
Geçmişin, günümüz ile sentezi
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İnsan toplumlarının yaşadığı şehir-
lerde kendilerine mahsus kimlikle-
ri vardır. Amasya, 7500 yıllık tarihî 
geçmişi ve birikimiyle bir tarih ve 
kültür şehridir. On yedi medeni-
yete ev sahipliği yapmış, bir müze 
kenttir. Her adımda karşımıza çıkan 
tarihî eserleriyle bir dünya mirası-
dır. (Osman Fevzi OLCAY. Amasya 
Şehri. Sayfa No:5.)

Amasya antik çağ uygarlığının 
üzerine 800 yıla aşkın bir zaman-
dır köklü bir biçimde hüküm sü-
ren Türk hükümdarlığı içerisinde 
250 yıl boyunca şehzadeler diyarı 
sultanlar fidanlığı vasfını taşırken, 
özellikle 15. yy da kültür ve sanat 
alanında zirveye ulaşmıştır. Bu dö-
nemde geleneksel Türk el sanatla-
rından en güzel örnekleri verilmiş-
tir. (Amasya Valiliği. Amasya Gümüş 
İşlemeciliği. Amasya 2009)

Geçmişten günümüze bir yandan 
kültürel değerlerimizin gelecek 
nesillere aktarılması sağlanırken di-
ğer yandan da kadınlarımızın istih-
damıyla aile bütçelerine, üretime 
ve ülke ekonomisine katkı sağlan-
ması amacıyla Amesia El Sanatları 
olarak ilimizin eşsiz kültürel mirası-
nı yansıtan özgün tasarım ürünle-
rini içeren koleksiyondan oluşmuş 
el emeği göz nuru ürünlerimizi be-
ğeninize sunuyoruz.

Motifin Adı: Geometrik şekillerden oluşan kilim desenleri

Erhan-i Tekniği İle Gümüş İşlemeciliğiMerzifon Dokuması, Dokuma Tezgahları
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“Görselliği takıya dönüştürür geleceğin antikasını üretir.”

Erhan ŞİMŞEK

GÜMÜŞ
TAKILAR
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Turkuaz Taşlı Küpe ve Kolye Erhan-i Koleksiyonu Turkuaz Taşlı Erhan-i İşleme Kolye

Sultan Kilci Gülten Celeb 
Rumi Anadolu Selçuklu motifleri Erhan-i tekniği ile gümüşe akta-
rılmıştır. Çini ve tezhip modelleri olup 16.yy da cami, türbeler ve 
saraylarda sıkça kullanılmıştır.

Taş: Türk taşı olarak bilinen nazara iyi gelen turkuaz taşı kullanıl-
mıştır.

Sultan KİLCİ

12.01.1965 Amasya merkez doğumluyum gümüş takı kursuna 
hobi amaçlı başladım. Daha sonra bir ürüne başlayıp bitirmek ve 
onu satışa sunmak hem maddi hem manevi anlamda hayatıma 
mutluluk verdi.

Erhan-i tekniğinde üretilmiş her ürünün arka yüzünde onu üreten 
sanatçının imzası niteliğinde desenler ve motifler bulunmaktadır.

Türk süsleme sanatında kullanılan çiçek desenleri Erhan-i gümüş 
işleme tekniği ile gümüşe aktarılmıştır.

Taş: Türk taşı olarak bilinen nazara iyi gelen turkuaz taşı kullanıl-
mıştır.

Gülten CELEB 

1956 Amasya doğumluyum 2 çocuk annesiyim, 3 torunum var 
kızım beni ve babasını gümüş işleme sanatıyla tanıştırdı. Yıllar-
ca ev hanımı olan ben çocuklarımı ve torunlarımı büyüttükten 
sonra bir uğraş edindim ve çok hoşuma gitti.

Erhan-i tekniğinde üretilmiş her ürünün arka yüzünde onu 
üreten sanatçının imzası niteliğinde desenler ve motifler bu-
lunmaktadır.

Erhan-i Tekniği

Gümüş ve altın işleme tekniğidir. Amasya’lı usta Erhan ŞİMŞEK’e 
aittir.2006 yılında tekrardan gün yüzüne çıkartılarak Amasya Halk 
Eğitim Merkezinde öğretilmeye ve yaşatılmaya başlanmıştır. 
Geleneksel el sanatlarının kuyumculuk mesleğine uyarlanması-
dır. Dünyada ve Türkiyede kuyumculuk sektörüne alternatif bir 
teknik olarak yerini almıştır. Erhan-i tekniği sadece dünyada 0.07 
mikron plaka gümüşü tamamen el işçiliği ile işler ve 0.27 mikron 
gümüşle birleştirerek tek bir takı haline getirir. Bu özel gümüş 
işleme tekniği Amasyalı hocamız tarafından Amasyalı geçlere 
bir sanat ve gelir kapısı olarak dönmektedir. Erhan-i tekniği takı 
mücevher ve aksesuarda tasarım ve üretim özgünlüğünü garanti 
eder. Kendisi geçtiğimiz yıllarda vefat etmiştir.

Erhan-i Tekniği
Gümüş ve altın işleme tekniğidir. Amasya’lı usta Erhan ŞİMŞEK’e 
aittir.2006 yılında tekrardan gün yüzüne çıkartılarak Amasya Halk 
Eğitim Merkezinde öğretilmeye ve yaşatılmaya başlanmıştır. 
Geleneksel el sanatlarının kuyumculuk mesleğine uyarlanması-
dır. Dünyada ve Türkiyede kuyumculuk sektörüne alternatif bir 
teknik olarak yerini almıştır. Erhan-i tekniği sadece dünyada 0.07 
mikron plaka gümüşü tamamen el işçiliği ile işler ve 0.27 mikron 
gümüşle birleştirerek tek bir takı haline getirir. Bu özel gümüş iş-
leme tekniği Amasyalı hocamız tarafından Amasyalı geçlere bir 
sanat ve gelir kapısı olarak dönmektedir. Erhan-i tekniği takı mü-
cevher ve aksesuarda tasarım ve üretim özgünlüğünü garanti 
eder. Kendisi geçtiğimiz yıllarda vefat etmiştir.
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Turkuaz Taşlı Erhan-i İşleme Kolye Turkuaz Taşlı Erhan-i İşleme Kolye

Gülten Celeb Gülten Celeb 
Türk süsleme sanatında kullanılan çiçek desenleri Erhan-i gümüş 
işleme tekniği ile gümüşe aktarılmıştır.

Taş: Türk taşı olarak bilinen nazara iyi gelen turkuaz taşı kullanıl-
mıştır.

Gülten CELEB 
1956 Amasya doğumluyum 2 çocuk annesiyim, 3 torunum var 
kızım beni ve babasını gümüş işleme sanatıyla tanıştırdı. Yıllarca 
ev hanımı olan ben çocuklarımı ve torunlarımı büyüttükten son-
ra bir uğraş edindim ve çok hoşuma gitti.

Erhan-i tekniğinde üretilmiş her ürünün arka yüzünde onu üre-
ten sanatçının imzası niteliğinde desenler ve motifler bulunmak-
tadır.

Türk süsleme sanatında kullanılan çiçek desenleri Erhan-i gümüş 
işleme tekniği ile gümüşe aktarılmıştır.

