 

used dye remains fixed. 

  

 Keywords: Pattern, Digital Printing, Inkjet, Printing Technology. 
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BĠR SANATÇI MATERYALĠ OLARAK DEFTER 

NOTEBOOK AS AN ARTIST MATERIAL 

 

Doç.Dr. Mustafa ÇAPAR 

Çukurova Üniversitesi, mustafacaparus@hotmail.com  

  

 ÖZET 

 Sanatçıların nihai ürünlerinin gerisinde bir çalışma süreci vardır. Bu süreç kimilerinde 

tamamen yalnızca zihinde tasarlanırken, kimilerinde zihinde tasarlanan düşünceler bir 

malzemeye aktarılarak görselleştirilir. Bu malzemelerden biri kâğıt ve onun daha özel ve daha 

derli toplu hali olan defterdir. Defter, yalnızca ressam ve heykeltıraşlar değil aynı zamanda 
şairler, yazarlar, mimarlar, besteciler ve yönetmenler tarafından da kullanılan bir materyaldir. 

Bir araştırma süreci olan defter, sanatçıların düşüncelerini somutlaştırmak, aklındakilerin 

uçup gitmesini engellemek, ileride yapacağı çalışmalara bir ön hazırlık yapmaya yarar. Bu 

yanıyla defter, sanatçının üretim sürecinin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlar. Çünkü 

defterdekiler sanatçının hem çalışmaları hem de nihai ürünlerinin „doğum öncesi‟ halidirler. 

Defterdeki her şey nihai bir ürüne dönüşmese de sanatçının çalışmaları ile bağ kurulmasını 

güçlendirebilir bir niteliğe sahiptir. Defter, çoğunlukla bitmiş resim ve heykeller gibi 

sergilenilmek amacıyla yapılmaz. Daha çok sanatçının iç dünyasının bir dükümüdür ve bu 

döküm nihai ürün denilen çalışmaların oluşmasında belirleyici olabilir çoğu zaman. Sanatçı, 

defterine çalışırken yaptıklarını göstermeyecek olmasının etkisi ile daha rahat, özgür ve 
esnektir. Malzemenin çok pahalı olmaması ve bolca bulunabilmesi sanatçının çalışma sürecini 

de olumlu yönde etkilemektedir. Böylelikle defter, sanatçının daha fazla deneme yapmasına 

olanak sağlar. Defterde çizgiler daha akıcı, esnek ve rahat bir şekilde ortaya çıkar. Defter daha 

önceleri de kullanılmış olsa da, Rönesansla birlikte belirgin bir şekilde, sanatçılar yanlarında 

defter taşımaya başlamışlardır. Bu dönemde sanat bir doğa bilimi olarak görülmüş ve 

kavranması için incelenmesi gerektiği düşünülmüştür. Bir bilim adamı titizliğiyle çalışan 

sanatçılar gözlemlerini defterlerine kaydetmişlerdir. Alberti, Ucello, Leonardo ve Dürer gibi 

sanatçılar defterlerini çizimler ve yazılarla doldurmuşlardır. Bir sanatçının defteri ya da 

defterleri onun hakkında yeni şeyler öğrenmek isteyenler için bir hazinedir. Sözgelimi, 

Leonardo da Vinci‟nin farklı tür ve boyutlardaki defterleri, onun çalışma alanları, düşünme 

süreci ve biçimi ve ayrıca günlük yaşamı hakkında bilgilerle doludur. Daha yakın 
dönemlerden Batı‟da Paul Gauguin, Pablo Picasso, Paul Klee gibi defterleriyle bilinen 

sanatçılara ülkemizden Osman Hamdi, Hoca Ali Rıza, Fikret Muallâ, Feyhaman Duran, 

Orhan Peker ve Yüksel Arslan eklenebilir.  

 Anahtar Sözcükler: Sanatçı, sanat, defter       

 

 ABSTRACT 

 There is a working process behind the artists' final products. While some of these 

processes are designed purely in the mind, some of the thoughts that are designed in the mind 

are transferred to a material and visualized. One of these materials is paper and its more 

specific and more compact notebook. The notebook is not only used by painters and sculptors, 

but also by poets, writers, architects, composers and directors. The notebook, which is a 
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research process, serves to make the artists' thoughts reflect, prevent the minds from flying 

away, and prepare for the future works. In this way, the notebook contributes to a better 

understanding of the artist's production process. Because the books are both the work of the 

artist and the prenatal state of their final products. Although everything in the notebook does 

not turn into a final product, it has the quality to strengthen the connection with the artist's 

work. Notebook, mostly finished paintings and sculptures are not intended to be exhibited. 

Most of the time the artist is the inner world of the artist and this casting can be decisive in the 

formation of the work called the final product. The artist is more comfortable, free and 

flexible with the effect of not showing his work in his notebook. The fact that the material is 
not too expensive and can be found in abundance has a positive effect on the artist's working 

process. Thus, the notebook allows the artist to make more experiments. Lines appear more 

fluent, flexible and comfortable in the book. Even though the notebook had been used before, 

with the Renaissance, artists started to carry books with them. In this period, art was seen as a 

natural science and it was thought that it should be examined for its comprehension. Artists 

working with meticulous, recorded their observations in their notebooks. Artists such as 

Alberti, Ucello, Leonardo and Dürer filled their notebooks with drawings and writing. An 

artist's notebook or notebooks is a treasure for those who want to learn something new about 

him. For example, Leonardo da Vinci's notebooks of different genres and sizes are full of 

information on his fields of work, the process of thinking and form of thinking, as well as his 
daily life. More recently, in the West, artists such as Paul Gauguin, Pablo Picasso and Paul 

Klee can be added to the artists known from our country such as Osman Hamdi, Hoca Ali 

Rıza, Fikret Muallâ, Feyhaman Duran, Orhan Peker and Yüksel Arslan. 

 Keywords: Artist, art, notebook       
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TEKSTĠL BASKI TEKNĠKLERĠNDE ALTERNATĠF ARAYIġLAR;  CYNOTAPE 

ALTERNATIVE SEARCHES IN TEXTILE PRINTING TECHNIQUES; CYNOTAPE 

 

Prof. Dr. H. Feriha AKPINARLI 

Gazi Üniversitesi, ferihaak@gmail.com  

Öğr. Gör. Esra SEÇĠM 

Atılım Üniversitesi, esra.secim@atilim.edu.tr 

 

 ÖZET  

  Günümüz tekstil baskı endüstrisi ipek ve rotasyon baskı yöntemleri üzerine inşaa 

edilmiş olup teknolojinin gelişmesi ile anternatif tekstil baskı yöntemleri bulunmuştur. 

Endüstri devrimiyle birlikte el baskı ve el boyamalarının yerini alan mekanik üretim 

sistemleri estetik değerleri etkilemiş, yapılan araştırmalarla teknolojinin getirdiği kısıtlamalar 

aşılmaya çalışılmıştır. Günümüzde birçok tasarımcı ve sanatçılar yeni ve farklı tekniklerle 

eser üretmektedir. 1842 yılında Ġngiliz bilim adamı ve gökbilimci Sir John Herschel 

tarafından bulunan cyanotype fotoğraf baskı tekniği ve akabinde geliştirilen Van Dyke brown 

tekniği  hem çok hızlı ve ucuz hem de güvenlidir. Bu yöntem ilk kez mimaride ve 

mühendisler tarafından planların ve teknik çizimlerin çoğaltılması amacıyla kullanılmaya 
başlanmış daha sonraları fotoğraf çoğaltmak için geliştirilmiştir. Çalışmada cynotape baskı 

tekniğinin farkı kumaş tiplerinde uygulamaları yapılmış, baskı tekniklerinin baskı öncesi, 

baskı ve baskı sonrası işlemlerinin her bir aşaması test baskıları yapabilmek için kapsamlı 

anlatılmış ve fotoğraflarla gösterilmiştir. Bu baskı yöntemlerinin kalitesi, kriterleri belirtilmiş 

optimum uygulamalar için öneriler verilmiştir. Alternatif baskı tekniklerinin bu avantajları 

nedeniyle tekstil baskı derslerinde uygulanabilecek teknik olabileceği öngörülmektedir. 

