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Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin “Kaligrafi ve Tipografinin
Sanatsal Yansımaları 5” etkinliği ‘Yunus Emre’ teması ile bu yıl, Eskişehir 2013
Türk Kültür Dünyası Başkenti kapsamında ele alınıyor. Eskişehir 2013 Türk
Kültür Dünyası Başkenti etkinliklerinde başlangıcından itibaren en büyük
desteği veren Anadolu Üniversitesi, bu etkinlikle üstlendiği sorumluluğu,
uluslararası ve ulusal sanatçılar/ tasarımcılar, geleneksel yazı sanatımızın
büyük ustaları ve Güzel Sanatlar Fakültemiz Grafik Bölümü’nün değerli
öğretim elemanları ve öğrencileriyle birlikte gerçekleştirerek kültürlerarası
etkileşimin önemini bir kez daha vurgulamaktadır.
İşlediği konularla Anadolu’da gelişen Türk edebiyatının en büyük
isimlerinden biri olan Yunus Emre’nin şiirlerinde temel aldığı ‘sevgi’ ve
‘hoşgörü’ felsefesinin, yüzyıllardır süren geleneksel yazı sanatımız ve çağdaş
tipografi ile buluştuğu bu etkinlik, Anadolu Üniversitesi’nin kültürel ve
sanatsal değerleri koruma ve genç nesillere taşıyarak yaşatma felsefesinin
bir örneğidir. Bu etkinlik çerçevesinde açılan sergilerin, sanatçı, tasarımcı
ve ustalarımızla gerçekleşen çalıştay, panel ve söyleşilerin Eskişehir için,
üniversitemiz için ve önemlisi öğrencilerimiz için yepyeni ufuklar açacağına
inanıyorum.
Bu etkinlik ile, Yunus Emre’nin derin felsefesinde buluşan ve bizleri
buluşturan Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nün değerli öğretim
elemanlarına, öğrencilerine, yazı sanatımızın değerli Ustalarına, katılan tüm
sanatçılarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. ‘Kaligrafi ve
Tipografinin Sanatsal Yansımaları’ etkinliğinin Yunus Emre’nin izinde uzun
yıllar var olmasını diliyorum.

The “5th Artistic Reflections on Calligraphy and Typography” event of the
Anadolu University’s Faculty of Arts will be held this year as part of the
“Eskisehir 2013, The Capital of the World of Turkish Culture.” The theme of
the event is Yunus Emre. Since its beginning, Anadolu University has been
the biggest supporter of the “Eskisehir 2013, The Capital of the World of
Turkish Culture.” This event will bring together international and national
artists and designers, the biggest names in our traditional calligraphic
art, and the lecturers and students of the Fine Arts Faculty’s Graphic
Design Department. With this event, Anadolu University is once more
proving its commitment and emphasizing the importance of cross-cultural
communication.
This event is an example of the University’s philosophy of protection of
cultural and artistic values and letting them survive by introducing them to
the new generations. It brings together Yunus Emre’s philosophy of ‘love’
and ‘tolerance’, which underlines the poetry of this biggest name of the
Anatolian Literature, centuries old Turkish calligraphic art, and modern
typography. I believe that the exhibits, panel discussions, workshops, and
conversations that will be carried on with artists, graphic designers, and
masters will open new frontiers for our university, especially for our students.
With this event, I would like to thank everybody who share a commitment
to Yunus Emre’s philosophy. I would also like to thank to the faculty and
students of the Fine Arts Faculty’s Graphic Design Department, our
invaluable calligraphers, all the artists, and all those who contributed to
the event for bringing us together. I hope that the “Artistic Reflections on
Calligraphy and Typography“ will continue for many years to come in light of
Yunus Emre’s teachings.
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Prof. Bilgihan Uzuner
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı
Dean of Faculty of Fine Arts
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Fakültemizin, bir sanatçının çıraklıktan ustalığa geçişi gibi bir gelişimi hızla
başardığı iddia edilebilir. Seramik-Cam, Grafik, Çizgi Film gibi bölümlerimizin
yıllardır ustalık konumunda eğitim verdiği, alanında belirleyici olduğu
iddia değil gerçektir. Başlangıcından günümüze ilk referans olarak sunulan
altyapımızın yanı sıra pek az değinilen ancak esası oluşturan hocalarımız
sayesinde Türkiye’nin sanat eğitiminde uzun süredir söz sahibi olduğumuzun
farkındayız. Fakültemizdeki eğitimin başarısı, bir anlamda ürünü olan
mezunlarımızın başarısı ile değerlendirilmektedir. Anadolu’da yakaladığımız
verimin kaynağı öğrencimizin varsıllığından çok çeşitliliğidir. Mezunlarımız
başarılıdır. Bu, en genel değerlendirmeyle insanın başarısıdır, özelde ise
doğru zaman ve yerde bir araya gelmişlerin emeğinin karşılığıdır. Grafik
bölümünün 5. sini düzenlediği “Kaligrafi ve Tipografinin Sanat Yansımaları” adlı
çalıştay grafik bölümümüzün niteliğini belgeleyen önemli bir etkinlik olarak
süregelmektedir. Bu büyük organizasyonda emeği geçen tüm hoca ve mesai
arkadaşlarıma kente, fakültemize, özellikle de öğrencilerimize kazandırdıkları
değer için teşekkür ederim.

