
Kültürel açıdan zengin bir geçmişe sahip olan Kahramanmaraş, kendine özgü el sanatları ve 

süsleme motifleri ile sanatçılara ve zanaatçılara ev sahipliği yapmış, bu eserlerle de tarih sahnesinde yerini 

almıştır. Bu zengin mirasın tanıtılması, korunması ve sanat yoluyla kentin sahip olduğu değerlerin açığa 

çıkarılması gerekliliği düşüncesinden hareketle, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Güzel Sanatlar 

Fakültesi, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü tarafından 19 Nisan 2023 tarihinde, 3. Ulusal Çevrimiçi 

Karma Tekstil ve Moda Tasarımı Sergisi düzenlenecektir. 

 

SERGİ AÇILIŞ TARİHİ                       : 19 Nisan 2023 Çarşamba 

SERGİ ADRESİ                                   : https://www.instagram.com/tekstilmodaksu 

SERGİ BAŞVURU ADRESİ                : tekstilmodaksu@gmail.com 

SERGİYE SON BAŞVURU TARİHİ  : 2 Nisan 2023 Pazar Saat 23:59’a kadar 

 

Fakülte Web Adresi: https://guzelsanatlar.ksu.edu.tr/  

İrtibat ve ayrıntılı bilgi için e-posta adresi: tekstilmodaksu@gmail.com 

 

KATILIM ŞARTLARI; 

*Sergiye katılım ücretsizdir. 

*Sergiye katılım tüm sanatçılara açıktır. 

*Konu ve teknik serbesttir. 

*Tekstil, Moda veya Geleneksel Türk El Sanatları (tekstil içeren) alanlarında hazırlanmış ürün 

başvuruları kabul edilecektir. 

*Eserlerin kısa kenarı minimum 40 cm olmalıdır. 

*Katılımcılar sergiye daha önce herhangi bir yerde sergilenmemiş olan 1 (bir) adet eser ile 
katılabilmektedirler. 

*Katılımcı, gönderdiği eserin özgün ve tamamen kendisine ait olduğunu bu başvurusuyla beyan ve 

taahhüt etmiş olur. Zira bu konuda oluşabilecek herhangi bir anlaşmazlık durumunda eser sahibi ilgili 
konunun muhatabıdır. Sergi Düzenleme Kurulu bu durumdan sorumlu değildir. 

 

T.C. 

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 

 

 

3. ULUSAL ÇEVRİMİÇİ KARMA 

TEKSTİL VE MODA TASARIMI SERGİSİ  

ŞARTNAMESİ 

 

 

https://www.instagram.com/tekstilmodaksu


*Sanatçı bilgi formunu eksik dolduranlar, eser fotoğrafı belirtilen özellikte ve net olmayanlar ve 
başvuru süresi dışındaki başvurular dikkate alınmayacaktır. 

*Sergi çevrimiçi yapılacaktır. 

*Sergilenen eserlerle e-katalog oluşturulacaktır. 

*Sergi e-kataloğu için sanatçı özgeçmişinin, Sanatçı Bilgi Formunda yer alan örnekteki formata uygun 
bir şekilde olması gerekmektedir. 

*Katılımcılara serginin bitiminde e-katılım belgesi verilecek olup, e-postalarına gönderilecektir.  

*Sergiye gönderilen eserlerin Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerine aykırı olmaması gerekir.  

*Sergi Düzenleme Kurulu gerekli gördüğü takdirde sergilenemeyecek düzeydeki eserleri eleyebilir.  

*Katılımcılar, çalışmalarının ve Sanatçı Bilgi Formunda yer alan özgeçmiş bilgilerinin, resmi web 

sitesi, sosyal medya, medya/basın tanıtım, e-katalog, afiş vb. gibi ortamlarda yayınlanmasına izin 
vermiş sayılırlar.  

*Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Sergi Düzenleme Kurulu kararları 
geçerlidir. 

 

BAŞVURU İÇİN;  

*https://guzelsanatlar.ksu.edu.tr adresindeki sergi duyurusunda yer alan, "Sanatçı Bilgi Formu" 
eksiksiz olarak doldurulmalıdır.  

* Dijital ortamda 300 Dpi çözünürlükte en fazla 2 MB boyutunda JPEG formatındaki eser ile birlikte 

yapıt sahibinin bir adet portre fotoğrafı, Sanatçı Bilgi Formu Sayfa 2’de yer alan şablondaki yazılar 

silinerek yerleştirilmelidir. Sanatçı Bilgi Formu Sayfa 3’te örnek mevcuttur. 

* Hazırlanan “Sanatçı Bilgi Formu”, sanatçı ad-soyadı ile kayıtlı tek WORD dosyası olarak 

tekstilmodaksu@gmail.com e-posta adresine gönderilmelidir.  Birden fazla Word dosyası ile yapılan 
başvurular kabul edilmeyecektir. 

 

Düzenleme Kurulu Başkanı 

Prof. Dr. Mehmet ÖZKARCI / K.S.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı 

 

Düzenleme Kurulu 

Doç. Dr. Mehmet Zahit BİLİR / K.S.Ü. G.S.F. Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Başkanı 

Doç. Dr. Mustafa Oğuz GÖK / K.S.Ü. G.S.F. Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü  

Öğr. Gör. Meltem ÖZSAN / K.S.Ü. G.S.F. Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü 

 

Etkinlik Sekreteryası  

Arş. Gör. Hatice Kübra ARIKAN (K.S.Ü. G.S.F) 

https://guzelsanatlar.ksu.edu.tr/
mailto:tekstilmodaksu@gmail.com

