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Proje Özeti
Adil ve Temiz Giyim Tekstili Arz/Talep Modeli
Projesi, hammaddenin başlangıcından son ürüne,
adil ve temiz giyim tekstili üretimi
gerçekleştirmeyi amaçlıyor. Temel hedef, mevcut
üretim ve tüketim süreçlerini daha sorumlu bir
hale getiren, emeğin ve kaynakların değerini/
önemini vurgulayan ve şeffaf zincirler kurarak
dayanışmaya imkan tanıyan döngüsel bir üretimtüketim modeli yaratmak. Ankara Kalkınma
Ajansı’nın Sosyal Girişimcilik Mali Destek
Fonundan yararlanmaya hak kazanan “Adil ve
Temiz Tekstil Arz/Talep Modeli” isimli projenin
temel faaliyetleri;
Tedarik zincirini oluşturacak çiftçiler ve
zanaatkarlar ile tanışılması ve işbirliği kurulması,
Zanaat temelli üretilen hammaddenin proje
sonunda giysiye dönüşmesine temel oluşturacak,
giyimde tedarik ve tasarım süreçlerini tartışmak,
açmak ve ortaklaştırmak amaçlı bir tasarım
çalıştayı düzenlenmesi,
Ankara’da bir üretim ve araştırma atölyesi
kurulması, bu atölyede 10 kadına farkındalık ve
ürün geliştirme eğitimlerinin verilmesi,
Kurulan atölyede, proje çerçevesinde tedarik
edilen kumaşlardan çalıştay sonrası çıkan tasarım
fikirlerine göre bir giysi koleksiyonu tasarlamak,

Üretilen örnek koleksiyon ile, tüketiciler ve
sektör için alternatif yolların uygulanabilir ve
ulaşılabilir olduğunun görünürlüğünün
artırılması,
Proje boyunca tüketicilere yönelik farkındalık
çalışmalarının, yürütülen faaliyetlerin ve sektör
hakkındaki bilgilerin şeffaf bir şekilde
paylaşılması yolu ile sürdürülmesi,
Üretici işbirliklerinin ve sosyal girişim
ekosisteminin güçlendirilmesidir.
Projenin genel amacı Ankara’da bütüncül ve
çevresel yöntemlerle adil* ve temiz** giyim
tekstili üretim sistemi yaratmaktır. Bu amaçla
kooperatif bünyesinde ve ötesinde daha fazla
kadın için toplumsal adaleti desteklemeyi ve
üretim şartlarını eşitlemeyi hedefler. Böylece
üretici - tüketici ilişkilerini güçlendirmeyi ve
toplumda tekstil sektörünün çıkmazları ve
imkanlarına dair farkındalıkları artırmayı
amaçlar.

*Adil üretim/ticaret; üretici ile tüketici arasında doğrudan etkileşimi artıran bir ticaret ortaklığı oluşumudur...daha iyi ticaret
koşullarının sağlanması, farkındalık yaratılması ve kampanya yürütülmesi yoluyla dezavantajlı üreticilerin sürdürülebilir kalkınmasını
amaçlayan alternatif bir yaklaşım...diyalog, şeffaflık ve saygı temellerine dayanan bir ticaret ortaklığıdır. Erol, F. 2017. Bir Etik Tüketim
Aracı Olarak Adil Ticaret, AKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19 (2), 143-154.