Taş: Türk taşı olarak bilinen nazara iyi gelen turkuaz taşı kullanıl-
mıştır.

Gülten CELEB 

1956 Amasya doğumluyum 2 çocuk annesiyim, 3 torunum var 
kızım beni ve babasını gümüş işleme sanatıyla tanıştırdı. Yıllar-
ca ev hanımı olan ben çocuklarımı ve torunlarımı büyüttükten 
sonra bir uğraş edindim ve çok hoşuma gitti.

Erhan-i tekniğinde üretilmiş her ürünün arka yüzünde onu 
üreten sanatçının imzası niteliğinde desenler ve motifler bu-
lunmaktadır.

Erhan-i Tekniği
Gümüş ve altın işleme tekniğidir. Amasya’lı usta Erhan ŞİMŞEK’e 
aittir.2006 yılında tekrardan gün yüzüne çıkartılarak Amasya Halk 
Eğitim Merkezinde öğretilmeye ve yaşatılmaya başlanmıştır. Ge-
leneksel el sanatlarının kuyumculuk mesleğine uyarlanmasıdır. 
Dünyada ve Türkiyede kuyumculuk sektörüne alternatif bir teknik 
olarak yerini almıştır. Erhan-i tekniği sadece dünyada 0.07 mikron 
plaka gümüşü tamamen el işçiliği ile işler ve 0.27 mikron gümüşle 
birleştirerek tek bir takı haline getirir. Bu özel gümüş işleme tek-
niği Amasyalı hocamız tarafından Amasyalı geçlere bir sanat ve 
gelir kapısı olarak dönmektedir. Erhan-i tekniği takı mücevher ve 
aksesuarda tasarım ve üretim özgünlüğünü garanti eder. Kendisi 
geçtiğimiz yıllarda vefat etmiştir.

Erhan-i Tekniği
Gümüş ve altın işleme tekniğidir. Amasya’lı usta Erhan ŞİMŞEK’e 
aittir.2006 yılında tekrardan gün yüzüne çıkartılarak Amasya Halk 
Eğitim Merkezinde öğretilmeye ve yaşatılmaya başlanmıştır. 
Geleneksel el sanatlarının kuyumculuk mesleğine uyarlanması-
dır. Dünyada ve Türkiyede kuyumculuk sektörüne alternatif bir 
teknik olarak yerini almıştır. Erhan-i tekniği sadece dünyada 0.07 
mikron plaka gümüşü tamamen el işçiliği ile işler ve 0.27 mikron 
gümüşle birleştirerek tek bir takı haline getirir. Bu özel gümüş iş-
leme tekniği Amasyalı hocamız tarafından Amasyalı geçlere bir 
sanat ve gelir kapısı olarak dönmektedir. Erhan-i tekniği takı mü-
cevher ve aksesuarda tasarım ve üretim özgünlüğünü garanti 
eder. Kendisi geçtiğimiz yıllarda vefat etmiştir.
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Turkuaz Taşlı Erhan-i İşleme Gerdanlık Özgün Tasarım Erhan-i İşleme Kolye 

Gülten Celeb Gülten Celeb 
Türk süsleme sanatında kullanılan çiçek desenleri Erhan-i gümüş 
işleme tekniği ile gümüşe aktarılmıştır.

Taş: Türk taşı olarak bilinen nazara iyi gelen turkuaz taşı kullanıl-
mıştır.

Gülten CELEB 
1956 Amasya doğumluyum 2 çocuk annesiyim, 3 torunum var 
kızım beni ve babasını gümüş işleme sanatıyla tanıştırdı. Yıllarca 
ev hanımı olan ben çocuklarımı ve torunlarımı büyüttükten son-
ra bir uğraş edindim ve çok hoşuma gitti.

Erhan-i tekniğinde üretilmiş her ürünün arka yüzünde onu üre-
ten sanatçının imzası niteliğinde desenler ve motifler bulunmak-
tadır.

Günümüz desenleri kullanılarak özgün tasarım şeklinde Erhan-i 
tekniği ile gümüşe aktarılmıştır.

Gülten CELEB 

1956 Amasya doğumluyum 2 çocuk annesiyim, 3 torunum var 
kızım beni ve babasını gümüş işleme sanatıyla tanıştırdı. Yıllar-
ca ev hanımı olan ben çocuklarımı ve torunlarımı büyüttükten 
sonra bir uğraş edindim ve çok hoşuma gitti.

Erhan-i tekniğinde üretilmiş her ürünün arka yüzünde onu 
üreten sanatçının imzası niteliğinde desenler ve motifler bu-
lunmaktadır.

Erhan-i Tekniği
Gümüş ve altın işleme tekniğidir. Amasya’lı usta Erhan ŞİMŞEK’e 

Erhan-i Tekniği
Gümüş ve altın işleme tekniğidir. Amasya’lı usta Erhan ŞİMŞEK’e 
aittir.2006 yılında tekrardan gün yüzüne çıkartılarak Amasya Halk 
Eğitim Merkezinde öğretilmeye ve yaşatılmaya başlanmıştır. Ge-
leneksel el sanatlarının kuyumculuk mesleğine uyarlanmasıdır. 
Dünyada ve Türkiyede kuyumculuk sektörüne alternatif bir teknik 
olarak yerini almıştır. Erhan-i tekniği sadece dünyada 0.07 mikron 
plaka gümüşü tamamen el işçiliği ile işler ve 0.27 mikron gümüşle 
birleştirerek tek bir takı haline getirir. Bu özel gümüş işleme tek-
niği Amasyalı hocamız tarafından Amasyalı geçlere bir sanat ve 
gelir kapısı olarak dönmektedir. Erhan-i tekniği takı mücevher ve 
aksesuarda tasarım ve üretim özgünlüğünü garanti eder. Kendisi 
geçtiğimiz yıllarda vefat etmiştir.

aittir.2006 yılında tekrardan gün yüzüne çıkartılarak Amasya Halk 
Eğitim Merkezinde öğretilmeye ve yaşatılmaya başlanmıştır. 
Geleneksel el sanatlarının kuyumculuk mesleğine uyarlanması-
dır. Dünyada ve Türkiyede kuyumculuk sektörüne alternatif bir 
teknik olarak yerini almıştır. Erhan-i tekniği sadece dünyada 0.07 
mikron plaka gümüşü tamamen el işçiliği ile işler ve 0.27 mikron 
gümüşle birleştirerek tek bir takı haline getirir. Bu özel gümüş iş-
leme tekniği Amasyalı hocamız tarafından Amasyalı geçlere bir 
sanat ve gelir kapısı olarak dönmektedir. Erhan-i tekniği takı mü-
cevher ve aksesuarda tasarım ve üretim özgünlüğünü garanti 
eder. Kendisi geçtiğimiz yıllarda vefat etmiştir.
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Lale Motif İşlemeli Erhan-i Kolye Kelebek Motif İşlemeli Erhan-i Kolye

Gülten Celeb Gülten Celeb 
Asya ve Selçuklu minyatürlerinde sıkça rastlanan ve Türk beze-
melerinde kullanılan lale ve karanfil motiflerindendir. Erhan-i gü-
müş işleme tekniği ile gümüşe aktarılmıştır.

