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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun ilgi genelgesinde lstanbul Avrasya
Kültür ve Sanat Merkezi'nde 6-10 Kasım 2019 tarihlerinde eşzamanlı olarak düzenlenecek
CarpetExpo (İstanbul Halı ve Kilim Fuarı) ve Craftİstanbul (El Sanatları Fuarı) fuarlarında "Esnaf

ve Sanatkar Meydanı" olarak tasarlanacak B00 m2'lik alan içerisinde ekteki listede yer alan
ürünlerin serg ilenebileceği belirtil mektedir.

Bilgilerinizi ve ilgili esnaf ve sa natkArla rım ıza duyu rulması h ususu nda gereğin i rica ederiz.
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Ügİ : l7.09.2019 taıihve 35002545-010,06.02_198 /2245 sayıJıyazımv

. Konfejerasyonümuzun_da. desteklediği 
.carp€tExpo (lstanbul Hah Ve Kilim Fuarı) vecraftlstanbul {E Sanatlaı Fuarı) fuarlarının o-ıo Ği,m-ioi9-.tarihlğin;'Löjrı'^ŞiJ.v,

5,İ,l',İ|,,l"rrr'İ'"t 
merkezinde e§zamanıı oır'.uı,-juz]ni"n-e*ğiı'i;ıd;"'iayii*ffi;öfu"

söz konusu FıJar'da "Esnaf ve Sanaıkar Meydan|" olarak tasarlanacak yaklaŞ|k 80Om3']ik alan iÇin tam Birliklerimizin ve ıgiliİ;d"İİİ;;rlİİ'.İan 
"ı,tu 

yer alan listede bulünan eısanatları ürünleri ile ilgili katılımlari;," a}Jıırı" "oii"aiinaa 
taaıiyet gösteren esnaf vesanatkarlarım|z için de faydalı olacağı OOşıjnUİm"lrteaİİ 

- -"

Anllan fuara Bkliklerimiz ve Federasyonlarımız için 1o m'lik aianlar .uhsis edilecerolup, sıant bedeli (karkas stant, l masa, İİİn-İ;Ğ';;;;;lrJİ",hal|) 5OOo TL'djr,
kapsamda Birliğin i2lFederasyonunuz ıle k,,:ruluşlarlnız bünyesinde faallyetgosteren esnaf ve sanatkar]arımız ile bdalarımızın anılan 'stanna uiJi- ."ig-il;J"'r"satışimkanına sahip olarBk ruara *aiı ım ı 

- 
nrsu.r].rn i"ü"rıendırılmesi ve Fuar k6tılımükonusundaki talepIerin haz]rlıklarün aa yapıımasını-t"-*iĞ' on goç 11 Ekim 2019 cumam8sai bİthin9 kadar Konfederasyonumuza iletiImeşi tıususunoa-'niıgiıeı*i-r" J"öir:]i"u

1
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: sERoiLENEl]iLEcEK [Inüıııotıisrnsi
Ana yapım maddeşi TOPRAK ol"n gel"oellİİsanatlar: Flemen hemen büİijn Lrilüile'aeztİteıe'.Je tlİiı İ"p.#İ.ru*"larak çeşitli tekniklerle işlenen, yiiksek ısıda
İ:',:'ffi .,Hii:,#il:ihjTffi ;r,,J,,",ilonu, 

ı*,,,..uı,',- l,,"Ş-,i,dpı, çi,ı "l.i"l.iAnı yapıE maddesi TAŞ otan geieneliselonrİlr"-
Alabaster, mermel, lıııetaŞı, oııi.taş İl-;;';;şların kul]a:ııldığı Aııadolu yonhıra ve oyma işleri;
fl;s;Til,hİuff r,x jfr ,'"tfftr,,ffi :l;1";ğij::#;;";fi ,];l,]İJ,ıi,t*".,giui,y*i
Aııa yapım maddesi aĞAÇ / BiTId o'r;g"İ";;l".İsanatlar
AİıŞaP oyma ve kakma 