**Temiz Giysi/Üretim: Çocuk emeği kullanılmadan, insanca yaşama koşullarına yetecek ücret alan işçilerin ürettiği, çevre ve doğaya
zarar vermeden üretilen, anayasada tanımlı olan sendikal hakka saygı duyan iş yerinde üretilen, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri
alınarak işçilerin hayatlarını riske etmeden üretilen giysidir. (http://www.temizgiysi.org/temiz-giysi-nedir/)
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Project Brief
The Fair and Clean Clothing Textile Demand-Supply
Model Project aims to develop a process for a fair
and clean process for the clothing textile
production in Turkey, from raw materials to final
product. The main objective is to develop/create a
circular production-consumption model, by
transforming the existing production and
consumption processes into more responsible
systems, emphasizing the importance of both the
labor and commons that go into the production
process, as well as promoting solidarity through
transparent chains of connections. Implemented
with the support of the Ankara Development
Agency Social Entrepreneurship Monetary
Assistance Fund, The Fair and Clean Clothing
Textile Demand-Supply Model project’s main
activities are as follows:

Meeting and collaborating with farmers and
artisans involved in the supply chain,
Organizing a design conference to discuss, clarify
and commonize the cloth production and design
processes that will form the foundation of the
project's six piece collection’s design process,
Establish a workplace in Ankara as both a
production atelier and a research center that will
foster both social awareness and product
development training to 10 women from a
variety of ethnic backgrounds,

Developing a collection of items sewn with
fabrics generated through the project processes,
based on design ideas developed during the
conference and workshops organized during the
project,
Increasing the visibility of alternatives for
consumers and actors in the textile industry,
through the project’s sample collection,
Raising awareness throughout the project by
transparently sharing all activities and
information collected,
Strengthening collaboration between producers
and actors in the social entrepreneurship
ecosystem/network.

The main aim of the project is to create a fair
and clean clothing textile production system.
For this, it intends to ensure more women
have social justice and fair working conditions
within and beyond the cooperative.
Furthermore, the project aims to strengthen
the relationship between the producer and the
consumer of clothing textiles. Finally, it will
highten awareness of problems and
possibilities of the textile industry.
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ARAŞTIRMA
SÜRECİ
Projenin hammadde ve tedarik zincirlerine dair araştırma süreci Temmuz 2020’den, Mayıs 2021’e kadar
sürdü. Araştırmaya, hammadde ve zanaatkarlar üzerine literatür taramaları ve uzman görüşmeleri ile
başladık. Bir yandan Ankara’daki mor pamuk, tiftik gibi seçenekleri incelerken, bir yandan da bu
malzemelerin iplik ve dokumaya dönüşme süreçlerine dair aktörleri ve imkanları araştırdık. Bu sürecin
ardından kendimize saha gezilerine dair bir rota oluşturduk.
İlk durağımız Güdül, Tahtacıörencik’e oldu. Burada iplik eğirme pratiğinin sürdüğünü öğrenmiştik. Köyde
arkadaşı Ayşe’nin dört keçisinin yılda iki kez kırkılan yünlerini kullanarak bu işi yapan Meryem Ebe ile
tanıştık. Meryem Ebe’den örnek iki yumak istedik. Köyde neden bu pratiğin sürmediği ve gelecekteki olası
işbirliklerimiz üzerine konuştuk.
İkinci durağımız, agroekoloji çalışmaları yürüten Ceyhan Temürcü’den duyduğumuz mor pamuğun peşine
Nallıhan, Kuzucular Köyü’ne oldu. Burada köydeki genç iş gücüne, tarım faaliyetlerine, eski kumaşlara, nakış
işleme tekniklerine dair sohbetler gerçekleştirdik. Gelecek işbirliklerine dair notlar aldık.
Üçüncü adresimizi tedarik zincirinde bir sonraki aşamayı ele almak için Eskişehir Dokuma Atölyesi olarak
belirledik. Farklı tasarımcılardan iş alan kadınların ortaklaşa yürüttüğü bir atölye modeliyle karşılaşmış
olduk.
Özellikle Nallıhan’da pamuğun su tüketimi üzerine yürüttüğümüz tartışmalar ve proje dönemi zaman
çizelgesi dolayısıyla tiftik ile ilerlemeye karar verdik. Bunun üzerine tiftikte gidebileceğimiz en uç nokta olan
tiftik keçilerine ziyaret gerçekleştirmeye karar verdik. Youtube sayfası aracılığıyla haberdar olduğumuz
Mehmet Köksal ile iletişime geçtik ve Ayaş’taki arazisine ziyarete gittik. Kurmaya çalıştığı ağlar, tiftik
keçilerine yaklaşımı ve tedarik zincirinde düzgün bir aşama kurmak üzerine tartışmalar yürüttük.
Mehmet Köksal’dan, Kızılcahamam Halk Eğitim Merkezi’nde sof dokuma denemeleri yapıldığını öğrendik.