 Anahtar Kelimeler: Tekstil, Baskı, Cynotape, Alternatif Baskı. 

  

 ABSTRACT  

 Today's textile printing industry has been built on silk and rotation printing methods 

and anternative textile printing methods have been found with the development of technology. 

With the Industrial Revolution, Mechanical Production Systems, which replaced hand presses 

and hand paints, affected aesthetic values, and with the researches carried out, the restrictions 

brought by technology were tried to be overcome. Nowadays, many designers and artists 

produce works with new and different techniques. In 1842, the cyanotype photo printing 

technique was developed by Sir John Herschel, a British scientist and astronomer, and the 

Van Dyke brown technique was also very fast and inexpensive. This method was first used by 

architects and engineers to duplicate plans and technical drawings, and was later developed to 

duplicate photographs. In this study, the difference of cynotape printing technique was 
applied in fabric types, each stage of printing techniques pre-printing, printing and post-

printing procedures were explained to make test prints and photographs were shown. The 

quality of these printing methods has been given recommendations for optimum applications 
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in which criteria are specified. It is estimated that alternative printing techniques can be 

applied in textile printing courses due to these advantages. 

 Keywords: Textile, Printing, Cynotape, Alternative Printing. 
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LADY MARY MONTAGU’NUN ĠSTANBUL  MEKTUPLARI’NDA OSMANLI’DA 

GĠYĠM KUġAM 

CLOTHING OF THE OTTOMANS IN LADY MARY MONTAGU‟S TURKISH 

EMBASSY LETTERS 

 

Dr.  Öğretim Üyesi  Nazli GÜNDÜZ 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, nazli.gunduz@gmail.com  

 

 ÖZET 

 Diplomat eşi leydi Mary Wortley Montagu 18. asrın başlarında Osmanlı topraklarında 
yaşama şansı yakalamış ve saray çevresi ile iletişime geçerek saray, harem ve paşa evlerine 

ziyaretlerde bulunmuş bir Ġngiliz hanımefendisidir. Yeni girdiği kültüre ilgili olarak bu 

ziyaretlerde gördüklerini ve tecrübelerini Ġngiltere‟deki akraba ve dostlarına gönderdiği 

mektuplarında derinlemesine tasvir ederek dile getirmiştir. Osmanlı kültürüne ait kadın ve 

erkek giyim kuşamına özel ilgi göstermiş, çeşitli kadın giysileri ve başlıkları giymiş ve ayrıca 

bunlarla portreler yaptırmıştır. Bu hanımefendi, Ġngiliz elçisinin eşi sıfatı ile yazdığı 

mektuplarda Doğuya özgü olan erkek ve kadın giysilerini, yaşmak ve başlıkları, kullanılan 

kumaş ve renkleri kendi tecrübeleri ışığında yorumlamıştır. Ayrıca, kadın olmanın avantajını 

kullanarak Ġstanbul‟da sadece saray ve hareme misafir olmamış, aynı zamanda Osmanlı 

kadınının giydiği yaşmağı giyerek ve peçeyi takarak Ġstanbul sokaklarında serbestçe dolaşmış 
ve gözlemler yapmıştır.   Leydi Mary Montagu‟nun şahsi yorumuyla “peçe ve yaşmak” 

doğulu kadına bir nevi özgürlük kazandırmakta ve Osmanlı sokaklarında özgürce dolaşma 

imkanı sunmaktadır. Dolayısıyla, leydi Mary Montagu‟nun Osmanlı kadınını betimlemeleri 

diğer batılı seyyahların yazdıklarından farklıdır; daha gerçekçi ve de olumlu bir görüş 

içermektedir. Erkek seyyahlar harem ve Osmanlı kadınına yaklaşma izinleri olmadığı için 

sadece duyumlardan yola çıkarak onlar hakkında yorumlarda bulunmuşlardır. 

 Bu bildiride bir çeşit seyyah olarak kabul edilen Lady Mary Montagu‟nun Ġstanbul 

Mektupları‟ndan yola çıkarak Osmanlı da giyim kuşama bakış açısı kendi resim portreleri ve 

mektuplarındaki tasvirler aracılığı ile imgebilimsel ve söylem analizi yöntemleri ile analiz 

edilerek yorumlanacaktır.   

 Anahtar kelimeler:   Leydi Mary Wortley Montagu, Doğulu Kadın, Kadın giysisi, 

seyahat mektupları, peçe ve yaşmak 

  

 ABSTRACT 

 Lady Mary Wortley Montagu, the wife of an English diplomat, had the chance to live 

in the Ottoman lands in the early 18th century and visited various upper class households as 

well as the palace and Harem. In the letters she sent to her relatives and friends in England, 

she depicted her visits to the Ottoman households with vivid description. She showed special 

interest to the clothing culture of the Ottomans and she also had her portraits painted in these 
clothing. This intelligent lady, as the wife of the British ambassador paid much attention to 

the colours and fabrics used in men's and women's clothing, veils and headdresses. In 
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addition, by using the advantage of being a woman, she was not only hosted at the palace and 

harem in Istanbul, but she also wore the Ottoman veil and robe like a native woman to walk 

around the streets of Istanbul and make reliable observations. According to Lady Mary 

Montagu, the veil gives freedom to the eastern woman by allowing her to wander freely 

across the streets. Therefore, Lady Mary's portrayal of the Ottoman woman is different and 

positive when compared to the other Western travelers.  Male travelers who neither were 

allowed to enter the harem, nor to talk to women obtained their data about women from 

second hand information.   

 In this paper, a pioneering female traveler, Lady Mary Montagu‟s point of view and 

reflections on the Ottoman female and male clothing style in her work Turkish Embassy 

Letters will be analyzed in detail and interpreted by the methods of literary semiotics and 

discourse analysis. 

 Keywords: Lady Mary Wortley Montagu, Oriental Woman, Women's garment, travel 

letters, veils 
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THE VIRGIN IN THE GARDEN ROMANĠNDA KRALĠÇE KĠYAFETLERĠNĠN 

TASVĠRĠ, RENKERĠ VE ANLAMLARĠ 

THE DEPICTION OF COLOUR AND MEANING CONVEYED BY QUEEN GOWNS IN 

THE NOVEL THE VIRGIN IN THE GARDEN 

 

Dr.  Öğretim Üyesi  Nazli GÜNDÜZ 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, nazli.gunduz@gmail.com  

 

 ÖZET 

 Edebiyat kültür ile harmanlanarak kurmaca sanatına zenginlik katar. Edebiyatın bir 
parçası olan Roman sanatı, insan karakterlerinin yanı sıra insanı kuşatan bütün maddi kültür 

unsurlarından da istifade eder. Bu kültürel unsurlardan birisi de kıyafettir. Ġngiliz Yazar 

Antonia Susan Byatt  The Virgin in the Garden (Bahçedeki Bakire)  adlı eserinde 

Biritanya‟nın gelmiş geçmiş en önemli iki kadın hükümdarı Elizabeth I ve Elizabeth II‟in 

farklı yüzyıllarda yapılan taç giyme törenlerinde giydikleri kıyafetleri en ince yarıntılarına 

kadar tasvir eder. Eserde tasvir edilen elbiseler kumaşları kadar süslemeleri ile birlikte 

renkleriyle giyenlerine yükledikleri değerler okuyucunun gözleri önüne serilir. Bu bildiride, 

adı geçen romanda kıyafetlerin, kumaşların, renklerin ve süslemelerinin onları giyenlerin 

kişiliklerine nasıl yansıttıkları edebiyat eleştirisi yöntemi ile incelenmiş, tartışılmış ve 

yorumlanmaya çalışılmıştır. Ayrıca, inceleme esnasında kıyafet unsurlarının desenleri, 

şekilleri ve özellikle renkleri ile ilgili anlamlar da vurgulanmıştır.  