Gülten CELEB 

1956 Amasya doğumluyum 2 çocuk annesiyim, 3 torunum var 
kızım beni ve babasını gümüş işleme sanatıyla tanıştırdı. Yıllarca 
ev hanımı olan ben çocuklarımı ve torunlarımı büyüttükten son-
ra bir uğraş edindim ve çok hoşuma gitti.

Erhan-i tekniğinde üretilmiş her ürünün arka yüzünde onu üre-
ten sanatçının imzası niteliğinde desenler ve motifler bulunmak-
tadır.

Erhan-i gümüş işleme tekniği ile kelebek modelleri işlenmiştir.

Gülten CELEB 

1956 Amasya doğumluyum 2 çocuk annesiyim, 3 torunum 
var kızım beni ve babasını gümüş işleme sanatıyla tanıştırdı. 
Yıllarca ev hanımı olan ben çocuklarımı ve torunlarımı büyüt-
tükten sonra bir uğraş edindim ve çok hoşuma gitti.

Erhan-i tekniğinde üretilmiş her ürünün arka yüzünde onu 
üreten sanatçının imzası niteliğinde desenler ve motifler bu-
lunmaktadır.

Erhan-i Tekniği

Gümüş ve altın işleme tekniğidir. Amasya’lı usta Erhan ŞİM-

Erhan-i Tekniği
Gümüş ve altın işleme tekniğidir. Amasya’lı usta Erhan ŞİMŞEK’e 
aittir.2006 yılında tekrardan gün yüzüne çıkartılarak Amasya Halk 
Eğitim Merkezinde öğretilmeye ve yaşatılmaya başlanmıştır. Ge-
leneksel el sanatlarının kuyumculuk mesleğine uyarlanmasıdır. 
Dünyada ve Türkiyede kuyumculuk sektörüne alternatif bir teknik 
olarak yerini almıştır. Erhan-i tekniği sadece dünyada 0.07 mikron 
plaka gümüşü tamamen el işçiliği ile işler ve 0.27 mikron gümüşle 
birleştirerek tek bir takı haline getirir. Bu özel gümüş işleme tek-
niği Amasyalı hocamız tarafından Amasyalı geçlere bir sanat ve 
gelir kapısı olarak dönmektedir. Erhan-i tekniği takı mücevher ve 
aksesuarda tasarım ve üretim özgünlüğünü garanti eder. Kendisi 
geçtiğimiz yıllarda vefat etmiştir.

ŞEK’e aittir.2006 yılında tekrardan gün yüzüne çıkartılarak 
Amasya Halk Eğitim Merkezinde öğretilmeye ve yaşatılmaya 
başlanmıştır. Geleneksel el sanatlarının kuyumculuk mesleği-
ne uyarlanmasıdır. Dünyada ve Türkiyede kuyumculuk sektö-
rüne alternatif bir teknik olarak yerini almıştır. Erhan-i tekniği 
sadece dünyada 0.07 mikron plaka gümüşü tamamen el iş-
çiliği ile işler ve 0.27 mikron gümüşle birleştirerek tek bir takı 
haline getirir. Bu özel gümüş işleme tekniği Amasyalı hoca-
mız tarafından Amasyalı geçlere bir sanat ve gelir kapısı ola-
rak dönmektedir. Erhan-i tekniği takı mücevher ve aksesuarda 
tasarım ve üretim özgünlüğünü garanti eder. Kendisi geçtiği-
miz yıllarda vefat etmiştir.
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Karanfil Motif İşlemeli Erhan-i Kolye Karanfil İşlemeli Erhan-i Kolye

Gülten Celeb Seher Yılmaz
Asya ve Selçuklu minyatürlerinde sıkça rastlanan ve Türk beze-
melerinde kullanılan lale ve karanfil motiflerindendir. Erhan-i 
gümüş işleme tekniği ile gümüşe aktarılmıştır. Kenarındaki çi-
zimler tamamlayıcı desenlerdir.

Gülten CELEB 

1956 Amasya doğumluyum 2 çocuk annesiyim, 3 torunum var 
kızım beni ve babasını gümüş işleme sanatıyla tanıştırdı. Yıllar-
ca ev hanımı olan ben çocuklarımı ve torunlarımı büyüttükten 
sonra bir uğraş edindim ve çok hoşuma gitti.

Erhan-i tekniğinde üretilmiş her ürünün arka yüzünde onu üre-
ten sanatçının imzası niteliğinde desenler ve motifler bulun-
maktadır.

Asya ve Selçuklu minyatürlerinde sıkça rastlanan ve Türk beze-
melerinde kullanılan lale ve karanfil motiflerindendir Erhan-i gü-
müş işleme tekniği ile gümüşe aktarılmıştır. Kenarındaki desenler 
tamamlayıcı karanfil ve yaprak motifleriyle süslenmiştir.

Seher Yılmaz 1981 yılı Amasya doğumluyum lise yıllarından 
sonra takı yapımı ilgimi çekmeye başladı önceleri boncuk ve taş-
larla yaptığım takıları geliştirmek için kuyumculuk tekniği eğitim-
leri aldım Erhan-i tekniğini 14 yıldır meslek olarak yapmaktayım. 
Halk eğitim merkezlerinde eğitmenlik yapıyorum ve projelerde 
yer alıyorum.

Erhan-i tekniğinde üretilmiş her ürünün arka yüzünde onu üre-
ten sanatçının imzası niteliğinde desenler ve motifler bulunmak-
tadır.

Erhan-i Tekniği
Gümüş ve altın işleme tekniğidir. Amasya’lı usta Erhan ŞİMŞEK’e 
aittir.2006 yılında tekrardan gün yüzüne çıkartılarak Amasya Halk 
Eğitim Merkezinde öğretilmeye ve yaşatılmaya başlanmıştır. Ge-
leneksel el sanatlarının kuyumculuk mesleğine uyarlanmasıdır. 
Dünyada ve Türkiyede kuyumculuk sektörüne alternatif bir teknik 
olarak yerini almıştır. Erhan-i tekniği sadece dünyada 0.07 mikron 
plaka gümüşü tamamen el işçiliği ile işler ve 0.27 mikron gümüşle 
birleştirerek tek bir takı haline getirir. Bu özel gümüş işleme tek-
niği Amasyalı hocamız tarafından Amasyalı geçlere bir sanat ve 
gelir kapısı olarak dönmektedir. Erhan-i tekniği takı mücevher ve 
aksesuarda tasarım ve üretim özgünlüğünü garanti eder. Kendisi 
geçtiğimiz yıllarda vefat etmiştir.