Bu sebeple son durağımız Kızılcahamam Halk Eğitim Merkezi oldu. Dokuma ve kök boya çalışmalarını
inceledik. Birkaç görüşme ardından Kızılcahamam Halk Eğitim Merkezi ile çalışmaya karar verdik.
Hammaddelere dair sürdürdüğümüz araştırmalarda, üretim süreçlerinde sosyal ve çevresel olarak adil
olanı seçtiğini gözlemlediğimiz oluşumlarla ilişki kurmaya çalıştık. Çeşitli kooperatifler ve sosyal girişimlerle
görüşmeler gerçekleştirdik. Proje özelinde hammadde, iplik ve dokuma süreçlerine dair araştırmalarımıza
Kızılcahamam ile bir nokta koymuş olduk.
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THE
RESEARCH
STAGE
The project researched raw materials and supply chains for clothing in the Ankara area between July 2020
and May 2021. We started the research process with a literature review and interviews with specialists
focusing on various raw materials and craftsmanship. While exploring our raw material options around
Ankara, such as purple cotton* and mohair wool in Ankara, we also researched the actors involved and
methodological possibilities regarding transforming these materials into yarn and cloth. Eventually, we
planned a route for the field trips to be conducted.
The first destination was to Tahtacıörencik in Güdül, in order to find out about existing yarn-spinning
practices. In the village of Tahtacıörencik , Meryem Ebe told us how she shears her friend Ayşe's four goats
twice a year, and spins their wool into yarn. When we asked for a sample, she gave us two balls of spun
wool and she told us why yarn is no longer spun in the village. We made plans for possible future
collaboration.
A second trip was to Kuzucular Köyü, in Nallıhan district, to further explore the purple cotton mentioned
by Ceyhan Temürcü, an agroecologist in Güdül. In the village of Kuzucular, our discussions about the
young workforce in the village, agricultural activities, old fabrics, and embroidery techniques were
enlightening, and gave rise to ideas for future collaboration.
A third trip was to the Eskişehir Weaving Workshop to explore a range of actors in the next stage in the
supply chain, in which the raw materials are processed. This example of the non-hierarchical workshop
model is run by women collaborating with different designers.
The final focus was on mohair, mainly following discussions in Nallıhan on the significant water
consumption necessary for processing cotton, as well as the project time limitation. For this, a visit was
arranged to a mohair goat farm to investigate the source of this particular supply chain. Known through
his Youtube page, Mehmet Köksal farms Angora goats on his land in Ayaş. He talked about the networks
he's trying to build, his approach to Angora goats, and his perspective on being an ethical actor in the
supply chain.
Mehmet Köksal mentioned the work of the Public Education Center in Kızılcahamam, where they are
investigating ways to weave the mohair. There we were shown examples of both weaving and vegetable
dyeing techniques. It was decided to carry out this aspect of the project with the Kızılcahamam Public
Education Center.

Kızılcahamam Halk Egitim Merkezi
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Mehmet Köksall ve Tiftik Keçileri
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ÇALIŞTAY
ÇIKTILARI
Bez olarak Tasarımı Açmak: Adil ve Ekolojik Bir Giysinin Süreçleri Çalıştayı'nı giyimde tedarik ve
tasarım süreçlerini tartışmak, açmak ve ortaklaştırmak amacıyla düzenlenledik. İki gün boyunca sunumlar,
tartışma ve uygulama oturumları ile kapsayıcı bir tasarımın nasıl olabileceğini ve giyimde adil ve ekolojik bir
üretim yöntemleri üzerine akademiden, sektörden, üreticilerden ve tüketicilerden farklı aktörlerle
beraberce tartıştık.