, 

iirunJer; ıa*udrt, İıı"c.-tori, kalemişi gibi özel teknikli Tlırkiye,ye hassanallu/tirüı]er; kaplarnalı, kakma]ı, ajurlu tııı.J{-'örtu a*.riku, Asyq Afrika örme bitki lioeri i]eYaPılmıŞ sePetler ve benzeri ilriinler; A,iuaoıu tır.iiİtı.İi, *r*ıi.ir, iiriiı"iii,.i yapımı, kaşıkçıl*,müzik aletleri; buğday sapları ile üetilenler;. d.to.İ|-yup.utlur; resin ııygulamaları; Asya, Afrika ve OrtaAmeıika masklaıı; Bahüin palır papeı,'lar, jopo" yelpazeleri, washi paper'ları; Çin'in ünlükırmızı lırcquer.ware ürünleri, Ruryu'nın üu].e oü-i*İ.rl ,U.
Ana yapım maddesi HAWANSAL olon g.l.o"l,seİ ,rrrutlu,
Yun, hi, deı! ve köse]e h*.TuS.lj tırtırie?l t"--ıt, lop,r, ,u bağ4 mercan, deniz ve tatlı su kabuklarıile fuetilmiŞ ürünler; Karagiiz,Ilacivat gibi aeri hammaaaeli gölge oyınu figiirleıi; çprıt<lar, yemeniler;Doğu Avrupa ülkelerinin, Namibya'nın] S;;;d-"trlaoıiışi"rJı.uş,"i*uJlı*, Uzakdoğu'nunoyma nercan objeleri, Hindistaıı, En(o.nezıa oyma kemik ıııunllrİ; Hİ;Jİ#';;;ıstuIy4 Macaıistangibi Orta Aıeı-ıpa ülke]erinin boynıız objeleİi vb.
Anı yapım maddesi MADtlN olan geİenckel §anallar
Demir, Bakr, PirinÇ, Bronz aammiaaet ıj.ruııler; allın-Gtirıüş hammaddeli iirlJıler; Ttabzon hasrrr,Kazaz işi, Telkari, Savat, Tombak teknikli uıtı.rl"r; vtırit Aletleri vb,
Ana yapım maddesi CAM olan geleneksel sanatlar
Teknik ve arristik değeri r§* "* tasarırnlar, güncellemeler, stiidyo camcııığr önıekleıi; antikkopya.lar; TUıkiye'nin Beykoz,camları, Çpş--İ Bülbü1,Ieri, Fransa,nın Lalique,Iıalya'ruı Murano camlaıı, İran'ın ünlü. uzun boyunlu, 

.alt,n u.z#ıı'caın oujeıeıi ,,tı or., ra:ı:nırlığıoian ilıiiırler; Chevron teknikli Venedik carı booc,.ıklao, Anadolu,nun ıiıılü göz boncuklan, I{intboncuklan; Ttırlciye, .L'ransq lsparıy4.iıalya, Hollaıda l|.*yE İrr4;;lİd;;.:;hnda ve diğer pek
Çok AlruPa ülkesi ile RusYa, iran, Çin vi daha pel< çot ttılg.a.r, ,d"i;t;.j;;-i;ey Afrika ile kimiAsYa ü}keieri ve Anadolu'da sıkça rastlanarı corrİa, tul.rri*gı iıe üırtiıe;-le4 

-;yn;;r, 
tepsiier; kesmecamlar; flizyon tekıikli cam ilııinleı vb.

*l1yjp,T maddesİ BİTKİSEL/HAYVANSAL olan DoK,UMA-NAKIşLAMA-BASKI-]]OYAMA-
ORME v.b geleneksel §ınatlar
El,tezgahında dokurıınuŞ bezler, kumaşJar; el ha]lları ve kiliıırleri, sumaklaı, çicimier, fülliler, palazlaı,koianlar, ÇTPaJ'aJİii yoıgaııiar,. baüı niyeler; keçe iirıınler,.nakışlı yt" ç"*pırİ, u"şİ«İ, eldivonlet; iğneoYası, crochet" bobiı dante]]eri (Renda di Bilros), ve diger dantelleı; ,plrt İ*rİ-rJo.1i iirtlrıler, kozalevhalaıı; yazma baskılar; kırkyamalar/patchwork'ler, nakışlı bezler, düjü,; i;ı;;.--
Çeşİtli ana yaprm maddeleri kutlını|arak üreti|en MÜiDVHERIEi., TAKrLAR, TESPİHLERBilezikler, Pazrıbentler, kolyeler, broşlar, paıdantifler, 

, 
kupeler,İ;İj;;;^çı;;' tokalaı, hızınalaı,hallıallar, tozot\et, saç ve baş takılan; kenıerler, tespi}ıler vb. 

-

Çeşitli ana Yapım maddeleri kutlanılarak ürctilen FoLKLoRjK EEBEI(LER ve oYUNCAKLARIİkelerin ve faıkh l«iltür]eriı folk]orik bebekleri, bez bebekler, k,b" İ;kıd İaİueueı.ıer, urgauysaPlndarı YaPılan bebeltle.,.Yü".9rS.bebekler vb; topaç, kuk14'araba giuİİrnto Jyıır,"utıaq düdü}lütösti]er; aıkeolojik oyuncak örnek]eri vb.
GelenelıseI Türk süsleme sanattarr
Hat, tezhip, minyattiı, ebru, ka!ı, cilt sanatı örnekleri ve yardımcı araç gereç.
§omut Olmayan Kültürel Miras Örnekleri
Diğer
Mevievi sema töreni, semalı, nevrıız töıeıı]gri, üilit, Karagöz-I-:lacivat, Türk kahvesi geleneği vb,
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