 Anahtar kelimeler:   A.S. Byatt, Kıyafetlerin anlamı, kraliçe Kıyafetleri, Renklerin 

anlamı, Giyim Kuşam 

 

 ABSTRACT  

 Literature enriches the art of fiction by blending with culture.  In addition to the 

human character, the novel benefits from all elements of culture that surrounds human beings. 

One of these cultural elements is clothing. The British author Antonia Susan Byatt in her 
novel The Virgin in the Garden, (Bahçedeki Bakire) vividly depicts the coronation gowns of 

the two most important female rulers of Great Britain, Elizabeth I and Elizabeth II, by 

implying the attributive meaning of colour, fabric, and ornaments these gowns convey to the 

readers about their wearers. In other words, this paper examines, discusses and interprets how 

the colours and ornaments of the clothes and fabrics reflect the personalities of the people 

who wear them by means of close analysis and literary criticism. In addition, the attributed 

meaning of clothing elements such as pattern, shape and colour are also emphasized and 

discussed. 

 Keywords:   A.S. Byatt, Meaning of Clothes, Queen Gowns, Colours, Clothing 
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KENTSEL YENĠLEME VE SÜRDÜRÜLEBĠLĠR CEPHE TASARIMI: ELAZIĞ GAZĠ 

CADDESĠ ÖRNEĞĠ 

URBAN RENEWAL AND SUSTAINABLE FACADE DESIGN:ELAZIĞ GAZĠ AVENUE 

PATTERN 

 

Dr. Öğr. Üyesi Ġbrahim TÜRKERĠ 

Gebze Teknik Üniversitesi, iturkeri@gtu.edu.tr  

 

 ÖZET 

 Kentler; doğan, büyüyen, büyüdükçe yayılan ve yayıldıkça zamanın koşullarına göre 

bünyesindeki bazı parçaların kayıp – kullanışsız veya çöküntü alanlarına dönüştüğü dinamik 
organizmalardır. Kentin büyüyüp yayılması sonucu eskiyen dokularının yeniden 

değerlendirilme süreçlerine girerek tedavi edilmesi, “kentsel yenileme” müdahalesinin 

belirmesine neden olmaktadır. Kentsel yenileme, toplumların ekonomilerini canlandırmakla 

birlikte, bozulmuş kentsel fonksiyonları ve alanları iyileştirmek için gerçekleştirilen bir olgu 

olarak tanımlanmaktadır. Bu olgu kapsamında kenti oluşturan parçalar, sadece fizik-mekân 

anlamında değil ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel faktörlerin elverdiği ölçüde yeniden 

yapılandırılmaktadır. Kamu veya sivil toplum örgütlerinin öncülüğünde gerçekleştirilen bu 

uygulamalar, kentsel refah ve yaşam kalitesini artırma amacı taşımaktadır. Kentlerin 

sürdürülebilir kalkınmasının aracı olarak da görülen “kentsel yenileme” olgusu, yerel plan ve 

programlar doğrultusunda fiziki çevrenin iyileştirilmesi ile birlikte, kentsel alanların tümünün 
etkin bir biçimde kullanılmasını hedefleyen süreçleri tariflemektedir. Kentsel açık alanların 

yenilenmesinin yanında, kentin mimari mirasının zenginleştirilmesiyle de ilintilidir. 

 Kentsel yenileme kavramı, kent strüktürünün ve kentsel mekânın diğer alanlarla olan 

ilişkilerini organize eden ve kentin gelişim stratejilerine yeni güzergâhlar sunan fiziki 

eylemler olarak algılansa da, kentin sosyal ve kültürel birikimine geri dönüşü olmayan 

zararlar verebilmektedir.  Kentsel yenileme olgusunun bir uzantısı olarak beliren “cephe 

rehabilitasyonu” ise, binaların kamusal alana bakan yüzlerinin yenilenmesi anlamını 

taşımaktadır. Cephe rehabilitasyonu, kent estetiğine katkı sağlanması ve bina cephelerinde 

görüntü kirliliğine son verilmesi amacıyla başvurulan bir uygulama biçimidir. Yerel 

yönetimlerin kentin ana arterlerini daha “modern” bir görünüme kavuşturmayı hedeflediği 

süreçleri kapsamaktadır.   

 Bu bağlamda, kentsel yenileme ve cephe rehabilitasyonuna farklı bir yaklaşım olarak 

öngörülen ve Elazığ Belediyesi Gazi Caddesi Kentsel Yenileme Ve Cephe Rehabilitasyonu 

Mimari Proje Yarışması (2015) sürecinde geliştirilmiş olan tasarım, çalışma kapsamında 

paylaşılacaktır. Gazi Caddesi‟ne kentsel bir vadi olarak yaklaşılan tasarım çerçevesinde, 
kamusal yaşantının devamlılığını sağlama düşüncesi doğrultusundaki ulaşım ve peyzaj 

kararları ile birlikte, caddenin yenilenme biçimi ve bu bağlamda geliştirilen sürdürülebilir 

cephe tasarımının bir süreç olarak önerilmesi izah edilecektir.  

 Anahtar Kelimeler: Kentsel Yenileme, Cephe Rehabilitasyonu, Tasarım. 

  

mailto:iturkeri@gtu.edu.tr


INFAD – III. ULUSLARARASI SANAT, TASARIM, MODA 

KONGRESİ 

ARALIK 

2018 

 

ÖZET KĠTABI                              www.artcongress.org   46 

 

 ABSTRACT 

 Cities; born, growing, growing as it grows and spread, according to the conditions of 

time, some of the parts of the lost - unkempt or collapse of the dynamic organisms are 

transformed into areas. As a result of the growth and expansion of the city, the aging of the 

old tissues by re-evaluation process, causes the emergence of ın urban renewal son 

intervention. Urban renewal is defined as a phenomenon that is carried out in order to 

improve the societies' economies, but also to improve the degraded urban functions and areas. 

Within the scope of this phenomenon, the parts that make up the city are restructured not only 

in terms of physics-space but also to the extent that economic, social, cultural and 

environmental factors allow. These practices, led by public or non-governmental 

organizations, aim to increase urban welfare and quality of life. The phenomenon of etkin 
urban renewal mas, which is also seen as a means of sustainable development of cities, 

describes the processes aiming at the effective use of all urban areas together with the 

improvement of the physical environment in line with local plans and programs. In addition to 

the renewal of urban open spaces, it is also related to the enrichment of the architectural 

heritage of the city. 

 Although the concept of urban renewal is perceived as physical actions that organize 

urban structure and relations of urban space with other areas and offer new routes to the 

development strategies of the city, it can cause irreversible damages to the social and cultural 

accumulation of the city. The alan facade rehabilitation ler, which appears as an extension of 

the phenomenon of urban renewal, means renewing the facades of buildings facing the public 

space. Facade rehabilitation is an application form which is used to contribute to urban 

aesthetics and to stop image pollution on building facades. It covers the processes in which 

local governments aim to make the city's main arteries more ayı modern görün. 

 In this context, the design, which is foreseen as a different approach to urban renewal 

and facade rehabilitation and developed during the Elazığ Municipality Gazi Avenue Urban 
Renewal and Facade Rehabilitation Architectural Project Competition (2015) process, will be 

shared within the scope of the study. In the framework of the design approached to Gazi 

Avenue as an urban valley, with the transportation and landscape decisions in line with the 

idea of ensuring the continuity of public life, the way of renewal of the street and the 

proposed sustainable design of the facade as a process will be explained. 

 Key Words: Urban Renewal, Facade Rehabilitation, Design 
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SÜRDÜRÜLEBĠLĠR PEYZAJ TASARIMI VE AXĠS MUNDĠ: GEBZE TEKNĠK 

ÜNĠVERSĠTESĠ KAMPÜSÜ ÖRNEĞĠ 

SUSTAINABLE LANDSCAPE DESIGN AND AXIS MUNDI: GEBZE TECHNICAL 

UNIVERSITY CAMPUS PATTERN 

 

Dr. Öğr. Üyesi Ġbrahim TÜRKERĠ 

Gebze Teknik Üniversitesi, iturkeri@gtu.edu.tr 

  

 ÖZET 

 Sürdürülebilir peyzaj tasarımı, yaşanılabilir fiziki bir çevre oluşturabilmek için; doğal, 

yapısal, sosyal, kültürel ve bilimsel verileri estetik duyarlılıklarla birlikte değerlendirerek 

kaynak koruma ve geliştirme ilkeleri bağlamında kullanma süreci olarak tanımlanmaktadır. 