İlk gün, paneller yardımıyla belirlenen temalar, tespit edilen sorular, sorunlar ve çözüm önerileri üzerine
tartıştık. İlk oturum, “Moda ve Tedarik Zincirleri: İmkan ve Çıkmazlar” Doç. Dr. Şölen Kipöz’ün
moderatörlüğünde, Dr. Hakan Karaosman, Dr. İrem Arıkan Ekşi ve Ebru Debbağ’ın katılımıyla bir
tartışma paneli formatında gerçekleşti. İkinci oturum, “Tasarımı Açmak: Aktörler ve Yöntemler”, Sanem
Odabaşı moderatörlüğünde gerçekleşti. Sunum başlıkları; Sanem Odabaşı, Tasarla(ma)!: Krizlerle Dolu Bir
Çağda Moda Tasarımı, Prof. Dr. Nesrin Türkmen, Tasarım tanımının temellerini sorgulamak: Tasarımda
Amaç Felsefesi, Dr. Duygu Atalay, Döngüsel Ekonomi ve Tasarım Eğitimi: “Gerçek Dünya için” Tasarlamak, Dr.
Gözde Bursalıgil, Giysi Tasarımında Sıfır Atık Yöntemleri
Panel günü temel odak, tasarım ve tedarik süreçlerinin sosyal ve ekolojik adalet boyutu oldu. Hızlı moda
endüstrisinde kullanıcıyı edilgen konuma yerleştiren, tek tip beden algısını merkeze alan, arzu tüketimini
besleyen tasarımın yerine, kullanıcı geliştirmelerine açık, kapsayıcı beden algısını taşıyan, tüketim pratiğini
sorgulayan bir tasarım süreci nasıl mümkün olur sorusunu ele aldık.
Uygulama için ayrılmış ikinci günde ise çevrimiçi araçlardan faydalanarak, bir önceki gün açığa çıkmış olan
bakış açılarını kullanarak katılımcılar ile çeşitli tasarım denemeleri geliştirdik. Uygulama günü atölye
yürütücülüklerini Sanem Odabaşı, Aycan Gönen ve Sıla Umulu üstlendi. 3 grup halinde tasarım denemeleri
gerçekleştirildi ve zamansızlık, uzun ömürlülük, kapsayıcılık, çok amaçlılık gibi tasarım boyutlarıyla ele
alınmış tasarım denemeleri ortaya çıktı.
Çalıştay hem değerli sunumlardan edindiğimiz bilgiler, hem uygulama günü ortaya çıkan denemeler, hem
de her iki gün boyunca dönen zengin tartışmalar sebebiyle bizler için fikir açıcı oldu. Tedarik zincirindeki
farklı aktörlerin katılımıyla da böyle bir çalıştay gerçekleştirilebileceğine dair planlar ve yeni ilişkiler ile bu
süreci sonlandırdık.

Bez

02

THE
CONFERENCE
OUTCOMES
As Atelier Bez, we organized the workshop "Disentangling Design: Processes of a Just and Ecological
Clothing" to discuss, open up and commonize supply and design processes in clothing. Throughout the
two-day workshop, during presentations, discussion, and applied sessions,a range of actors from
academia, industry, manufacturers, and consumers discussed how to create inclusive design and fair and
ecological production methods in clothing.
During the first day’s panels,we discussed the themes, identified questions, problems, and proposed
solutions. The first session, “Fashion and Supply Chains: Opportunities and Dilemmas,” was a
discussion panel moderated by Assoc. Dr. Şölen Kipöz; panelists were Dr. Hakan Karaosman, Dr.
İrem Arıkan Ekşi, and Ebru Debbağ. The second session, “Disentangling Design: Actors and
Methods,” moderated by Sanem Odabaşı, had a presentation on Design(Not)!: Fashion Design in
an Age of Crises, by Sanem Odabaşı, Questioning the foundations of the definition of design:
Philosophy of Purpose in Design, by Prof. Dr. Nesrin Türkmen, Circular Economy, and Design
Education: Designing “For the Real World,” by Dr. Duygu Atalay and Zero Waste Methods in Clothing
Design by Dr. Gözde Bursalıgil.
The main focus of the panel day was the social and ecological justice dimensions of textile design and
supply chain processes. While the fast fashion industry places the end user in a passive position, focusing
on uniformity of body perception, and consumer desire, we considered possibilities to create a design
process that is open to user developments, with broad body perception, and questioning consumption
practice rather than promoting design that nourishes it.