It can be claimed that our faculty could achieve the evolution process of
an artist’s transition from apperenticeship to craftmanship quickly. Our
departments such as Ceramics/Glass, Graphic, Animation give education
at a proficiency level for years and are decisive in their own areas is not an
allegration but the truth. We are perfectly aware that apart from our bases
shown as the first reference from the beginning, thanks to our academic
staff that are mentioned less but have a great importance, we have a say in
Turkey’s art education for a long time. Our faculties’ education success, is
evaluated by the sucess of our graduates since they are the product of our
system. The source of the efficiency we have in Anadolu is based on diversity
rather than the wealth of the students. Our graduates are successfull. In
overall evaluation this is the success of people, in particular this is the work
of people who were together at right time and place. “Artistic Reflections
on Calligraphy and Typography” art event, which is being held for the 5th
time this year by Graphics Department, has become an important qualitative
factor for Graphics Department. I would like to thank to all of the teachers
and fellow workers that took part at this organisation, to the city, to our
faculty and especially for the value they brought for the students.
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Prof. Tevfik Fikret Uçar
Grafik Bölüm Başkanı
Chairman of Graphic Department
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Fikir ve düşüncelerimiz söze, sözlerimiz dönüşerek yazıya erişir. Bu evrilme
süreci, kavramları barındıran biçimlerle sonuçlanır. İster bir hattatın elinden
akan, ruhundan damlayan harflerle biçimlensin, ister bir grafik tasarımcının
zihninden tipografi kanalıyla yansısın; yazı özünde bir fikri, duyguyu ve kavramı
barındırır. Beşincisini gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizde yeniden Yunus’un
kapsayıcı ve kavrayıcı çağrısına kulak verdi sanatçı ve tasarımcılar, sevgi, aşk
bağışlama ve buram buram hümanizm kokan sözlerini kendi bakışlarıyla
biçimlendirdiler.
“Dost sûreti gözgüdürür*, bakan kendi yüzün görür” diyen bu gönül insanının
ışığıyla aydınlanan ve çevresini aydınlatan bütün sanatçı ve tasarımcılarımıza
yürekten teşekkürler. “Can gözüyle bakan görür” diyerek yine Yunus’ca
bitirelim, can gözüyle bakan gözleriniz hep ama hep güzelliklere açılsın...

(*) Gözgü: Ayna

Our ideas and our thoughts turns into words, our words transform into letters.
This transformation process results with forms that contains concepts. Whether
they are formed by the letters that flows from a calligraphers hand, shaped
by the letters that drips from their soul, or reflected from a graphic designer’s
mind through typography; words, in essence, contain an idea, emotion and
concept. With the fifth of this event, again artists and designers have heard
Yunus’s comprehensive and prehensile calling and they have shaped his
words, which are full of love, forgiveness and humanism, through their own
perspective.
We would like to thank all the artists and designers who see the light of this
loving person who mentions that “A friend’s face is a mirror, to which one looks
to see their own face” and illuminate their surroundings. Let’s conclude with
another quote by Yunus and wish our eyes which look through the heart see
beauty only: “One who looks through the eye of the heart, sees”
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Sevgi Arı
2010 yılında, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti
Etkinlikleri kapsamında davet edilen Avusturyalı
sanatçı Peter Kogler’in yürüttüğü “İstanbul’da
Çalışıyor ve Yaşıyor” atölye çalışmasına ve
sonrasındaki Sanat Limanı / Antrepo No: 5’teki
sergiye katıldı. Aynı yıl Haydarpaşa Garı’nda
düzenlenen “Taşınabilir Sınırlar” isimli sergiye ve
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin
düzenlediği 5. Uluslararası Öğrenci Trienaline
katıldı.