Ġçerisinde 120 çeşit kuş türü barındıran ve yeşil bir alan niteliği taşıyan Gebze Teknik 

Üniversitesi Çayırova Kampüsü‟nde yeni yapılan Mimarlık Fakültesi binası ile kampüste sert 

zemin ve çevre düzenleme ihtiyacı oluşmuştur. Sürdürülebilir peyzaj tasarımı ilkeleri 

üzerinden geliştirilen yaklaşım bağlamında, kampüsün ortasından geçen hızlı tren inşaatı 

nedeniyle sökülmüş olan eski ahşap parçalar, doğal olana temas eden yeni bir ara yüz olarak 

üretilmesi düşüncesiyle yeniden değerlendirilmiştir. Mevcut yaya izleri takip edilerek 

“gündelik güzergâh hafızası” sürdürülmeye çalışılmıştır. 

 Su geçirimliliği yüksek, mekan algısını kuvvetlendiren, yaya/bisiklet kullanımına 
öncelik sağlayan, engelli kullanıcılarının rahat dolaşımına imkan sağlayan ve doğal hayatın 

sürdürülebilirliğine mümkün olduğunca katkı veren malzeme ve detay çözümleri 

geliştirilmeye çalışılmıştır. Sürdürülebilir malzeme kullanımı ile proje alanındaki zemin 

örgütlenmesini sağlamak ve tabiatın akışını kesintiye uğratmayan nefes alan yeni bir sert 

zemin üretmek, kullanıcıların açık alan ilişkilerini sürekli ve güçlü kılmak ve kampüsün doğal 

ortamı ile yarışmayan imgesel bir dış mekân / fiziki çevre üretmek hedeflenmiştir. 

 Proje kapsamında tasarım sürecinin hiyerarşisi içerisinde konsept, tasarım ve 

uygulama çizimlerinin dökümanlarının hazırlanmasıyla birlikte, Mimarlık Fakültesi‟nin 

eşiğinde yeryüzü ile düşeyde bir ilişki üzerinden kurgulanan yeni bir imge inşa edilmiştir. 

Bahsedildiğinde akla gelen her şeyi tarifleyen imge olgusunun buradaki temel tasarım 

kaynağı, Mircea Eliade‟nin “axis mundi” tanımı olmuştur. Daha yüksek ve daha alçak alemler 

arasındaki iletişim bu nokta üzerinden sağlanacaktır. 

 Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Peyzaj Tasarımı, Axis Mundi, Tasarım. 

 

 ABSTRACT 

 Sustainable landscape design, in order to create a habitable physical environment; It is 

defined as the process of using natural, structural, social, cultural and scientific data together 

with aesthetic sensitivities and using in the context of the principles of resource conservation 

and development. In the Çayırova Campus of Gebze Technical University, which has 120 
species of bird species and a green area, a new building with a new faculty has been 

developed. In the context of the approach developed over the principles of sustainable 
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landscape design, the old wooden parts removed due to the construction of the high speed 

train passing through the middle of the campus were re-evaluated with the idea of being 

produced as a new interface in contact with the natural. The current pedestrian traces were 

followed and the güz daily route memory was tried to be maintained. 

 Material and detail solutions have been tried to be developed which contribute to the 

sustainability of natural life and contribute to the sustainability of natural life with high water 

permeability, strengthening the perception of space, giving priority to pedestrian / bicycle use, 

and allowing for the comfortable circulation of disabled users. With the use of sustainable 

materials, it is aimed to provide ground organization in the project area and to produce a new 

hard floor that does not interfere with the flow of nature, to make the outdoor relations of the 

users continuous and strong and to produce an imaginary outer / physical environment that 

does not compete with the natural environment of the campus. 

 Within the scope of the project, with the preparation of the documents of concept, 
design and application drawings within the hierarchy of the design process, a new image was 

constructed on a vertical relationship with the earth on the threshold of the Faculty of 

Architecture. The basic design source of the image phenomenon, which describes everything 

that comes to mind when it is mentioned, has been Mircea Eliade's definition of his axis 

mundi . Communication between higher and lower realms will be provided through this point. 

 Keywords: Sustainable Landscape Design, Axis Mundi, Design. 
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MODA KAVRAMININ MĠMARLIK VE ĠÇ MĠMARLIK ĠLE ETKĠLEġĠMĠ 

 

ArĢ. Gör. Ġnci PÜRLÜSOY 

Kırıkkale Üniversitesi, incipurlusoy@kku.edu.tr  

 

Doç. Dr. Rabia Köse DOĞAN  

Selçuk Üniversitesi, rabiakose@selcuk.edu.tr  

 

 ÖZET 

 Disiplinler arası sınırların giderek azaldığı 2000‟li yıllarda, moda, mimari ve iç 

mimarlık arasındaki paylaşımlar ve tasarımlardaki benzerlikler artarak devam etmektedir. Bu 

disiplinler de kullanılan ölçek ve malzemeler farklı olsa da tasarımcıların, tasarım 

süreçlerinde ve ortaya çıkardıkları ürünlerde fark edilir benzerlikler görülmektedir.  

 Moda, mimari ve iç mimarlık farklı disiplinler gibi düşünülse de bu disiplinlerin asıl 

amacı insanı koruma ve barındırmadır. Aralarındaki etkileşim ve kesişim geçmişten 

günümüze kadar devam etmektedir. Moda, mimari ve mekânın şekillenmesinde yüzyıllardır 

süregelen toplumsal, sosyal, kültürel ve tarihi olaylar etkendir. Tarihsel süreç içerisinde, 

giysiler ve mekânlar, bulundukları dönemin önemli kültürel, toplumsal ve ekonomik 

olaylarını bize en iyi şekilde aktarırlar. Bu ortak noktalar incelendiğinde modanın; mimari ve 

mekâna, mekân ve mimarinin de modaya yansıdığı görülmektedir.  

 Bu çalışmada, tarihsel süreç içinde etkileşim içinde olan moda, mimarlık ve iç mimarlık 

disiplinleri arasındaki benzerlikler; Endüstri Devrimi sonrasında ortaya çıkan çağdaş mimarlık 
akımları içerisinden seçilen beş akımın ilkeleri üzerinden vurgulanmıştır. Moda, mimarlık ve 

iç mimarlık ilişkisi değişen dönemsel şartlar bağlamında Art Nouveau, De Stijl, Bauhaus, Post 

Modernizm ve Dekonstrüktivizm‟in prensipleri çerçevesinde değerlendirilmiştir. Akımlarda 

öne çıkan ilkelerin tasarımlardaki etkisine dikkat çekilmiş, oluşturulan tablolarla bu etkiler 

modada, cephede ve iç mekânda örneklendirilmiştir. Seçilen görsellerle; moda, cephe ve iç 

mekân arasındaki etkileşim tespit edilmiştir. Bu etkileşim, mevcut uygulamaların tablolar 

üzerinden eşleştirmesi ile ele alınacaktır. 

 Geçmişten günümüze disiplinler arası etkileşimle yeni deneyimler kullanılarak üretilen 

tasarımlar ortak paydada buluşabilmektedir. Bu çalışma neticesinde de disiplinler arasında var 

olan benzerliklerin, etkileşimlerin, ortak noktaların olduğu görülmüştür. Hem binalar hem de 

giysiler bedeni kapatarak korumaktadır. Asıl amacı barınmayı sağlamak olan bu disiplinler 

arasında da gelişen endüstri ve teknoloji ile birlikte ortak paydalar oluşmakta ve bu paydalar 

artarak 21. Yüzyılın tasarım anlayışa yön verecektir. 