The second day cınsisted of a hands-on workshop during which participants collaborated on various
design experiments, with the help of online tools, to apply the perspectives and frameworks that had
arisen the previous day; the workshop rooms were coordinated by Sanem Odabaşı, Aycan Gönen, and Sıla
Umulu. Design experiments were carried out in three groups, focusing on pre-determined design
dimensions such as timelessness, longevity, inclusivity, and multi-purposefulness.
The workshop allowed participants to develop valuable insight, as they gained new perspectives through
the presentations and following discussions. Design experiments that emerged during the workshop day
generated a practical guide for us in the following design processes. Overall the two days brought
together agents in the processes, forming the basis for rich exchanges.

Panel Oturumu
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DİKİŞ KURSU
DENEYİMİ
2021 baharında proje aşamalarından biri olan dikiş ekibi oluşturma adımı için uygun kişileri aramaya
başladık. Belediyeler, sivil toplum kuruluşları aracılığıyla ve kooperatifin kendi ağından farklı kadınlara
ulaştık. Bu süreçte kadınlara harcırah sağlayabilmek için farklı işbirlikleri arayışları başlattık. Neticesinde bir
sivil toplum kuruluşu aracılığıyla Suriye, Ukrayna, İran, Somali ve Türkiye’den dezavantajlı kadınlardan
oluşan bir ekip oluşturduk. Bu ekibe 8 haftadan oluşan bir temel dikiş eğitimi verdik. Bu eğitim sırasında
etek, pantolon, elbise, gömlek, t-shirt gibi giyim ürünleri üzerinde dikiş teknikleri ve tamir tekniklerini
uygulamaları gerçekleştirdik.
2 ay süren temel dikiş eğitimi sırasında kursiyerlerin dikiş becerilerini geliştirmenin yanı sıra, mevcut tekstil
atölyelerine alternatif olarak, eşit ilişkilenen, adil sürelerde çalışan, herkesin eşit sorumluluk üstlenerek
bakımını gerçekleştirdiği bir üretim yeri oluşturmaya gayret ettik. Bunun yanı sıra oluşan dikiş ekibinin farklı
arka plandan göçmen, mülteci ve Türkiyeli kadınlar arasında bir tanışıklık yaratmasını önemsedik.
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THE
SEWING
COURSE
IIn the spring of 2021, a search began for disadvantaged women who would form the sewing team, a key
stage in this project. We reached out to different women through municipalities, non-governmental
organizations, and the cooperative's own network. We looked for collaboration so that women could
develop skills in textile processes as new sources of income and subsistence. The formed team consisted
of disadvantaged women from Syria, Ukraine, Iran, Somalia, and Turkey. The team was given an eight-week
training in basic and intermediate sewing. The focus was on sewing and repairing techniques, on clothing
products such as skirts, trousers, dresses, shirts, and t-shirts.
In addition to improving the sewing skills of the trainees during the two-month basic sewing training, we
worked on creating the Atelier Bez work space based on principles of equality, fair working hours, and
collectivity. This is to be, a space for emancipatory encounters among immigrants, refugees, and Turkish
women from different backgrounds, a contrasting alternative to the existing textile work places
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KOLEKSİYON
Proje boyunca yürüttüğümüz araştırmalar sonucu hammadde olarak tiftik ile ilerlemeye karar verdik. Tiftik,
bu sınırlı süre içerisinde baştan sona izini sürebildiğimiz tek seçenekti. Kurduğumuz ilişkiler sayesinde
Ankara çevresinde tiftik ile uğraşan farklı aktörlerle tanıştık. Kızılcahamam Halk Eğitim Merkezi’nde, Çorum
ve Ankara’nın farklı köylerinde elde iplik eğiren kadınlardan alınan iplerle sof kumaş dokunuyor. Tiftiğe dair
etik soruları masada tutarak Kızılcahamam Halk Eğitim Merkezi ile işbirliği yapmaya karar verdik. Yaptığımız
diğer araştırmalarda sektörün büyük, örtük ve karmaşık yapısı gereği üretim süreçlerinin takibini
yapabileceğimiz hammaddelere erişmekte zorlandık. Bu yüzden sof kumaşının yanında astar olarak
kullanmak için yerli kenevir yetişmesini ve tekstilde kullanılmasını teşvik eden Fredigo Tarım’dan organik
pamuk ve kenevir karışımlı kumaşları tercih ettik. Halk eğitim merkezi kursiyerlerinin dokuduğu 20 metre
sof kumaş ve yerli kenevirden astar ile aşağıdaki koleksiyonu oluşturduk.