Erhan-i Tekniği
Gümüş ve altın işleme tekniğidir. Amasya’lı usta Erhan ŞİMŞEK’e 
aittir.2006 yılında tekrardan gün yüzüne çıkartılarak Amasya Halk 
Eğitim Merkezinde öğretilmeye ve yaşatılmaya başlanmıştır. 
Geleneksel el sanatlarının kuyumculuk mesleğine uyarlanması-
dır. Dünyada ve Türkiyede kuyumculuk sektörüne alternatif bir 
teknik olarak yerini almıştır. Erhan-i tekniği sadece dünyada 0.07 
mikron plaka gümüşü tamamen el işçiliği ile işler ve 0.27 mikron 
gümüşle birleştirerek tek bir takı haline getirir. Bu özel gümüş iş-
leme tekniği Amasyalı hocamız tarafından Amasyalı geçlere bir 
sanat ve gelir kapısı olarak dönmektedir. Erhan-i tekniği takı mü-
cevher ve aksesuarda tasarım ve üretim özgünlüğünü garanti 
eder. Kendisi geçtiğimiz yıllarda vefat etmiştir.
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İnci Taşlı Erhan-i İşlemeli Küpe, Kolye ve Yüzük Koleksiyonu Erhan-i İşleme Küpe, Kolye ve Yüzük Koleksiyonu 

Seher Yılmaz
Doğadan esinlenerek çiçek motifleri Erhan-i tekniği ile gümüşe 
aktarılmıştır.

Seher Yılmaz 1981 yılı Amasya doğumluyum lise yıllarından sonra 
takı yapımı ilgimi çekmeye başladı önceleri boncuk ve taşlarla yap-
tığım takıları geliştirmek için kuyumculuk tekniği eğitimleri aldım 
Erhan-i tekniğini 14 yıldır meslek olarak yapmaktayım. Halk eğitim 
merkezlerinde eğitmenlik yapıyorum ve projelerde yer alıyorum.

Erhan-i tekniğinde üretilmiş her ürünün arka yüzünde onu üreten 
sanatçının imzası niteliğinde desenler ve motifler bulunmaktadır.

Erhan-i Tekniği
Gümüş ve altın işleme tekniğidir. Amasya’lı usta Erhan ŞİMŞEK’e 

Türk süsleme sanatında merkezsel hatai(penç) motifi Erhan-i gü-
müş işleme tekniği ile gümüşe aktarılmıştır. 

Sultan KİLCİ
12.01.1965 Amasya merkez doğumluyum gümüş takı kursuna 
hobi amaçlı başladım. Daha sonra bir ürüne başlayıp bitirmek ve 
onu satışa sunmak hem maddi hem manevi anlamda hayatıma 
mutluluk verdi.

Erhan-i tekniğinde üretilmiş her ürünün arka yüzünde onu üre-
ten sanatçının imzası niteliğinde desenler ve motifler bulunmak-
tadır.

Erhan-i Tekniği
Gümüş ve altın işleme tekniğidir. Amasya’lı usta Erhan ŞİMŞEK’e 

aittir.2006 yılında tekrardan gün yüzüne çıkartılarak Amasya Halk 
Eğitim Merkezinde öğretilmeye ve yaşatılmaya başlanmıştır. Ge-
leneksel el sanatlarının kuyumculuk mesleğine uyarlanmasıdır. 
Dünyada ve Türkiyede kuyumculuk sektörüne alternatif bir teknik 
olarak yerini almıştır. Erhan-i tekniği sadece dünyada 0.07 mikron 
plaka gümüşü tamamen el işçiliği ile işler ve 0.27 mikron gümüşle 
birleştirerek tek bir takı haline getirir. Bu özel gümüş işleme tek-
niği Amasyalı hocamız tarafından Amasyalı geçlere bir sanat ve 
gelir kapısı olarak dönmektedir. Erhan-i tekniği takı mücevher ve 
aksesuarda tasarım ve üretim özgünlüğünü garanti eder. Kendisi 
geçtiğimiz yıllarda vefat etmiştir.

aittir.2006 yılında tekrardan gün yüzüne çıkartılarak Amasya Halk 
Eğitim Merkezinde öğretilmeye ve yaşatılmaya başlanmıştır. 
Geleneksel el sanatlarının kuyumculuk mesleğine uyarlanması-
dır. Dünyada ve Türkiyede kuyumculuk sektörüne alternatif bir 
teknik olarak yerini almıştır. Erhan-i tekniği sadece dünyada 0.07 
mikron plaka gümüşü tamamen el işçiliği ile işler ve 0.27 mikron 
gümüşle birleştirerek tek bir takı haline getirir. Bu özel gümüş iş-
leme tekniği Amasyalı hocamız tarafından Amasyalı geçlere bir 
sanat ve gelir kapısı olarak dönmektedir. Erhan-i tekniği takı mü-
cevher ve aksesuarda tasarım ve üretim özgünlüğünü garanti 
eder. Kendisi geçtiğimiz yıllarda vefat etmiştir.

Sultan Kilci
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Erhan-i İşleme Küpe, Kolye ve Yüzük Koleksiyonu 

Erhan-i İşleme Kolye 

Seher Yılmaz
Türk süsleme sanatında merkezsel hatai(penç) motifi Erhan-i gü-
müş işleme tekniği ile gümüşe aktarılmıştır. 

Seher Yılmaz 1981 yılı Amasya doğumluyum lise yıllarından sonra 
takı yapımı ilgimi çekmeye başladı önceleri boncuk ve taşlarla yap-
tığım takıları geliştirmek için kuyumculuk tekniği eğitimleri aldım 
Erhan-i tekniğini 14 yıldır meslek olarak yapmaktayım. Halk eğitim 
merkezlerinde eğitmenlik yapıyorum ve projelerde yer alıyorum.

Erhan-i tekniğinde üretilmiş her ürünün arka yüzünde onu üreten 
sanatçının imzası niteliğinde desenler ve motifler bulunmaktadır.

Erhan-i Tekniği
Gümüş ve altın işleme tekniğidir. Amasya’lı usta Erhan ŞİMŞEK’e 

Türk süsleme sanatında merkezsel hatai(penç) motifi Erhan-i gü-
müş işleme tekniği ile gümüşe aktarılmıştır. 

Yüzük ve küpeler Seher YILMAZ tarafından yapılmıştır.

Seher Yılmaz 1981 yılı Amasya doğumluyum lise yıllarından son-
ra takı yapımı ilgimi çekmeye başladı önceleri boncuk ve taşlarla 
yaptığım takıları geliştirmek için kuyumculuk tekniği eğitimleri 
aldım Erhan-i tekniğini 14 yıldır meslek olarak yapmaktayım. Halk 
eğitim merkezlerinde eğitmenlik yapıyorum ve projelerde yer 
alıyorum.

Kolye Samiye DİKMEN tarafından yapılmıştır. 

Kendisi Amasya’da yaşamaktadır. Halk eğitim merkezinde eğit-
menlik yapmaktadır. 

Erhan-i tekniğinde üretilmiş her ürünün arka yüzünde onu üre-
ten sanatçının imzası niteliğinde desenler ve motifler bulunmak-
tadır.

aittir.2006 yılında tekrardan gün yüzüne çıkartılarak Amasya Halk 
Eğitim Merkezinde öğretilmeye ve yaşatılmaya başlanmıştır. Ge-
leneksel el sanatlarının kuyumculuk mesleğine uyarlanmasıdır. 
Dünyada ve Türkiyede kuyumculuk sektörüne alternatif bir teknik 
olarak yerini almıştır. Erhan-i tekniği sadece dünyada 0.07 mikron 
plaka gümüşü tamamen el işçiliği ile işler ve 0.27 mikron gümüşle 
birleştirerek tek bir takı haline getirir. Bu özel gümüş işleme tek-
niği Amasyalı hocamız tarafından Amasyalı geçlere bir sanat ve 
gelir kapısı olarak dönmektedir. Erhan-i tekniği takı mücevher ve 
aksesuarda tasarım ve üretim özgünlüğünü garanti eder. Kendisi 
geçtiğimiz yıllarda vefat etmiştir.