 Anahtar Kelimeler: Moda, Mimarlık, Mekân, Tasarım, Etkileşim. 
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DĠKEY YEġĠL SĠSTEMLERĠN CEPHEYE VE ĠKLĠME ĠLĠġKĠN TASARIM 

PARAMETRELERĠ ÇERÇEVESĠNDE ÖRNEKLER ÜZERĠNDEN ĠNCELENMESĠ 

EXAMINATION OF VERTICAL GREEN SYSTEMS ĠN TERMS OF DESIGN 

PARAMETERS RELATED TO FAÇADE AND CLIMATE 

 

Y. Mimar Gülhiz Develi UYAR 

Anadolu Üniversitesi, gulhizdeveli@anadolu.edu.tr 

Doç Dr. Emrah GÖKALTUN  

Eskişehir Teknik Üniversitesi, egokaltun@anadolu.edu.tr 

 

 ÖZET 

 Kırsaldan kente göç ile birlikte nüfusun hızlı artışı, var olan altyapı kapasitesinin artan 

nüfusun ihtiyaçlarını karşılayamaması, çevre dostu planlamadan uzak binaların inşası ve 

bunlara bağlı olarak kentlerin kontrol dışı büyümesi, kent içi trafik yoğunluğunun ve sanayi 

tesislerinin sebep olduğu kirlilik kentsel yaşam kalitesinin düşmesindeki başlıca etkenlerdir. 

Yoğun yapılaşmanın olduğu kentsel bölgelerde yeşil alanların düzenlenmesi, binalarda doğal 

malzemelerin seçilmesi ve binaların çevresi ile ilişkilendirilerek  tasarlanması sürdürülebilir 

bir çevre için kaçınılmazdır. Bu tasarımlarda mimari ve konstrüktif bir cephe elemanı olarak 

yer alacak dikey yeşil sistemler aracılığı ile yapılarda nitelikli bir tasarım anlayışının 

uygulanması ile kentsel yeşil dokuya, çevre kalitesine, yapısal çözümlemelere, kullanıcı iç ve 

dış mekan yaşam kalitesine, kullanıcı algısına katkı sağlaması mümkün olacaktır.  

        Dikey yeşil sistemler vasıtasıyla bitkiler; zemin toprağında ya da bir taşıyıcı üzerine 
yerleştirilmiş bitki alt katmanında büyüyerek yapı cephesini, bir konstrüksiyon yardımıyla ya 

da kök yapısı ile cepheye tutunarak kaplamaktadır. Bu çalışmada dikey yeşil sistem tanımı 

yapılmış, dikey yeşil sistem tipleri anlatılmış, doğa ve kullanıcı açısından sağladığı 

yararlardan bahsedilmiştir. Sonrasında dikey yeşil sistemler tasarlanırken göz önünde 

bulundurulması gereken cepheye ve iklime ilişkin tasarım parametreleri ele alınmıştır.   

 Konumu, iklim sınıfı ve uygulandıkları dönem dikkate alınarak, dünyanın çeşitli 

bölgelerinden, dikey yeşil sisteme sahip çok katlı 10 bina seçilmiş, özellikleri irdelenmiş ve 

dikey yeşil sistem tasarımı ve kullanımına yönelik cepheye ve iklime ilişkin tasarım 

parametreleri üzerinden bir değerlendirmede bulunulmuştur. Değerlendirme sonucunda örnek 

binaların konumları incelenmiş ve dikey yeşil sistemlerin, bulundukları meydan ve caddeleri 

tekrar tanımlayabildiği ve yeni kentsel alanlar oluşumuna katkı sağladığı görülmüştür. Bina 

cephelerinde dikey yeşil sistemlerin baktıkları yönlerin ve aldıkları güneş ışınım sürelerinin 

çeşitlilik gösterdiği ve bitki türleri ile dikey yeşil sistem alanının bu veriler göz önünde 
bulundurularak belirlenmesi gerektiği görülmüştür. Değerlendirme sonucunda ayrıca dikey 

yeşil sistemlerin çoğunlukla ılıman iklim sınıfında yer alan yağışlı bölgelerde uygulandığı 

görülmüş olup dikey yeşil sistemlerin farklı iklim bölgelerinde daha çok sayıda 

uygulanabilmesinin yapılacak çalışmalarla mümkün olabileceği öngörüsünde bulunulmuştur. 

 Anahtar kelimeler: Dikey Yeşil Sistem, Yaşayan Duvar, Yeşil Cephe 
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 ABSTRACT 

 The heavy increase in the population along with the migration from rural to urban areas, 

the inability of the existing infrastructure to meet the needs of the increasing population, the 

construction of buildings away from environment-friendly planning and the out-of-control 

growth of the cities due to these, the urban traffic density and the pollution caused by the 

industrial facilities are the main factors in decreasing the quality of urban life. Organizing 

green areas in urban areas with dense urbanization, selecting natural materials in buildings 

and designing them in relation to their surroundings is inevitable for a sustainable 

environment. In these designs, it will be possible to contribute to urban green texture, 

environmental quality, structural analysis, user internal and external quality of life, user 

perception by applying a qualified design concept through vertical green systems which will 

take place as an architectural and constructive facade element.  

 Through vertical green systems, the plants grow on the ground soil or on the substrate 
placed on a carrier, covering the building facade by a construction or by holding on to the 

facade with its root structure. In this study; vertical green system is defined, vertical green 

system types are explained and the benefits of this system for nature and user are mentioned. 

The design parameters of the facade and climate, which should be considered when designing 

vertical green systems, are discussed afterwards. 

 Considering its location, climate class and the period in which they are applied, multi-

storey 10 buildings with vertical green system from different regions of the world have been 

selected, the characteristics of this buildings were examined and an evaluation was made on 

the design parameters related to the facade and climate for the design and use of the vertical 

green system. As a result of the evaluation, the location of the sample buildings were 

examined and it was seen that vertical green systems were able to redefine the squares and 

streets where they were located and contributed to the formation of new urban areas. It is seen 

that the direction of the vertical green systems and the solar radiation times they take in 
building facades vary, and the plant species and the vertical green system area should be 

determined by considering these data. In addition, it is seen that vertical green systems are 

applied mostly in rainy regions in mild climate class and it is foreseen that vertical green 

systems can be applied in different climatic zones with more studies. 

 Keywords: Vertical Green System, Living Wall, Green Facade 
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BAUHAUS TASARIM OKULU VE GÜNÜMÜZE KADAR YANSIMALARI 

 

BüĢra ġENDAL 

KTO Karatay Üniversitesi, bsrsndll@gmail.com  

 

 ÖZET 

 Bu makale Bauhaus sanatının gelişimi günümüze kadar  yansımalarını anlatmaktadır. 

Ayrıca tarihsel süreç içerisinde Bauhaus‟un gelişen sanat dallarına olan etkisi ile 

göstermektedir. 

 Endüstri Devrimi ve Sanayi Devriminin gelişimi ile başlayan bu süreç Weiamar 

Dessau‟da kurulan Bauhaus bir tasarım okuludur. 1919‟da kurulup 1933‟te kapanışı ile 

birlikte tam on dört yıl eğitim vermiştir. Temel düşüncesi sanat ve zanaati birleştirerek 

bütünsel bir sanat disiplini oluşturmak aynı zamanda bir sanat dalının harmonisi ile üretim ve 

tasarım biçiminin yeni arayışlar içerisinde olmasını vurgulamaktadır. Bir çok Görsel Sanatlar 

dalının birleşimi ile günümüze kadar yansıyan tarzı ve stili ile varlığını halen sürdürmektedir. 

Çağdaş sanatın bir çok dalında farklı kalıplarda görülen Bauhaus‟un rengi ve tasarımları 

günümüzde ev eşyalarına kadar etkisini göstermektedir. Mimari,Resim,Heykel,Grafik 

Tasarım,Tipografi gibi bir çok alanda önemli eserler ortaya konulmuştur. Endüstrinin 
günümüze kadar gelişimi ile daha çok mobilya ve aksesuarlarda Bauhaus stilini yansıtacak 

eserler ortaya konulmakta ve halen pazarlanmaktadır. 

 Anahtar Kelimeler: Bauhaus, Endüstri, Görsel Sanatlar 

 

            ABSTRACT         

 This article describes the reflection of the development of Bauhaus art day by day. It 

also shows in the historical process the influence of Bauhaus on the developing artistic 

branches. 