Koleksiyon modellerini oluştururken, Mayıs ayında gerçekleştirdiğimiz “Adil ve Ekolojik bir Giysinin
Süreçleri” çalıştayında ele aldığımız tasarım boyutlarını göz önünde bulundurduk. Çalıştay boyunca
gerçekleştirilen değerli sunumlar ve tartışmalar koleksiyon oluştururken bizlere yol gösterici oldu. Her bir
modelde, farklı bir tasarım boyutunu hayata geçirmeye çalıştık.

-Yelek modelimizi tasarlarken çok amaçlı olmasına uğraştık. Sof kumaş yapısı gereği her mevsim
giyilebiliyor. Bu sayede oluşturduğumuz modeli, kışın yelek olarak, yazın da bluz olarak giyilebilecek şekilde
tasarladık.
-Gömlek modelimizi kapsayıcılık boyutunu değerlendirmek adına bedensiz çalıştık. Farklı yaş, cinsiyet,
bedenleri göz önünde bulundurarak gömleği oluşturduk.
-Elbise kalıbını planlarken atık çıkarmamaya özen gösterdik. Kumaşın boyutlarını göz önünde bulundurarak
belirlenen bedene uygun ayrı kalıplar hazırladık.
-Tunik tasarımını oluştururken zamansızlık boyutunu aklımızda tuttuk. Herhangi bir moda akımını takip
etmeyen, farklı bedenler için kapsayıcı ve her mevsim giyilebilecek bir ürün ortaya çıkarmaya çalıştık.
-Etek modelimizde kapsayıcılık ve çok amaçlılık boyutlarını değerlendirdik. Koleksiyonun geri kalan
parçalarıyla ilişkili bir şekilde düşünülebilecek bir ürün ortaya çıkarmaya gayret ettik.
-Örtme parçasını, projemizin araştırma ve üretim süreçleri arasında bir bağ kurmak amacıyla koleksiyona
dahil ettik. Nallıhan’da başka bir hammaddenin peşindeyken inceleme fırsatı bulduğumuz sandıklardan
çıkan örtmeleri düşünerek, sof kumaş üzerine yine doğal boyanmış yün iplerle, sahada karşılaştığımız
figürleri nakış olarak işledik. Bu sayede Atölye Bez’de araştırma ve üretim arasında kurmaya çalıştığımız
dengeyi ve hem araştırma ekibimiz hem de atölye dikim ekibimiz arasında kurmaya çalıştığımız dayanışma
ağlarını ifade etmek istedik.
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THE
COLLECTION
Following our research, we decided to proceed with mohair as our raw material as it was the only option
that would enable us to achieve within this limited time frame the aim of tracing the production of a piece
of clothing from start to finish. Having met different actors working with mohair around Ankara, we visited
the Kızılcahamam Public Education Center, which buys hand-spun mohair yarn from a village in Çorum,
and weaves this into create a wollen fabric known as “sof”. We decided to cooperate with this center to
address issues in the production of mohair. As for the fabric to be used as lining next to the mohair, owing
to the industry's massive, implicit and complex structure, we had difficulty accessing raw materials which
we could follow the production processes in our research process. Therefore, we chose to make linings of
blended fabrics of organic cotton and hemp, from Fredigo Tarım, a company that encourages the
cultivation of domestic hemp and its use in textiles. The outcome was a collection made with 20 meters of
mohair fabric woven by the trainees of the public education center, and a lining made of domestic hemp &
cotton mix.
Designs developed in our collection considered the dimensions that had been explored at the conference
. Furthermore, points from the presentations and discussions influenced the creations of our designs, as
we attempted to introduce another design dimension to practice in different models.
-While designing the waistcoat, we aimed to make it multi-purpose, as the structure of mohair means
fabrics can be worn in all seasons. The model was designed to be worn as a waistcoat over other clothes
in winter, and as a blouse in summer.