Erhan-i Tekniği

Gümüş ve altın işleme tekniğidir. Amasya’lı usta Erhan ŞİMŞEK’e 
aittir.2006 yılında tekrardan gün yüzüne çıkartılarak Amasya Halk 
Eğitim Merkezinde öğretilmeye ve yaşatılmaya başlanmıştır. 
Geleneksel el sanatlarının kuyumculuk mesleğine uyarlanması-
dır. Dünyada ve Türkiyede kuyumculuk sektörüne alternatif bir 
teknik olarak yerini almıştır. Erhan-i tekniği sadece dünyada 0.07 
mikron plaka gümüşü tamamen el işçiliği ile işler ve 0.27 mikron 
gümüşle birleştirerek tek bir takı haline getirir. Bu özel gümüş iş-
leme tekniği Amasyalı hocamız tarafından Amasyalı geçlere bir 
sanat ve gelir kapısı olarak dönmektedir. Erhan-i tekniği takı mü-
cevher ve aksesuarda tasarım ve üretim özgünlüğünü garanti 
eder. Kendisi geçtiğimiz yıllarda vefat etmiştir.

Samiye Dikmen
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Erhan-i İşleme Kolye

Erhan-i İşleme Kolye

Seher Yılmaz
Ortasındaki desende çini motifi kullanılmıştır. Kenarındaki işle-
meler çiçek ve yaprak motifleriyle tamamlanmıştır. Çini tabak-
larında sıkça rastlanan bir motiftir. 

Seher Yılmaz 1981 yılı Amasya doğumluyum lise yıllarından 
sonra takı yapımı ilgimi çekmeye başladı önceleri boncuk ve 
taşlarla yaptığım takıları geliştirmek için kuyumculuk tekniği 
eğitimleri aldım Erhan-i tekniğini 14 yıldır meslek olarak yap-
maktayım. Halk eğitim merkezlerinde eğitmenlik yapıyorum ve 
projelerde yer alıyorum.

Erhan-i tekniğinde üretilmiş her ürünün arka yüzünde onu üreten 
sanatçının imzası niteliğinde desenler ve motifler bulunmaktadır.

Türk süsleme sanatında merkezsel hatai(penç) motifi Erhan-i 
gümüş işleme tekniği ile gümüşe aktarılmıştır. 

Seher Yılmaz 1981 yılı Amasya doğumluyum lise yıllarından 
sonra takı yapımı ilgimi çekmeye başladı önceleri boncuk ve 
taşlarla yaptığım takıları geliştirmek için kuyumculuk tekniği 
eğitimleri aldım Erhan-i tekniğini 14 yıldır meslek olarak yap-
maktayım. Halk eğitim merkezlerinde eğitmenlik yapıyorum ve 
projelerde yer alıyorum.

Erhan-i tekniğinde üretilmiş her ürünün arka yüzünde onu üre-
ten sanatçının imzası niteliğinde desenler ve motifler bulun-
maktadır.

Erhan-i Tekniği
Gümüş ve altın işleme tekniğidir. Amasya’lı usta Erhan ŞİMŞEK’e 
aittir.2006 yılında tekrardan gün yüzüne çıkartılarak Amasya Halk 
Eğitim Merkezinde öğretilmeye ve yaşatılmaya başlanmıştır. Ge-
leneksel el sanatlarının kuyumculuk mesleğine uyarlanmasıdır. 
Dünyada ve Türkiyede kuyumculuk sektörüne alternatif bir teknik 
olarak yerini almıştır. Erhan-i tekniği sadece dünyada 0.07 mikron 
plaka gümüşü tamamen el işçiliği ile işler ve 0.27 mikron gümüşle 
birleştirerek tek bir takı haline getirir. Bu özel gümüş işleme tek-
niği Amasyalı hocamız tarafından Amasyalı geçlere bir sanat ve 
gelir kapısı olarak dönmektedir. Erhan-i tekniği takı mücevher ve 
aksesuarda tasarım ve üretim özgünlüğünü garanti eder. Kendisi 
geçtiğimiz yıllarda vefat etmiştir.

Erhan-i Tekniği
Gümüş ve altın işleme tekniğidir. Amasya’lı usta Erhan ŞİMŞEK’e 
aittir.2006 yılında tekrardan gün yüzüne çıkartılarak Amasya Halk 
Eğitim Merkezinde öğretilmeye ve yaşatılmaya başlanmıştır. 
Geleneksel el sanatlarının kuyumculuk mesleğine uyarlanması-
dır. Dünyada ve Türkiyede kuyumculuk sektörüne alternatif bir 
teknik olarak yerini almıştır. Erhan-i tekniği sadece dünyada 0.07 
mikron plaka gümüşü tamamen el işçiliği ile işler ve 0.27 mikron 
gümüşle birleştirerek tek bir takı haline getirir. Bu özel gümüş 
işleme tekniği Amasyalı hocamız tarafından Amasyalı geçlere 
bir sanat ve gelir kapısı olarak dönmektedir. Erhan-i tekniği takı 
mücevher ve aksesuarda tasarım ve üretim özgünlüğünü garanti 
eder. Kendisi geçtiğimiz yıllarda vefat etmiştir.

Seher Yılmaz

20 21



Akik Taşlı Küpe ve Yüzük Erhan-i Koleksiyonu

Sultan Kilci
Geometrik desenler kullanılmıştır. Erhan-i gümüş işleme tekniği 
ile yapılmış.

Taş: Akik

Sultan KİLCİ

12.01.1965 Amasya merkez doğumluyum gümüş takı kursuna 
hobi amaçlı başladım. Daha sonra bir ürüne başlayıp bitirmek 
ve onu satışa sunmak hem maddi hem manevi anlamda haya-
tıma mutluluk verdi. 

Erhan-i tekniğinde üretilmiş her ürünün arka yüzünde onu üre-
ten sanatçının imzası niteliğinde desenler ve motifler bulun-
maktadır.

Erhan-i Tekniği

Gümüş ve altın işleme tekniğidir. Amasya’lı usta Erhan ŞİMŞEK’e 
aittir.2006 yılında tekrardan gün yüzüne çıkartılarak Amasya Halk 
Eğitim Merkezinde öğretilmeye ve yaşatılmaya başlanmıştır. 
Geleneksel el sanatlarının kuyumculuk mesleğine uyarlanması-
dır. Dünyada ve Türkiyede kuyumculuk sektörüne alternatif bir 
teknik olarak yerini almıştır. Erhan-i tekniği sadece dünyada 0.07 
mikron plaka gümüşü tamamen el işçiliği ile işler ve 0.27 mikron 
gümüşle birleştirerek tek bir takı haline getirir. Bu özel gümüş 
işleme tekniği Amasyalı hocamız tarafından Amasyalı geçlere 
bir sanat ve gelir kapısı olarak dönmektedir. Erhan-i tekniği takı 
mücevher ve aksesuarda tasarım ve üretim özgünlüğünü garanti 
eder. Kendisi geçtiğimiz yıllarda vefat etmiştir.
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FULAR
İĞNE OYASI KOLYE
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Gül Motifi Broş

Özge Köse

Üretici Köy: Yassıçal Köy

Ölçü: 7cm

İp: Sunni ipek

Özge KÖSE 24.06.1989 Amasya merkez doğumluyum 3 kız kar-
deşin en büyüğüyüm iğne oyası kursuna ilk etapta hobi amaçlı 
başlasam da daha sonra kazandığım paralarla kendi ekonomik 
özgürlüğüme bir nebzede olsa katkı sağlamaya başladım.