 The process started with the development of the Industrial Revolution and the 

Industrial Revolution. Bauhaus was founded in Weiamar Dessau. It was founded in 1919 and 
has been teaching for fourteen years with its closing in 1933. It is also possible to create a 

holistic art discipline, the emphasis on the harmony of an art branch and the way of 

production and design are in search of new ways. Bauhaus's colors and designs, which are 

seen in different molds in many branches of contemporary art, Many works of art such as 

Miniature, Painting, Sculpture, Graphic Design and Typography have been put forward. With 

the development of the exhibition as much as everyday, works that reflect Bauhaus style are 

presented with more furniture and accessories, REPEATABILITY is. 

 Keywords: Bauhaus, Industry, Visual Arts 
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MODÜLER BĠRĠM TASARLAMA YÖNTEMLERĠ VE SERAMĠK ALANINDA 

KULLANIMI 

MODULAR UNIT DESIGN METHODS AND USE IN CERAMICS 

 

Dr. Öğr. Üyesi Ġsmet YÜKSEL 

Dumlupınar Üniversitesi, ismet.yuksel@dpu.edu.tr  

 

 ÖZET 

 Yaşamın temelini oluşturan yapı taşları olmak üzere birçok farklı alanda modüler 

sistemleri görmek mümkündür.  Bu modüler sistemler doğada, sanatta, mimaride birbirine 

benzer yapılar göstermektedir. Sözcük anlamı olarak modül; birbirini tamamlayan, devam 

ettiren parçaların düzenli bir yapı oluşturduğu en küçük birim, modüler ise; belirli bir modüle 

dayanarak gerçekleştirilmiş olan tasarım ve yapı olarak tanımlanmaktadır. Tekrara dayalı bir 

sistemi içerisinde barındıran bu yapılar geometri ve matematik ile karşılıklı bir etkileşim 

halindedir. 

 Modüler sistemlerin seramik alanında kullanımı tarihte ilk olarak tuğla, kerpiç gibi 

yapı elemanları olarak karşımıza çıkmaktadır. Mimarinin bir parçası olarak kullanılan, yapıyı 

oluşturan duvarların birimleri günümüzde halen en çok tercih edilen yapı ürünlerindendir. 

Yine mimarinin bir parçası olan yüzey seramiklerinde de modüler sistemler endüstriyel 

fayanslar ve sanatsal duvar karoları ve heykeller olmak üzere kullanılmaktadır. Seramik 
alanında modüler sistemler çoğunlukla kare, üçgen, beşgen altıgen, gibi basit geometrik 

biçimlerden meydana gelmektedir. Ancak bu geometrik biçimlerin haricinde organik biçimler 

ile de modüler sistemler oluşturmak mümkündür. Belirli matematiksel hesaplamalar organik 

biçimlerin boşluk olmadan düzenlenebilmesine imkan vermektedir.  

 Yapmış olduğumuz bu çalışmada modüler birim tasarlama yöntemleri geometrik ve 

organik biçimler temsilinde incelenmiştir. Seramik alanında kullanılan geometrik ve organik 

birimlerin oluşturduğu modüler sistemlerin matematiksel ve geometrik hesaplamaları, 

tasarlama süreci ile birlikte ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır.  Ayrıca geçmişten günümüze 

kadar var olan seramik malzemelerden üretilen örnekler incelenerek sunulmuştur.  

 Anahtar Kelimeler: Modüler, birim, modüler seramikler 

 

 ABSTRACT 

 It is possible to see modular systems in many different areas, which are the building 

blocks of life. These modular systems show similar structures in nature, art and architecture. 

Module as word meaning; the smallest unit in which the complementary parts of each other 

form a regular structure, is modular; It is defined as the design and structure that has been 

realized based on a specific module. These structures, which contain a repetitive system, 

interact with geometry and mathematics. 

 The use of modular systems in the ceramic field is firstly seen as structural elements 

such as brick and adobe. The units of the walls, which are used as part of the architecture, are 
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still the most preferred building products today. In the surface ceramics, which are also part of 

architecture, modular systems are used as industrial tiles and artistic wall tiles. Modular 

systems in the ceramic field are mostly composed of simple geometric shapes such as squares, 

triangles, hexagons and pentagons. However, it is possible to create modular systems with 

organic forms other than these geometric forms. Specific mathematical calculations allow 

organic forms to be edited without spaces. 

 In this study, modular unit design methods are examined in the representation of 

geometric and organic forms. The mathematical and geometrical calculations of the geometric 

and organic modular systems used in the ceramic field are explained in detail together with 

the design process. In addition, samples from ceramic materials from past to present are 

presented. 

 Keywords: Modular, unit, modular ceramics 
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DEVELOPMENT OF GHIORDES KNOT WITH COMPUTATIONAL DESIGN AND 

DIGITAL FABRICATION 

 

Asst. Prof. Dr. Togan TONG 

Yıldız Technical University, togantong@gmail.com  

Res. Asst. Defne Gül KAYAOĞLU  

Istanbul Arel University, defnegulkayaoglu@gmail.com  

 

 ABSTRACT  

   From the early life tools such as shelter and clothing to the automation of weaving 

looms knitting and weaving systems are intertwined with human civilization. The terms 

'technology' and 'textile' are both derived from the Latin word 'texere', which means 'braid', 

'bonding' and 'building'. Therefore, the use of the word weaving can be traced to the roots of 
textile and architecture. 

   The first use of the weaving in architecture is described as the construction of 

primitive shelter walls by the interlocking of woods, branches, and plants to form a supporting 

structure. Nowadays, researchers re-interpret traditional handicrafts with modern technologies 

in order to make them more resistant, practical and easy to produce. Thus, weavers can weave 

easier and faster. Also, developments made it possible to create different forms in a digital 

environment with weaving systems. With a number of new architectural design applications, 
weaving is being reviewed to support the excellence of computational design. Various 

knitting and weaving algorithms make it possible to design objects seamlessly with the digital 

model and fabricate them with rapid prototyping machines. However, some basic weaving 

properties are incomplete in these applications. While traditional weaving performs both 

aesthetic and structural functions, in most of today's architectural examples, weaving is not 

used as a structural method, but as a surface covering pattern. 

   “Ghiordes Knot” also known as Turkish Knot and Symmetrical Knot, is one of the 

oldest weaving methods and nowadays widely used in carpet weaving. The reason why this 
node is preffered is, it can be used for many years due to its strength. It takes part in the 

literature with the National Inventory of Intangible Cultural Heritage and Republic of Turkey 

Ministry of Culture and Tourism‟s Turkish Hand-Woven Carpet catalog. 

   In the 21st century, the practice of traditional weaving, like many handicrafts, has been 

reduced. The carpets produced with the Ghiordes Knot, which has a significant contribution to 

the formation of Turkish Carpet Art, face the danger of disappearing. Serious precautions 

should be taken to prevent this deep-rooted tradition from disappearing. In the guidance of the 
determination and documentation studies, solutions should be produced to ensure the 

sustainability of this handicraft by taking into account that it is both a cultural value and an 

important source of income for the local people. Therefore, it is important to carry out 

sufficient research and development studies on traditional weaving. Studies on this subject in 

Turkey are carried out through the Ministry of Culture and departments of several 

universities. The studies on crafts in Turkey should not be underestimated however, inventory 

study hasn‟t been carried out yet. It is necessary to develop strategies that can increase the 

domestic and foreign market share through the use of this data and synthesize the knowledge 
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and experience of the past through systematic studies in order to ensure the continuity of 

Turkish hand-woven culture and Turkish hand weaving. 

 Architecture and weaving were closely related in the primitive ages. But nowadays, 

weaving does not go beyond than being used as a facade design element. In this research, the 

Ghiordes Knot was chosen to investigate and develop as a contemporary architectural 

construction element. Considering the innovations in the disciplines of textile and material; it 
is aimed to research the Ghiordes Knot and to develop it with present opportunities. By 

producing new models, prototypes through parametric, combining software; it is aimed to 

increase the usage area and to improve digital fabrication in architecture. The difference 

between the scale of fabrication techniques, the behavior of materials and the close 

relationship between the weaving system will be investigated; to strengthen the link among 

architecture and weaving-  knitting systems by designing interactive, flexible structure 

prototypes which are designed in the computational environment and built with digital 

fabrication systems. 

