
 

	
	
	

Geleneksel	Türk	el	sanatlarını	yeniden	canlandırmak	amacıyla	hazırlanan	projede;	İMA	
öğrencileri,	Ece	Ege	danışmanlığında	koleksiyon	hazırladılar	

	
	

İSTANBUL	MODA	AKADEMİSİ	VE	DICE	KAYEK	işbirliği	ile	
Türk	El	Sanatlarının	günümüze	taşındığı	

	

“İZLER”	Sergisi	Açıldı	
	
	
Türkiye’de	modanın	kalbi	olan	 İstanbul	Moda	Akademisi,	Dice	Kayek	 işbirliği	 ile	ülkemizde	eski	
önemini	zaman	içinde	yitirerek	unutulmaya	yüz	tutmuş,	geleneksel	el	sanatlarının	yaşatılması	ve	
yeniden	canlandırılması	amacıyla	“Türk	El	Sanatları	Koleksiyon	Projesi''	gerçekleştirdi.	
	
İMA	 öğrencileri	 ile	 Türk	 modasını	 tüm	 dünyada	 gururla	 ve	 başarıyla	 temsil	 eden	 Ece	 Ege	
danışmanlığında	yürütülen,	Türkiye’nin	farklı	yörelerinin	el	sanatlarının	günümüze	taşındığı	İzler	
Sergisi,	30	Nisan	Cumartesi	günü	açıldı.	
	
	“İZLER”	için	İMA	öğrencileri	Anadolu	el	sanatlarını	araştırdı	
	
	

Türk	 El	 Sanatları	 Koleksiyon	 Projesi	 kapsamında,	 İMA	 Moda	 Tasarımı	 ve	 Teknolojisi	 	 Lisans	
Programı	ve	Moda	Tasarımı	ve	Yönetimi	Lisansüstü	Diploma	programlarından	5	öğrenci	 seçildi.	
Anadolu	el	sanatlarını	araştıran	öğrenciler,	2	ay	süren	yoğun	bir	çalışmanın	ardından	iğne	oyası,	
tel	 sarma,	 tel	 kırma,	 sedef	 kakma,	 sanatlarını	kullanarak	 15	 sunum	 hazırladı.	 Her	 bir	 öğrenci	 3	
sunumdan	oluşturduğu	tasarımlarında,	tüm	süreci	couture	tekniği	ve	el	dikişi	ile	hazırladı.		
	
Geleneksel	 el	 sanatlarının	 çağdaş	 bir	 formatla	 sunulduğu	 sergide	 	 tasarımlar	 arasında	 yer	 alan	
9.000	adet	tel	kırmadan	oluşan	kafes	ceket,	5.200	metre	tel	ile	hazırlandı,	toplamda	6.510	metre	
tel	 kullanıldı.	 Çeşm-i	 bülbül	 desenlerinden	 esinlenerek	 4.800	 adet	 üfleme	 boncuk	 tasarımlara	
işlendi.	 410	 adet	 sedef	 taşı	 ve	 600	 metre	 tül	 kumaş	 kullanıldı.	 70	 metre	 Ödemiş	 keteni	 ile	
hazırlanan	tasarımlar	1.200	adet	iğne	oyası	ile	tasarlandı.	
	
Öğrenciler	 koleksiyonlarını	 toplam	 21.532	 saatlik	 bir	 çalışma	 süresinde	 tamamladılar.	
Koleksiyonun	tüm	üretim	süreci	Gizia	tarafından	gerçekleştirildi.	
	
	
Türk	el	 sanatlarının	yeniden	yorumlandığı	 “İZLER”,	unutulmuş	el	 işçiliğini	kullandırmayı	
özendirerek	yeni	nesile	tanıtmayı	hedefliyor...	
	

''İZLER	Sergisi”,	İMA’nın	Teşvikiye	Caddesi	No:10/1	Nişantaşı	adresinde	bulunan	Sadrazam	Sait	
Paşa	Konağı’ndaki	binasında	30	Mayıs’	a	kadar	görülebilecek.	