Özgün Tasarım
Yüksüklü Kalp 

Üretici Köy: Yassıçal KÖy

Özgün tasarım

Ölçü: (verev) 117 X 72

İp: İpek

Özge KÖSE 24.06.1989 Amasya merkez doğumluyum 3 kız kar-

deşin en büyüğüyüm iğne oyası kursuna ilk etapta hobi amaçlı 

başlasam da daha sonra kazandığım paralarla kendi ekonomik 

özgürlüğüme bir nebzede olsa katkı sağlamaya başladım. 

Özge Köse
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Sultan Küpesi 
Çiçeği Fular 

Üretici Köy: Çiğdemlik Köy

Ölçü: 125 X 20

İp: Polyester

Kumaş: Krep Demor 

Ayşe Çıplak

Yabani Papatya Özgün Tasarım 
Üçlü Kalp Çiçeği 

Ayşe Çıplak Ayşe Çıplak

Üretici Köy: Çiğdemlik Köy

Ölçü: 125 X 20

İp: Polyester

Kumaş: Krep Demor

Üretici Köy: Yassıçal Köy

Ölçü: 7cm

İp: Sunni ipek

Özge KÖSE 24.06.1989 Amasya merkez doğumluyum 3 kız 
kardeşin en büyüğüyüm iğne oyası kursuna ilk etapta hobi 
amaçlı başlasam da daha sonra kazandığım paralarla kendi 
ekonomik özgürlüğüme bir nebzede olsa katkı sağlamaya 
başladım.
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Küpe Çiçeği 

Çorum / Osmancık

Ölçü: (verev) 117 X 72

İp: Polyester

Kumaş: Krep Demor

Songül  Turhan

Papatya Çiçeği 
Kolye

Küpe Çiçeği 
Üçgen Fular 

Yasemin Ergün Songül  Turhan

Çorum / Osmancık

Hikayesi: Masumluğun ve temiz sevginin anlamıdır.

Ölçü: Kordon  44cm 

İp: Polyester

Çorum / Osmancık

Ölçü: (verev) 117 X 72

İp: Polyester

Kumaş: Krep Demor
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Küpe Çiçeği Kuşburnu Çiçeği Kuşburnu Çiçeği Kuşburnu Çiçeği 
Üçgen Aparatlı Fular 

Gülizar Şahin Ayten AtalayAyten Atalay Özben Kaymaklı

Merzifon

Ölçü: (verev) 117 X 72

İp: Polyester

Kumaş: Krep Demor

Amasya

Ölçü: (verev) 117 X 72

İp: Polyester

Kumaş: Krep Demor

Amasya

Ölçü: (verev) 117 X 72

İp: Polyester

Kumaş: Krep Demor

Giresun

Ölçü: (verev) 117 X 72

İp: Sunni İpek

Kumaş: Krep Demor
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Özgün Tasarım 
Elma Çiçeği 

Üretici Köy: Yassıçal köy

Ölçü: (verev) 117X72

İp: Sunni İpek

Kumaş: Krep Demor

Özge Köse

Kazabilanka Çiçeği 
Aparatlı 

İnci Çiçeği 
Aparatlı 

Özge Köse Songül  Turhan

Üretici Köy: Yassıçal Köy

Hikayesi: Bana gerçeği söyle anlamına gelmektedir.

Ölçü: (verev) 117 X 72

İp: Polyester

Kumaş: Krep Demor

Çorum / Osmancık

Ölçü: (verev) 117 X 72

İp: Polyester

Kumaş: Krep Demor

Songül TURHAN 1981 doğumluyum çorumun Osmancık 
ilçesindenim evli 2 çocuk annesiyim kursa çocuklar okula 
başlayınca başladım o zamandan beri severek yapıyorum

34 35



Yüksüklü Kalp 
Aparatlı 

Üretici Köy: Çorum / Osmancık

Boy: (verev) 117 X 72

İp: Polyester

Kumaş: Krep Demor

Yasemin Ergün 20.05.1984 doğumluyum 2 çocuk annesiyim. 
2011 de Amasya’ya taşındım. Kendimi geliştirmek için arayış 
içine girdim daha sonra kurs hocamızla tanıştım. Kurs hocamız 
iğne oyası kursunu bana tavsiye etti, bu şekilde kursa başladım 
ve bana birçok olumlu getirisi oldu. İşimi severek yapıyorum.

Yasemin Ergün

Özgün Tasarım 
Elma Çiçeği 

Borulu Karanfil 
Üçgen Fular 

Özge Köse Ayten Atalay

Üretici Köy: Yassıçal köy

Ölçü: (verev) 117 X 72

İp: Sunni İpek

Kumaş: Krep Demor

Amasya

Hikayesi: Kişinin kendine olan öz saygısını ve güvenini ifade 
eder.

Ölçü: (verev) 117X72

İp: Polyester

Kumaş: Krep Demor
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Ters Lala Çiçeği Papatya Motifi 

Songül  Turhan Gülizar Şahin

Çorum / Osmancık

Hikayesi: Boynunu büküp sevdadan uzak düşenlerin, ağla-
yan gelinlerin, mutluluk yüzü görmemiş insanların çiçeğidir.

Boy: (verev) 117 X 72

İp: Polyester

Kumaş: Krep Demor

Songül TURHAN 1981 doğumluyum çorumun Osmancık 
ilçesindenim evli 2 çocuk annesiyim kursa çocuklar okula 
başlayınca başladım o zamandan beri severek yapıyorum

Merzifon

Hikayesi: Masumluğun ve temiz sevginin anlamıdır.

Ölçü: (verev) 117 X 72

İp: Polyester

Kumaş: Krep Demor

Özgün Tasarım Menekşe Çiçeği 

Ayşe Çıplak Songül  Turhan

Üretici Köy: Çiğdemlik Köy

Ölçü:125 X 20 

İp: İpek

Kumaş: Krep Demor

Çorum /Osmancık

Hikayesi: Alçak gönüllülüğü ifade eder

Ölçü: (verev) 117 X 72

İp: Polyester

Kumaş: Krep Demor

Songül TURHAN 1981 doğumluyum çorumun Osmancık 
ilçesindenim evli 2 çocuk annesiyim kursa çocuklar okula 
başlayınca başladım o zamandan beri severek yapıyorum
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Menekşe Çiçeği Küpe Çiçeği 

Ayşe Çıplak Özben Kaymaklı

Üretici Köy: Çiğdemlik köy

Hikayesi: Alçak gönüllülüğü ifade eder.

