Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezinde devam eden programda, Kastamonu
Valiliği ve Ankara Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi El Sanatları Eğitim Bölümü
Yrd. Doç. Dr.Tomris YALÇINKAYA işbirliği ile hazırlanmış olan Dantel Müzesi ile
Mesleki Eğitim Fakültesi El Sanatları Sergisi açılışını yapan Vali Mustafa KARA ve eşi
Ayten KARA hanımefendi birbirinden güzel dantelleri, el sanatlarını beğeni ile inceledi.

Kastamonu Valisi Mustafa Kara ve Eşleri,Kastamonu Üniversitesi Rektörü ve eşi,Kastamonu
Milletvekili Hakkı Köylü,Yrd.Doç.Dr.Tomris Yalçınkaya,Yrd.Doç.Dr.Lale Özder

Tarih:23.08.2009
Yer.Mimar Vedat tek Kültür ve Sanat Merkezi Sergi salonu
El sanatları sergisi- Đşlemeler ve Folklorik bebekler sergilenmiştir.
Yrd.Doç.Dr.Lale Özder in ve Yrd.Doç.Dr.Nursel Baykasoğlu nun atölye çalışmaları
sunulmuştur.
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KÜRE- Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tomris Yalçınkaya, ''Kastamonu,
şapka müzesi' ve bebek müzesinin ardından dantel müzesiyle Türkiye'de ve dünyada kendisini
en iyi şekilde tanıtacak'' dedi.
Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki Kastamonu Dantel Müzesi'nin açılışı
dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Yrd. Doç. Dr. Tomris Yalçınkaya, müzenin Türk
kadınının özgün el emeği ve göz nuru dantellerini ziyaretçilerle buluşturacağını belirtti.
Yrd. Doç. Dr. Yalçınkaya, şunları kaydetti:
''Burada cumhuriyet dönemi Türk dantel kültürümüzün her alanından özgün örnekler
belgelenecek ve sergilenecek. Dantel müzesinin faaliyetleri kapsamında 2010 yılında
Kastamonu Valiliği, Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesinin işbirliğiyle uluslararası
dantel yarışması planlanıyor. Yine müzede Kastamonu ilinde merkez ve ilçelerinde
yüzyıllardır yapılmakta olan tırnak bağı-çarşaf bağlama dantellerinin en özel örneklerinin
koleksiyonu ve geleneksel bağlama motifleri sergilenecek. Kastamonu yöresi kadınlarımızın
dantel bağışlarıyla müzenin hızla gelişmesini bekliyoruz.''
Yrd. Doç. Dr. Yalçınkaya, Kastamonu'nun, şapka müzesi ve bebek müzesinin ardından dantel
müzesiyle Türkiye'de ve dünyada kendisini en iyi şekilde tanıtacağını söyledi.
Yalçınkaya, Kastamonu Valisi Mustafa Kara'ya el sanatlarının korunması ve yaşatılması
konusundaki başarılı çalışmaları ve sanata verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, Türkiye
için büyük gurur kaynağı olacağına inandığı müzenin oluşturulmasından mutlu olduğunu
kaydetti.
Müzenin açılmasının ardından, Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi El Sanatları
Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Nursel Baykasoğlu'nun el işlemesi ve nakış ile Lale Özder'in
yapım tekniği patentini yeni aldığı kolay üretilebilir kitre bebek sergileri gezildi.
Açılış törenine, Kastamonu Valisi Mustafa Kara, AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı
Köylü, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Gökçebay ve Yrd. Doç. Dr. Tomris
Yalçınkaya katıldı.
Kastamonu Valiliği ve Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesinin iş birliğiyle oluşturulan
dantel müzesi, Türkiye'de kendi alanında kurulan ilk ve tek müze olma özelliğini taşıyor.
Ankara Girişimci Kadınlar Derneği üyelerinin de destek verdiği müzede, çeşitli yörelerin
dantel ve oya örnekleri yer alıyor. (AA)
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