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Karya Akademi atölye çalışmaları, tasarımcıyı üretimle buluşturma, tasarımı 

katma değerleriyle buluşlara, ekonomiye, kültüre, istihdama kazandırma 

kurulumudur. 

AMAÇ

• Tasarım, sanat, zanaat önderleriyle; tasarım, üretim, teknik ve 

zanaatlar arasında deneyimsel, deneysel bağlar kurabilmek, “yaparak 

öğrenme, öğrenirken yapma” kurgusuna odaklanmak, 

• Tasarımı ve sektörü somutlamak adına edimsel süreçlere yönelmek, 

• Bilgi, görgü, hünerleri yeteneklerle buluşturmak, 

• Edimsel bilgi ile çoğalmak,  

• Atölye ortamlarında birbirlerini tetikleyen yaratıcı fikirleri çoğaltmak,   

• Yaratıcı cüret ve cesaretleri coşturmak.

BODRUM



KARYA AKADEMİ

2016 ATÖLYELERİ

KAPSAM

Karya Akademi Bodrum Tasarım Atölyeleri keçe, mobilya, dokuma, moda, 

halı, kilim, cam, seramik, gastronomi, takı, kağıt hamur (papier-mâché) ve 

deri malzeme ve disiplinlerini kapsamaktadır.

ATÖLYE ÇIKTILARI

Karya Akademi Bodrum’da gerçekleştirilecek atölyelerden çıkan fikirler ve 

ürünler, yerli ve yabancı basına sunulacak, özel bir sergi ile paydaşlara ve 

sektöreler  tanıtılacaktır. 

KATILIM 

Karya Akademi Bodrum atölyeleri, profesyonellerin ve yeni mezunların 

katılımlarına açıktır, eğitim ve meslek öncelikli olarak, yaşam enerjisi 

yüksek katılımcılar hedeflenmektedir.
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DONANIM

Bodrum, Yalıkavak sırtlarında 7 dönüm bahçe içinde kurulan Karya 

Akademi atölyeler tesisleri:

• Cam İşliği (füzyon, alevde çalışma, vitray, kumlama, cam işleme 

aletleri)

• Seramik İşliği (porselen ve seramik fırınları, etüv, sır hazırlama, 

sırlama kabini, seramik torna, alçı torna, seramik işleme aletleri)

• Deri ve Keçe İşliği (dikiş makinaları, tıraş makinası, kesim presi, 

muhat ve kıvırma, klişe baskı, perçin-çıtçıt makinaları, yün tepme 

makinası)

• Dokuma İşliği (8 çerçeveli 40cm enli şablon dokuma, düz kilim 

tezgâhları)

• Model Yapım İşliği (lazer kesim, ahşap/plastik/cam/seramik/metal 

işleme tezgâhları, küçük-orta ölçekli el aletleri)

• Çok Amaçlı Stüdyo (seminer, konferans, sunum alanı, 3 Boyutlu 

yazıcı)

• Kafe, restoran

• İki kişi paylaşımlı misafir odaları
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Atölyelerimize kayıt hakkında bilgi ve sorularınız için:

apply@tasarimvakfi.org

İletişim

Nurcihan Beyazıt (Proje Yönetmeni)

Pbx : +90 212 223 07 71 / 1100

Gsm: +90 530 660 11 22

E-mail: nurcihan.beyazit@tasarimvakfi.org

Karya Akademi Bodrum

Yalıkavak Mah. Ömer Efendi Cad.

47.Sokak No:7

48400 Bodrum MUĞLA

Tel: +90 252 385 36 61