Ölçü: (verev) 117X72

İp: Sunni İpek

Kumaş: Krep Demor

Giresun

Ölçü: (verev)117X72

İp:Polyester

Kumaş: Krep Demor

Kazabilanka Çiçeği 
Dikdörtgen Namaz 

Örtüsü 

Karanfil Çiçeği 
Kolye 

Kibar İçer
Yasemin Ergün

Üretici Köy: Yassıçal köy

Ölçü : 150X60

İp: Polyester

Kumaş:Krep Demor

Çorum Osmancık

Çap: 44

İp: Polyester

Kordon: Krep Demor 

Yasemin Ergün 20.05.1984 doğumluyum 2 çocuk annesi-
yim. 2011 de Amasya’ya taşındım. Kendimi geliştirmek için 
arayış içine girdim daha sonra kurs hocamızla tanıştım. Kurs 
hocamız iğne oyası kursunu bana tavsiye etti, bu şekilde 
kursa başladım ve bana birçok olumlu getirisi oldu. İşimi 
severek yapıyorum.
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İnci Çiçeği İnci Çiçeği Fular 

Özge Köse Gülümser Serçe

Üretici Köy: Yassıçal köy

Ölçü: 150 X 30

İp: Polyester

Kumaş: Krep Demor

Üretici Köy: Yassıçal köy

Ölçü: 150 X 30

İp: Polyester

Kumaş: Krep Demor

Gül Motifi 
Üçgen Fular 

Gelin Çiçeği Kolye 

Dilek Çelik Yasemin Ergün
Amasya

Hikayesi:Sevgiyi temsil eder, bağlılığı simgeler.

Ölçü: (verev)117 x72

İp: Polyester

Kumaş: Krep Demor

Dilek ÇELİK 1992 Amasya merkez doğumluyum ilk orta ve 
lise Amasya’da okudum üniversiteyi Konya Selçuk MYO bil-
gisayar programcılığı okudum ev hanımıyım evliyim. 

İğne oyasına internetten merak üzerine başladım daha son-
ra kursa kayıt oldum Tuğba YAPAL hocanın öğrencisi olarak 
başladım halende yapmaya devam ediyorum.

Çorum Osmancık

Çap :44

İp:Polyester 

Kordon: Krep Demor 

Yasemin Ergün 20.05.1984 doğumluyum 2 çocuk annesi-
yim. 2011 de Amasya’ya taşındım. Kendimi geliştirmek için 
arayış içine girdim daha sonra kurs hocamızla tanıştım. Kurs 
hocamız iğne oyası kursunu bana tavsiye etti, bu şekilde 
kursa başladım ve bana birçok olumlu getirisi oldu. İşimi 
severek yapıyorum.
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Tasarım Elma Çiçeği Özgün Tasarım 
Elma Çiçeği 

Özben Kaymaklı Özben Kaymaklı

Üretici Köy: Giresun

Ölçü:150X30

İp: Sunni İpek

Kumaş: Janjanlı krep

Üretici Köy: Giresun 

Ölçü: (verev)117X72

İp: Sunni İpek

Kumaş: Krep Demor

Özgün Tasarım 
Elma Çiçeği  

Özgün Tasarım 
Elma Çiçeği

Özben Kaymaklı Ayşe Çıplak

Üretici Köy: Giresun 

Ölçü: (verev)117X72

İp: Sunni İpek

Kumaş: Krep Demor

Üretici Köy: Çiğdemlik köy

Ölçü: (verev)117X72

İp: Sunni İpek

Kumaş: Krep Demor
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Borulu Karanfil Özgün Tasarım 
Borulu Karanfil Çiçeği 

Dilek Çelik
Özge Köse

Amasya

Hikayesi: Üzgünlük belirtisi

Ölçü: 117X72

İp: Polyester

Dilek ÇELİK 1992 Amasya merkez doğumluyum ilk orta ve 
lise Amasya’da okudum üniversiteyi Konya Selçuk MYO bil-
gisayar programcılığı okudum ev hanımıyım evliyim. 

İğne oyasına internetten merak üzerine başladım daha son-
ra kursa kayıt oldum Tuğba YAPAL hocanın öğrencisi olarak 
başladım halende yapmaya devam ediyorum.

Üretici Köy: Yassıçal Köy

Hikayesi: Karanfil üzgünlük belirtisidir.

Ölçü: (verev)117X72

İp: Polyester

Özge KÖSE 24.06.1989 Amasya merkez doğumluyum 3 kız 
kardeşin en büyüğüyüm iğne oyası kursuna ilk etapta hobi 
amaçlı başlasam da daha sonra kazandığım paralarla kendi 
ekonomik özgürlüğüme bir nebzede olsa katkı sağlamaya 
başladım. 
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“Görselliği takıya dönüştürür geleceğin antikasını üretir.”

Erhan ŞİMŞEK

DOKUMA
ÜRÜNLER
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Tekke Peşkuru Süleyman motifi

Hatice Büntat Burcu Sarı
Üretici Köy: Yassıçal köy

Yöresel motif

Boy: 110X45

İp: ipek

Kenar Motif: içli mekik-tahtalı

Üretici İsmi: Burcu SARI

Üretici Köy:Yassıçal Köy

Hikayesi:Süleyman motifi kararlı vazgeçmez anlamındadır. Sev-
diği olan bir genç kız tezgahta bunu dokuduğu zaman ailesine 
sevgisinden vazgeçmeyeceği mesajını verir.

Ölçü :126X53

İp: ipek
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Süleyman Motifi Mehmet Dede Motifi

Neslihan Aylak Fatma Güner
Üretici Köy:Yassıçal Köy

Hikayesi: Süleyman motifi kararlı vazgeçmez anlamındadır. 

Sevdiği olan bir genç kız tezgahta bunu dokuduğu zaman ai-

lesine sevgisinden vazgeçmeyeceği mesajını verir.

Ölçü:100X45

İp:Pamuk

Üretici Köy:Yassıçal Köy

Yöresel Mofit

Ölçü: 1.15X48

İp: İpek
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Mehmet Dede - Çavuş örneği İçli Mekik 

Fatma Güner Hamide Demir
Köy: Yassıçal Köy

Yöresel motif

Ölçü: 90X45 ve 116X45 cm

İp:Keten

Köy: Yassıçal Köy

Yöresel motif

Ölçü: 93X47

İp:İpek
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Eminem Motif –Tahtalı Örneği – Çift Mekik Eminem Motifi

Hatice Büntat Nazmiye Biçer
Üretici Köy: Yassıçal Köy

Hikayesi: Bir annenin küçük yaşta gelin ettiği kızına duyduğu 
hasreti özlemi dile getiren motif. Özlem-hasret anlamına gelir.

Ölçü:110X47

İp: ipek

Amasya

Hikayesi: Bir annenin küçük yaşta gelin ettiği kızına duyduğu has-
reti, özlemi dile getiren motif. Özlem-hasret anlamına gelir.

Ölçü:50X105

İp: Pamuk
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Eminem – Kenarsuyu Çift Mekik Eminem Motifi

Fatma Güner Hatice Büntat
İç Motif : Sinekli 

Orta Motif: Su Yolu

Üretici İsmi: Fatma GÜNER

Üretici Köy:Yassıçal Köy

Hikayesi: Bir annenin küçük yaşta gelin ettiği kızına duyduğu 
hasreti, özlemi dile getiren motif. Özlem-hasret anlamına gelir.