 It is important to research the Ghiordes Knot and develop it with present possibilities 

to ensure the continuity of the cultural heritage by gaining contemporary areas of usage. This 

thesis aims to revise and revive the strong link between the origins of weaving and 

architecture by creating a proposal on how to apply the principles of these two disciplines. 

 The scope of this thesis is to investigate and document the geometric method of 

traditional weaving technique, Ghiordes Knot, and to develop a productive design method in 
the computational environment; in order to analyze weaving and knitting techniques and 

discuss the architectural uses of them. It is an attempt to create an architectural space with 

digital fabrication tools that are interactive, flexible and does not need a load-bearing system. 

 Key Words: Computational Design, Digital Fabrication, Ghiordes Knot, Weaving and 

Knitting Techniques, Handicrafts. 

 

Author's Note: This abstract derived from Defne Gül KAYAOĞLU's "Development Of 

Ghiordes Knot With Computational Design And Digital Fabrication" titled thesis which is 

consultant by Asst. Prof. Dr Togan TONG in Yıldız Technical University, Faculty of 

Architecture, Department of Architecture, Computer Aided Design Master Program. 
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ИННОВАЦИИ НА В АРХИТЕКТУРЕ ПОСТСОВЕТСКИХ ГОСУДАРСТВ 

 

Пилалова Таншолпан 

Тургинбаева Кунсулу 

Талдыбаева Лаурa 

Преснова Людмилa 

 

Историей ландшафтной архитектуры накоплен огромный имперический материал. Он 

образует фундамент, на котором формируется осознание новой парадигмы. Приходит 

время обобщить основные положения современного этапа развития, сделать некоторые 

умозаключения, поставить диагноз и попытаться сделать прогноз направления 

дальнейших изменений. Где сегодня место ландшафтной архитектуры в России? Как 
российская ландшафтная наука связана с европейской? В ХХ столетии ландшафтная 

архитектура определялась как наука, являющаяся отраслью градостроительства, 

изучающая закономерности организации пространства (архитектурной среды), с учетом 

комплекса функциональных, экологических, санитарно-гигиенических, 

инженернотехнических, экономических, композиционно-художественных факторов и 

использующая, наряду с антропогенными, весь арсенал природных компонентов. 

Однако несколько лет назад мировое ландшафтное сообщество приняло решение о 

размежевании профессий: архитектура, ландшафтная архитектура и 

градостроительство (планирование) на три отдельные, достаточно независимые вида 

деятельности, что отражено в документах Международной организации труда ООН. 
Несмотря на стремительно развивающиеся процессы глобализации, процесс осознания 

теории развития современной ландшафтной архитектуры в России на 40-50 лет отстает 

от европейского. Кроме того, в России она развивается своим путем. Русскому 

искусству вообще, а ландшафтному искусству в частности, свойственно движение 

рывками, иногда в ускоренном, уплотненном темпе, с отсутствием традиций 

связанности явлений, в отличие от европейского эволюционно- поступательного 

процесса. После полувекового застоя ландшафтная архитектура в России 

лавинообразно развивается на базе строительства малых садов, что носит характер 

стихийно- массового явления. Отрасль активно формируется на базе частого рынка 

небольших по площади земельных участков. Системообразующие и средообразующие 

качества ландшафтной архитектуры 4 пока не востребованы в России, государственный 
заказ так же как и государственное регулирование (управление), отсутствует. А в связи 

с недавним размежеванием архитектурных профессий совсем отдалилось от 

действительности представление о том, что ландшафтная архитектура является 

экологическим направлением в архитектуре. 
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"ġEHĠR ÖGELERĠNĠN DOĞRUDAN (BĠÇĠMSEL) ANALOJĠ YÖNTEMĠ ĠLE GĠYSĠ 

TASARIMINDA KULLANILMASI" 

 

 

Dr. Öğr. Gör. Serdar Egemen NADASBAġ 

Atılım Üniversitesi, egemen.nadasbas@atilim.edu.tr  

ArĢ. Gör. Seher ÖNEMLĠ  

Atılım Üniversitesi, seher.onemli@atilim.edu.tr  

 

 ÖZET 

 Özelden genele benzetme yoluyla geçiş şeklindeki akıl yürütme olarak tanımlanan 

analoji, William Gordon (1961) tarafından simgesel, biçimsel, bireysel ve kültürel olmak 

üzere dört başlık altında sınıflandırılmıştır. Alt başlıklardan biri olan "doğrudan (biçimsel) 

analoji" ise gerçeğe ya da sürece ilişkin bir tarzın örnek alınarak biçimlendirmede çıkış 

noktası olarak kullanılmasıdır (Ayyıldız, 2001). Doğrudan biçimsel analoji, mimarların ve 
tasarımcıların yaratım sürecinde sıklıkla kullandıkları yöntemlerden birisidir. Günümüz moda 

sektöründe, lüks moda markalarında bile sezon aralıklarının kısaldığı, yıl içerisinde satışa 

sunulan koleksiyon sayısının arttığı göz önünde bulundurulduğunda tasarımcıların yaratım 

sürecinde yaşadıkları baskı ve zamana karşı yarışta olduğu gerçeği karşımıza çıkmaktadır. 

Moda tasarımcıları söz konusu baskı karşısında çeşitli çözüm yolları aramakta ve doğrudan 

biçimsel analojiyi çıkış yollarından biri olarak kullanmaktadırlar. 

 Çalışmada öncelikli olarak analoji hakkında bilgi verilmiş, farklı analoji türlerinin 

moda tasarımında kullanımı örneklerle gösterilmiştir. Ġkinci aşamada ise şehir ögelerinin 

doğrudan biçimsel analoji yöntemi ile giysi tasarımında kullanılması kapsamında şehirde 

günlük yaşantıda karşılaşılan ögelerin ilham kaynağı olarak kullanılmasına yönelik çalışma 

örneklerine yer verilmiştir. Örnekler, Atılım Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü 

2. sınıf öğrencilerinin 2018-2019 öğretim yılında gerçekleştirdiği çalışmalar arasından 

seçilmiş, öğrencilerin şehir genelinde fotoğrafladıkları somut ögeleri doğrudan biçimsel 
analoji yöntemi ile giysi tasarımında nasıl yorumladıkları artistik çizim, ilham panosu ve 

bitmiş ürün görselleri ile açıklanmıştır. 

 Anahtar Kelimeler: Biçimsel Analoji, Giysi Tasarımı, Ġlham Kaynağı 

 

 ABSTRACT 

 The analogy, which is defined as the reasoning through the transition from private to 
general, is classified by William Gordon (1961) under four headings: symbolic, direct 

(figural), individual and cultural. The "direct (figural) analogy", which is one of the sub-

headings, is the usage of a figure as a starting point to form of a style or a process. Direct 

(figural) analogy is one of the methods that architects and designers frequently use in their 

creation process. In today's fashion industry, even in luxury fashion brands, the season 

intervals are shortened and the number of collections offered to the market during the year 

increased. With this respect the pressure designers faced during the creation process, force 

them to work in a short time of period. Fashion designers are looking for a variety of solutions 

to combat this pressure and using direct (figural) analogy as one of the solutions. 
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 In this study, information on analogy has been given and the usage of different 

analogy types in fashion design has been shown with examples. In the second stage of the 

study, examples of fashion designs were given on the usage of the figures which is seen in 

urban life as a source of inspiration with the direct (figural) analogy method. The sample of 

designs were selected from Atılım University Fashion and Textile Design Department 2nd 

grade students works which were created in the 2018-2019 academic year. The examples 

were described by how students interpret the concrete elements that they photographed 

throughout the city with the direct (figural) analogy method in the design of apparel, with 

artistic drawing, inspiration board and final product visuals. 

