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Fashion Week İstanbul Selen Akyüz İlkbahar/yaz 2022 Basın Bülteni 

 

‘’ Equal Harmony ‘’ 

 

Selen Akyüz’den kadın ve erkeğe ortak koleksiyon: Daha az, daha iyi 

  

Tasarımcı Selen Akyüz’ün İlkbahar/Yaz 2022 Erkek ve Kadın Koleksiyonu, önümüzdeki yıllarda tüketicilerin 
ihtiyaç ve isteklerinin en güçlü ve itici gücü olacak olan duygusal tepki teması etrafında gruplandırılıyor. 

Selen Akyüz bu koleksiyon ile doğal malzemeler ve minimalizmin sadece estetikten ziyade, bir zihniyet olarak 
benimsenmesi, daha fazla yerine “daha az” ve “daha iyi”ye odaklanılmasına vurgu yapıyor. 

Kadın ve erkeğin ortak detaylar, kumaşlar, form ve kalıplarda buluştuğu bu koleksiyon, doğal ve pamuk bazlı 
kumaşlardan oluşarak, yine doğanın barındırdığı tonlar etrafında geniş bir renk paleti sunuyor. Zamansız, 
kendine güvenen drapeli silüetler koleksiyonun ana odağı olurken, kadın ve erkeği ortak harmonide 
buluşturuyor. 

"Daha az, ama daha iyi" zihniyetiyle koleksiyonunu  tasarlayan Selen Akyüz, dayanıklı ürünlere odaklanarak 
modanın hızını yavaşlatan ve parçaların sorunsuz bir şekilde birlikte çalıştığı modüler bir gardırobun taleplerine 

ayak uyduran, zamansız ve çok yönlü bir koleksiyon oluşturmayı amaçladığını ifade ediyor. 

Samimi ve duygulu yönlerin ortaya çıkarıldığı, diğer yandan dansçı ve pozitif bir ruhu olan elektropop ikilisi 
Lonasona ‘’Peach in the Fridge’’ parçaları ile koleksiyona eşlik ediyor. 

İstanbul’un en özel sahillerinden manzaralarla ruhunu bütünleyen koleksiyon, enerjisini ise Reebok işbirliğiyle 
sağlayarak, yeni nesil bir spor-stil anlayışıyla tasarlanan Reebok’ın Zig Kinetica II modeli ile koleksiyon 
bütünlüğü oluşturuyor. 

 
İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (İHKİB) organizasyonuyla düzenlenen FWI; T.C. Ticaret 
Bakanlığı öncülüğünde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) nezdinde kurulmuş olan Türkiye Tanıtım Grubu (TTG) 
tarafından desteklenmekte ve Moda Tasarımcıları Derneği (MTD) ile İstanbul Moda Akademisi (İMA) iş birliğinde 
yürütülmektedir. 

 
http://fashionweek.istanbul/ 

https://www.facebook.com/fwistanbul/ 
https://twitter.com/FWIstanbul 

https://www.instagram.com/fwistanbul/ 
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Fashion Week İstanbul Selen Akyüz Spring/Summer 2022 Press Release 

 

‘’ Equal Harmony ‘’ 

 

 

A joint collection for men and women by Selen Akyüz: Less is better 

 

Designer Selen Akyüz's Spring/Summer 2022 Men's and Women's Collection is grouped around the theme of 
emotional response, which will be the strongest and driving force of consumers' needs and desires in the 
coming years. 

With this collection, Selen Akyüz emphasizes adopting natural materials and minimalism as a mentality rather 
than just aesthetics, focusing on "less" and "better" instead of more. 

This collection, where men and women meet in common details, fabrics, forms and patterns, consists of 
natural and cotton-based fabrics and offers a wide color palette around the tones of nature. While timeless, 
confident draped silhouettes are the main focus of the collection, they bring men and women together in a 
common harmony. 

Designing her collection with the "less is better" mentality, Selen Akyüz states that by focusing on durable 
products, she aims to create a timeless and versatile collection that slows the pace of fashion and keeps up 
with the demands of a modular wardrobe where pieces work together seamlessly. 

The electropop duo Lonasona, which reveals sincere and emotional aspects and on the other hand, has a 
dancer and positive spirit, accompanies the collection with their song "Peach in the Fridge". 

Complementing its spirit with the views of Istanbul's most exclusive beaches, the collection provides its energy 
in collaboration with Reebok and creates collection integrity with Reebok's Zig Kinetica II model, designed with 
a new generation sports-style understanding. 