	

	

	

	

	



 

	
	
Ece	 Ege;	 “İstanbul	 Moda	 Akademisi	 işbirliği	 ile	 hayata	 geçirdiğimiz,	 	Anadolu’nun	 farklı	
yörelerinin	 unutulmaya	 yüz	 tutmuş	 el	 sanatlarının	 çağdaş	 yorumlarından	 oluşan	 “Koleksiyon	
Projesi”nin	 kreatif	 danışmanlığını	 üstlenmek	 benim	 için	 son	 derece	 anlamlı.	 Geleneksel	 el	
sanatlarımızın	 yaşatılması	 ve	 yeniden	 canlandırılmasına	 katkı	 sağlayacak	 bu	 projede,	 İstanbul	
Moda	Akademisi	öncülüğünde	tüm	öğrencilerin	ve	gençlerin	kreatif	çalışmalarında	ilham	kaynağı	
olabilmek,	onlara	yol	gösterebilmek	bizim	işimizin	en	heyecanlı		yanlarından	biri.	
	

Bu	proje	kapsamında	yer	alan	öğrencilerimiz	gerçekten	büyük	bir	çaba	ve	özveri	ile	araştırmalar	
yaptılar,	seçilmiş	yöresel	el	sanatlarını	çok	yaratıcı	bir	şekilde	yorumladılar.	Projede	emeği	geçen	
herkesi	 çok	 tebrik	 ediyor,	 ilerideki	 meslek	 yaşamlarında	 başarılar	 diliyorum	 ve	 buna	 benzer	
projelerin	ileride	tekrar	hayata	geçirilmesini	arzu	ediyorum”	dedi.	
	
İMA	 Direktörü	 Seda	 Lafçı;	 “Yaşadığımız	 coğrafyaya	 baktığımızda,	 Türkiye’nin	 çok	 önemli	
avantajlara	sahip	olduğunu	görüyoruz.	Bu	avantajlarımız	sahip	olduğumuz	değerler.Eğer	bizler	bu	
değerlerimizi	 günümüze	 çağdaş	 bir	 şekilde	 taşıyabilirsek,	 modada	 farklılık	 yaratabilir	 ve	
istediğimiz	etkiyi	sağlarız.	Türk	El	Sanatları	Koleksiyon	projemizin	bu	sebeple	önemi	çok	büyük.	
Bu	 	 projemizle	 sahip	 olduğumuz	değerleri	 ve	 kültürel	mirasımızı,	modern	 ve	 çağdaş	bir	 çizgide	
sunduk.	Günümüz	modasına	uyarlayarak	giyilebilir	olmasını	 sağladık	ve	 farkındalık	yarattığımız	
bir	 moda	 unsuru	 haline	 getirdik.	 Genç,	 heyecanlı	 ve	 yetenekli	 öğrencilerimiz	 Ece	 Ege’nin	
danışmanlığında	yoğun	bir	araştırma,	tasarlama	ve	üretim	süreci	geçirerek	ortaya	çok	başarılı	bir	
sunum	çıkarttılar.	İstanbul	Moda	Akademisi,	öğrenci	ve	eğitmenleriyle	ülkemize	ve	sektörümüze	
değer	katacak	bu	tür	projelerle	her	zaman	gündemde	olacaktır.	Sevgili	Ece	Ege	ve	Ayşe	Ege’	ye	de	
değer	kattıkları	ve	başarılı	işbirlikleri	için	çok	teşekkür	ediyorum.''	
	
	
Detaylı	bilgi	için:	0212	219	41	41	(1222)	
www.istanbulmodaakademisi.com	
	
facebook.com/istanbulmodaakademisi	
twitter.com/imaacademy	
instagram.com/istanbulmodaakademisi	

	
Basın	İletişimi		 	
Golin	İstanbul	/	Rekta	İletişim	Danışmanlığı		 	 0212	291	3636		
Işıl	Alakuş	Kavaklı		 	 	 	 	 0533	296	6110					 ikavakli@golin.com	
Pelin	Özdemir	 	 	 	 	 	 0534	860	7335				 pozdemir@golin.com	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 

	
	
İstanbul	Moda	Akademisi	Hakkında	
	
Bugünün	ve	geleceğin	moda	profesyonellerinin	buluşma	noktası	İstanbul	Moda	Akademisi	
(İMA),	moda	ve	modayla	ilgili	tüm	alanlarda	yenilikçi	ve	modern	bir	yaklaşımla	eğitim	faaliyetleri	
yürüten,	 uluslararası	 platformlarda	 kabul	 görmüş,	 Türkiye’nin	 en	 yetkin	 moda	 okullarından	
biridir.	
	