 Key Words: Figural Analogy, Apparel Design, Inspiration 
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АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ КОВРЫ И КОВРОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ: КОВРОТКАЧЕСТВО В 

АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

Севара ХАКИМОВА  

Бакинский государственный университет 

Ковроткачество один из древнейших видов декоративно-прикладного искусства 

Азербайджана. Данные археологических исследований, проводимых на территории 

Азербайджана, памятники литературы свидетельствуют о том, что искусство 

ковроделия зародилось в Азербайджане в глубокой древности. 

Ковры и ковровые изделия, произведенные в Азербайджане, неоднократно 

восхвалялись во многих исторических книгах, классической литературе и фольклоре. 

Азербайджанский ковер описать невозможно. Его нужно увидеть: он вобрал в себя все 

многоцветье природы Азербайджана - синеву неба и зелень лесов, густые тени на 

склонах гор и белизну снежных вершин. Волшебно переливающиеся краски ковра 

впитали в себя, рубиновую яркость зерен граната и золотистое сияние айвы, медь 

шафрана и лиловые оттенки винограда. Неисчерпаемое сплетение узоров, полет 

творческой фантазии и высокое мастерство - вот что такое азербайджанский ковер. 

Согласно археологическим материалам и письменным источникам, ковроделием в 

Азербайджане занимались еще в бронзовом веке. Об этом писали еще Геродот, 

Клавдий Элиан, Ксенофонт и другие античные историки. В эпоху Сасанидов (III-VII 

века) ковровое искусство в Азербайджане прошло путь дальнейшего развития, 

изготовлялись великолепные ковры из шелка, золотых и серебряных нитей. 

Производство ковров, ткавшихся золотыми и серебряными нитями и украшавшихся 

драгоценными камнями, в XVI-XVII веках приняло характер традиции. В эпосе 

«Китаби Деде Коркуд» воспеваются азербайджанские шелковые ковры. 

  

  

  

  

  

В XIII-XIV вв. из Азербайджана в зарубежные страны экспортировалось большое 

количество ковров и ковровой продукции. По своим техническим особенностям 

азербайджанские ковры делятся на ворсистые и безворсные. Безворсные ковры связаны 

с ранним периодом развития ткацкого искусства. Безворсные ковры по стилю ткания, 

композиционной структуре, богатству орнамента и цветовому колориту делятся на 8 

видов: палас, джеджим, лады, килим, шедде,  верни, зили, сумах. 

    

https://www.advantour.com/img/azarbaijan/azerbaijani-carpets/azerbaijani-carpets.jpg
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MODA KAVRAMININ MİMARLIK VE İÇ MİMARLIK İLE ETKİLEŞİMİ 

INTERACTION OF THE FASHION CONCEPT WITH ARCHITECTURE AND 

INTERIOR ARCHITECTURE 

 

Arş. Gör. İnci PÜRLÜSOY 

Kırıkkale Üniversitesi, incipurlusoy@kku.edu.tr 
 

Doç. Dr. Rabia KÖSE DOĞAN 

Selçuk Üniversitesi , rabiakose@selcuk.edu.tr 

 ÖZET 

 Disiplinler arası sınırların giderek azaldığı 2000’li yıllarda, moda, mimari ve iç 

mimarlık arasındaki paylaşımlar ve tasarımlardaki benzerlikler artarak devam etmektedir. Bu 

disiplinler de kullanılan ölçek ve malzemeler farklı olsa da tasarımcıların, tasarım süreçlerinde 

ve ortaya çıkardıkları ürünlerde fark edilir benzerlikler görülmektedir.  

 Moda, mimari ve iç mimarlık farklı disiplinler gibi düşünülse de bu disiplinlerin asıl 

amacı insanı koruma ve barındırmadır. Aralarındaki etkileşim ve kesişim geçmişten günümüze 

kadar devam etmektedir. Moda, mimari ve mekânın şekillenmesinde yüzyıllardır süregelen 

toplumsal, sosyal, kültürel ve tarihi olaylar etkendir. Tarihsel süreç içerisinde, giysiler ve 

mekânlar, bulundukları dönemin önemli kültürel, toplumsal ve ekonomik olaylarını bize en iyi 

şekilde aktarırlar. Bu ortak noktalar incelendiğinde modanın; mimari ve mekâna, mekân ve 

mimarinin de modaya yansıdığı görülmektedir.  

 Bu çalışmada, tarihsel süreç içinde etkileşim içinde olan moda, mimarlık ve iç mimarlık 

disiplinleri arasındaki benzerlikler; Endüstri Devrimi sonrasında ortaya çıkan çağdaş mimarlık 

akımları içerisinden seçilen beş akımın ilkeleri üzerinden vurgulanmıştır. Moda, mimarlık ve 

iç mimarlık ilişkisi değişen dönemsel şartlar bağlamında Art Nouveau, De Stijl, Bauhaus, Post 

Modernizm ve Dekonstrüktivizm’in prensipleri çerçevesinde değerlendirilmiştir. Akımlarda 

öne çıkan ilkelerin tasarımlardaki etkisine dikkat çekilmiş, oluşturulan tablolarla bu etkiler 

modada, cephede ve iç mekânda örneklendirilmiştir. Seçilen görsellerle; moda, cephe ve iç 

mekân arasındaki etkileşim tespit edilmiştir. Bu etkileşim, mevcut uygulamaların tablolar 

üzerinden eşleştirmesi ile ele alınacaktır. 

 Geçmişten günümüze disiplinler arası etkileşimle yeni deneyimler kullanılarak üretilen 

tasarımlar ortak paydada buluşabilmektedir. Bu çalışma neticesinde de disiplinler arasında var 

olan benzerliklerin, etkileşimlerin, ortak noktaların olduğu görülmüştür. Hem binalar hem de 

giysiler bedeni kapatarak korumaktadır. Asıl amacı barınmayı sağlamak olan bu disiplinler 

arasında da gelişen endüstri ve teknoloji ile birlikte ortak paydalar oluşmakta ve bu paydalar 

artarak 21. Yüzyılın tasarım anlayışa yön verecektir. 

 Anahtar Kelimeler: Moda, Mimarlık, Mekân, Tasarım, Etkileşim. 

 

 ABSTRACT 

Within the 2000s, during which the interdisciplinary boundaries were disappearing 

gradually, the share-points of fashion, architecture and interior architecture and the similarities 
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in designs keep increasing. No matter how different the scales and materials used in these 

disciplines, appreciable similarities are seen in designers’ make-up processes and the products 

they create. 

 Even though fashion, architecture and interior architecture are thought as distinct 

disciplines, the main goal of these disciplines is to protect and accommodate the human being. 

Their interaction and intersection have been lasting from past till the present-day. The 

communal, social, cultural and historic events that have been proceeding for years are 

influential on the formation of fashion, architecture and place. Within the historical process, 

clothes and places. best transfer the significant cultural, communal and economic events of their 

own time to us. When these share-points are analyzed, it is perceived that fashion affects 

architecture and place and vice versa.                 

 In this study, the similarities of fashion, architecture and interior architecture disciplines 

that have been interactive throughout historical process have been emphasized through the 

principles of five trends chosen from modern architecture trends that came out following 

Industrial Revolution. The association of fashion, architecture and interior architecture has been 

interpreted in the context of changing periodic conditions within the framework of Art 

Nouveau, De Stijl, Bauhaus, Post Modernism and Deconstructivism. The attention is drawn to 

the impact of principles, coming to the forefront within the trends, on the designs and through 

the tables created, these effects have been exemplified in fashion, façade and indoor. With 

selected images; The interaction between fashion, façade and interior was determined. This 

interaction will be addressed by matching existing applications over tables. 

 The interdisciplinary interaction from past to present can also be realized by using new 

experiences. As a result of this study, there are similarities, interactions and commonalities 

between disciplines. Both buildings and clothing protect the body by closing. Among these 

disciplines, whose main aim is to provide shelter, common denominators are formed with the 

developing industry and technology and these denominators will increase the design 

understanding of the 21st Century. 

 Key Words: Fashion, Architecture, Space, Design, Interaction. 
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