Ölçü: 53X108

İp:Keten

Üretici Köy: Yassıçal Köy

Hikayesi: Bir annenin küçük yaşta gelin ettiği kızına duyduğu, 
hasreti özlemi dile getiren motif. Özlem-hasret anlamına gelir.

Ölçü: 47X1.15

İp:İpek
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Deveci kesmesi Deveci kesmesi

Nazmiye Biçer Nazmiye Biçer
Amasya

Yöresel motif

Ölçü: 47X97

İp:Pamuk

Amasya

Yöresel motif

Ölçü: 45X88

İp: Pamuk
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Deveci Kesmesi Modernize edilmiş çiçek motifi (Karanfil )

Hamide Demir Kadriye Köprü
Üretici Köy: Yassıçal Köy

Yöresel motif

İp: İpek

Ölçü: 93X47

Üretici Nereli: MERZİFON 

Hikayesi: Düz dokuma , Feritiko ve Kanaviçe tekniği kullanılmıştır

Ölçü: 100cm x75cm

Kullanılan İp: Zemin dokuması keten, renkli motifler pamuk

Üretici Tanıtımı: 12.03.1971 doğumluyum ,annemde dokuma 
yapardı bu yüzden dokumaya merakım vardı. Unutulmak üzere 
olan bu sanatı öğrenmek istedim.
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Geometrik motif ( Baklava deseni) Geometrik şekillerden oluşan kilim desenleri

Canan Yumuşak Arzu Karadağ 

Üretici Nereli: AMASYA 

Hikayesi: Düz dokuma ve Feritiko tekniği kullanılmıştır

Ölçü: 90cm x 65cm

Kullanılan İp: Zemin dokuması keten, renkli bölümler floş

Üretici Tanıtımı: 22.01.1965 doğumluyum Merzifon’un unutul-
maya yüz tutmakta olan  önemli el sanatlarından olan doku-
malarının yeniden hayat bulması ve bu sanatı öğrenmek iste-
yen tüm kursiyere öğretmek için elimden geleni yapmak için 
gayret göstermekteyim.

Üretici Nereli: MERZİFON 

Hikayesi: 100 yıllık sandıktan çıkarılan el dokuması bir örtünün, 
yeniden birebir renk ve motiflerle dokunarak uyarlanmasıdır. Düz 
dokuma , mahrama ve zili tekniği kullanılmıştır. 

Uç bağlaması Serap YEĞEN tarafından yapılmıştır.

Ölçü: 102cm x 62 cm

Kullanılan İp: Zemin dokuması ve renkli motifler pamuk

Üretici Tanıtımı: 20.02.1976 doğumluyum , Dokuma ürünlere 
olan merakımdan dolayı ve dokumayı sevdiğim için açılan kurs-
lara katılarak bu sanatı öğrenmek istedim.
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Göz motifi Keçiboynuzu motifi

Sevim Köroğlu Kübra Beyazkoç

Üretici Nereli: MERZİFON

Hikayesi: Düz dokuma ve Kanaviçe tekniği kullanılmıştır

Ölçü: 110cm x 60cm

Kullanılan İp: Zemin dokuması ve renkli motifler pamuk

Üretici Tanıtımı: 29.10.1957 doğumluyum , geçmişten gelen 
merakımı gidermek için kaydolduğum dokuma kursuna 7 yıl-
dır hiç ara vermeden devam etmekteyim.

Üretici Nereli: AMASYA

Hikayesi: Düz dokuma ve Kanaviçe tekniği kullanılmıştır

Ölçü: 110cm x 70cm

Kullanılan İp: Zemin dokuması keten, renkli motifler pamuk

Üretici Tanıtımı: 07.07.1983 doğumluyum , unutulmak üzere olan 
bu sanatı yaşata bilmek için başladığım bu kursun şuan eğitimci-
si olarak devam etmekteyim. 
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Mine çiçeği motifi Modernize edilmiş çiçek motifi ( Aşlı gül )

Ayşe Pekgöz Kadriye Köprü
Üretici Nereli: MERZİFON

Hikayesi: Düz dokuma ve Kanaviçe tekniği kullanılmıştır

Ölçü: 62cm x 62cm

Kullanılan İp: Zemin dokuması keten ve sim, renkli motifler 
pamuk

Üretici Tanıtımı: 01.01.1963 doğumluyum , Halk eğitimi merke-
zinde açılan kurslardan birisine kayıt yaptırmak istedim terci-
him dokuma kursu oldu. Dokudukça keyif aldığım bu kursa 10 
yıldır ara vermeden devam etmekteyim.

Üretici Nereli: MERZİFON

Hikayesi: Düz dokuma ve Kanaviçe tekniği kullanılmıştır

Ölçü: 106cm x 60cm    /   80cm x 60cm   /     120cm x 45cm

Kullanılan İp: Zemin dokuması keten, renkli motifler pamuk

Üretici Tanıtımı: 12.03.1971 doğumluyum dokuma yapmayı sa-
dece öğrenmek değil , kullanıla bilir ürünlere dönüştürmek iste-
ğiyle çalışmalarıma devam ettim.
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Modernize edilmiş çiçek motifi ( Aşlı gül) Modernize edilmiş çiçek motifi (Gül ve mine çiçeği)

Canan Yumuşak Kadriye Köprü
Üretici Nereli: ANKARA

Hikayesi: Düz dokuma , Feritiko ve Kanaviçe tekniği kullanıl-
mıştır

Ölçü: 90 cm x 55 cm

Kullanılan İp: Zemin dokuması keten, renkli motifler pamuk

Üretici Tanıtımı: 22.01.1965 doğumluyum sandıklarda sakladı-
ğımız ananelerden , annelerden kalan kanaviçelerimizin tekrar 
hayat bulması için bu motifleri dokumalar üzerine aktararak 
modern örtüler dokuyarak dokumanın yeniden hayat bulma-
sını istedim.

Üretici Nereli: MERZİFON

Hikayesi: Ürün giyim aksesuarı olarak (Flar) üretilmiştir. Düz doku-
ma ve Kanaviçe tekniği kullanılmıştır

Ölçü: 150cm x 25 cm

Kullanılan İp: Zemin dokuması keten, renkli motifler pamuk

Üretici Tanıtımı: 12.03.1971 doğumluyum dokuma yapmayı sa-
dece öğrenmek değil , kullanıla bilir ürünlere dönüştürmek iste-
ğiyle çalışmalarıma devam ettim.
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Dokuma Kravat

Asuman Atak,   Arzu Karadağ,   Serap Yeğen

Üretici Nereli: MERZİFON 

Hikayesi: Ürün giyim aksesuarı olarak (Kravat) üretilmiştir. Düz 
dokuma tekniği kullanılmıştır

Ölçü: Standart ölçülerde

Kullanılan İp: Pamuk

Üretici Tanıtımı: Ben Serap YEĞEN 03.06.1973 doğumluyum 
Dokumacılık bana yakındı. Dedeler, nineler, komşular dokuma 
yapardı. Bu güzel mirası Merzifon’ lulara yeniden kazandırmayı 
görev bildim. Şu an geçmişle günümüz arasında köprüler ku-
rarak bu sanatı isteyenlere öğretiyorum.
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