Avrupa	 Birliği,	 Ekonomi	 Bakanlığı	 ile	 İstanbul	 Hazırgiyim	 ve	 Konfeksiyon	 İhracatçıları	 Birliği	
(İHKİB)	işbirliğiyle	2007	yılında	kurulan,	Uluslararası	Moda	Okulları	Birliği	(IFFTI)	üyesi	olan	ve	
akademik	 alanda	 University	 of	 Arts	 London/London	 College	 of	 Fashion	 ile	 stratejik	 ortaklığı	
yürüten	 İMA,	moda,	 tasarım	ve	sanat	bilinci	yüksek	uluslararası	pazarlar	 farkındalığı	olan	moda	
tasarımcıları	 yetiştirmeyi,	 Türkiye’nin	 en	 temel	 endüstrilerinden	 tekstil	 ve	 hazır	 giyim	 alanına,	
sektörün	geleceğine	yön	verecek	yaratıcı	ve	yenilikçi	işgücünü	kazandırmayı	amaçlar.		
	
Ayrıcalıklı	 bir	 eğitim	 kurumu	 olan	 İMA,	 eğitim	 programlarının	 teorik	 altyapısını	 ve	 uygulamalı	
endüstri	 projelerini,	 arkasına	 aldığı	 sektör	 desteğiyle	 besler.	 Moda	 endüstrisinde	 profesyonel	
tecrübesi	 bulunan	 yerli	 ve	 yabancı	 uzmanlardan	 oluşan	 deneyimli	 eğitim	 kadrosu,	 endüstrinin	
ihtiyaçları	 paralelinde	 kurgulanan	 güncel	 eğitim	 müfredatı,	 son	 teknolojiyle	 donanmış	 eğitim	
binası	 ve	 bünyesinde	 yer	 alan	 Türkiye’nin	 en	 geniş	moda	 kütüphanesi	 İMA’yı	moda	 eğitiminde	
dünyanın	seçkin	okulları	arasına	sokan	özelliklerden	sadece	birkaçıdır.	
		
Dice	Kayek	Hakkında	
	
1992	yılında	Paris’te	kurulan,	İstanbul	kökenli	marka	DICE	KAYEK,	2013	Aralık	ayında,	dünyanın	
en	 önemli	 tasarım	 müzesi	 addedilen	 “Victoria&Albert	 Müzesi”	 tarafından	 düzenlenen,	 güncel	
sanat	 ve	 tasarımı	 ödüllendiren	 Jameel	 Prize’ı	 kazanan	 ilk	moda	 evi	 olmuştu.	 	 Dice	 Kayek’in	 iki	
yılda	 bir	 verilen	 uluslararası	 ödül	 Jameel	 Prize’ı	 kazanan	 koleksiyonu	 “Istanbul	 Contrast”,	
İstanbul’un	 zengin	 dini,	 mimari	 ve	 kültürel	 çeşitliliğinden	 ilham	 alıyor.	 Dice	 Kayek	 tasarımları,	
gelenek	 ile	moderni,	 Doğu	 ile	 Batı’yı	 uyumla	 harmanlayan	 İstanbul’un	 özünde	 yer	 alan	 estetik,	
kültürel	 ve	 sosyal	 çelişkileri	 ile	 Osmanlı	 mimarı	 ve	 zanaat	 geleneğini	 çağdaş	 formlarla	
yorumluyor.	
	
“Istanbul	 Contrast”	 koleksiyonundan	 seçilen	 “Ayasofya”,	 “Kubbe”	 ve	 “Kaftan”	 isimli	 tasarımları,	
diğer	finalistlerin	eserleriyle	birlikte	Jameel	Prize	3	sergisi	kapsamında	11	Aralık	2013	–	21	Nisan	
2014	tarihleri	arasında	Londra’da	bulunan	Victoria	and	Albert	Museum’da	sergilendi.	Victoria	&	
Albert	Museum,	 Jameel	Prize	3	 ödülünü	kazanan	Dice	Kayek’in	 “Ayasofya”,	 “Kubbe”	 ve	 “Kaftan”	
isimli	tasarımlarını,	müzenin	daimi	koleksiyonuna	dahil	etti.		
	

	