-The shirt model was designed uni-size: we worked without size to implement the inclusivity dimension. In
this way the shirt we created is suitable for different ages, genders, and sizes.
-While planning the dress model, we aimed to minimize waste creation. Considering the limited
dimensions of available fabric, we prepared a range of patterns until pattern size was determined.
-Designing the tunic model, we focused on the aspect of timelessness , seeking to make a product that
does not follow any fashion trend, is inclusive, and can be worn in all seasons.
-For the skirt design, we considered dimensions of inclusivity and multiple -purpose so the product could
be coupled with other items in the collection.
-We included the shawl, a fine piece of wrap, in the collection to establish a link between the project's
research and production processes. The mohair fabric was embroidered with naturally dyed wool threads
in motifs of figures that had been noticed during our research in Nallıhan, embroidered on clothes found
in the large wooden chests which traditionally have been used to store a new bride’s possessions, mainly
clothes that she had spent years preparing before her wedding day. In this way, we want to express the
balance we intend to establish between research and production at Atelier Bez and the solidarity
networks growing between our research team and the workshop sewing team.
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SONUÇ
Hammaddeden son ürüne adil ve temiz bir tekstil tedarik zinciri kurgulamak üzerine olan projede
vardığımız sonuçlardan ilki, tedarik zincirini küçük ölçekli bir işletme olarak tamamen kontrol etmenin
güçlüğü oldu. Karşılaştığımız sınırlar bizleri, tedarik zincirinde belirli bir aşamayı tamamen adil ve temiz
bir şekilde kurgulamak, bununla birlikte ardı ve sonrasında işbirliği kurulacak diğer aşamaları benzer
ilkelere sahip aktörlerden seçmeye yöneltti.
Yukarıdaki maddedeki sonuca varmamızdaki en önemli etkenler;
Bazı hammaddelerin küçük ölçekte takip edilemez üretim ve tedarik süreçleri olması
Türkiye’de tedarik zincirindeki bazı teknik üretim araçlarının eksikliği
Endüstriyel üretim ile ulaşamadığımız şeffaf zincire alternatif takip edebildiğimiz yerel ve yavaş
üretimdeki maliyetin nihai ürünün ekonomik erişilebilirliğini azaltması
Tekelleşme tehlikesi
Proje sonucunda yerel ve tüm süreçleri tamamen izlenebilir tek seçenek olması dolayısıyla tiftik tercih
ettiğimiz hammadde oldu. Fakat bu tercih sonrasında dahi hayvansal malzemelerin kullanımının etik
ikilemlerinden sıyrılmış değiliz.
Kar amacı güdülmeden hareket edildiğinde, adil bütçelendirme yapıldığı takdirde, izlenen aşamaların
kendi maliyetlerini karşılayıp karşılamadığı sorunsalı
Göçmen kadınlarla kooperatifleşmek üzerine yasal, sosyal sınırlar ve bu yoldan doğabilecek politik,
toplumsal olanaklar
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CONCLUSION
One of our main conclusions in the project, which was fundamentally about establishing "a just and
clean textile supply chain from raw materials to end products," was the difficulty of fully controlling the
supply chain as a small-scale business like us. The limits we encountered led us to the idea of
becoming a stage in the supply chain in a socially and ecologically just and clean way and collaborating
with actors who share similar social and political principles.
The forthcoming factors in reaching the conclusion we stated above;
Some raw materials have untraceable production and supply processes on a small scale.
There is a lack of technical means of production in Turkey, which are essential parts of the supply
chain.
The high cost of local and slow production, which we can follow transparently and argue is an
alternative to industrial production, reduces the economic accessibility of the final product.
There is a danger of monopolization when one brand attempts to control all supply chain stages.
As a result of the project, mohair became our preferred raw material since it is the only local option
and all processes can be fully tracked. Even after this decision, we kept the ethical dilemmas of using
materials coming from animals.
We had the question when we applied fair budgeting principles and acted without a profit motive
whether the steps meet their costs or not.
We explored the legal and social limits on cooperating with migrant women and the political and social
opportunities that may arise during this process.
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