In 2010 she participated “Lives and Works in
Istanbul” project which includes a workshop with
Austrian artist Peter Kogler and an exhibition at
Art Port/Antrepot No:5, Istanbul. At the same year
she joined “Portable Borders” at Haydarpasa Train
Station, and 5th International Student Triennial
organized by Marmara University Faculty of Fine
Arts.
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Melike Atılkan
Kayseri’de doğdu (1982). Sivas Cumhuriyet
Üniversitesi Haberleşme Bölümü’nden mezun oldu
(2003). 2003-2006 yılları arasında Kayseri Özel
Melikgazi Hastanesi ve Kızılay Hastanesi’nde yurtdışı
sorumlusu olarak çalıştı. Anadolu Üniversitesi Dış
Ticaret Bölümü’nden mezun oldu (2008). Selçuk
Üniversitesi G.S.F. Grafik Bölümü’nden mezun oldu
(2012). 2012 yılında atanmış olduğu araştırma
görevliliğine ve Anadolu Üniversitesi G.S.F. Grafik
Bölümü’nde yüksek lisansı eğitimine devam
etmektedir.

She was born in Kayseri (1982). She graduated
from the Communication Programme of the Sivas
Cumhuriyet University (2003). Between 2003-2006,
she worked as a responsible on foreign patient
department of some hospitals. She graduated
from the Foreign Trade Programme of the Anadolu
University (2008) She graduated from the Graphic
Programme of the Selçuk University. (2012). She
is stil an assistant and is keep going the master’s
degree at Anadolu University of Fine Arts Graphic
Programme.

2012 ‘’Graficon Uluslararası Grafik Etkinlikleri’’
sergisine katılmıştır.

She has attanded exibitions Graficon (International
Graphic Events) in 2012.

2012 Dival Promosyon Ürün Tasarım Yarışması –
Üçüncülük ödülü almıştır.

My award is: 2012 Dival Promotional Items Design
Competition-3st Prize.
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Martin R. Baeyens
Ressam, Grafik Tasarımcısı ve Sanatçısı.

Active painter, graphic artist and designer.

Belçika’da ve diğer ülkelerde 116 adet serbest
kişisel sergisi, dünya çapında 952 adet grup
sergisine katılmış ve 128 adet uluslararası ödül
almıştır.

He released a long list of sole exhibitions (116)
in Belgium and other countries, he participated
in (952) group exhibitions world wide and was
awarded for (128) international exhibitions.

Baeyens’in Exlibris dünyası için önemli ve özel
bir yeri vardır. Bugüne kadar birçoğu serigrafi ve
CGD tekniği ile üretilmiş 732 adet exlibris tasarımı
bulunmaktadır.

In the Exlibris world he takes an important and
special place. He realised until today, (732) Exlibris
from which most of them are in silk screen and
CGD.

Sanat çalışmalarının merkezinde doğa vardır.
Teknoloji ve doğa arasındaki dengeyi bulmaya
çalışan Baeyens, çalışmalarında elektronik devre
tabakalarını kullanmaktadır.

Nature is at the centre of his art work. He seeks for a
balance between technology and nature and uses
therefore electronic circuit print plates.

Serbest grafik çalışmalarında serigrafi üzerine
uzmanlaşmıştır. İşlerini mükemmeliyetçi teknik
anlayışıyla kendisi basmaktadır.
Gent Üniversitesi Güzel Sanatlar Kraliyet
Akademisi’de 40 yıldır eğitim vermekte olan
Beayens şu anda profesör ünvanına sahiptir.
Belçika’daki Frans Masereel Centre for
Graphic ve Amerika Lubbock’daki Texas Tech
Üniversitesi’nde Çin Halk Cumhuriyeti’ndeki pek
çok üniversitesitede, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’da
misafir öğretim elemanı olarak eğitim vermektedir.
Erasmus (eğitim amaçlı değişim programı)
kapsamında Barcelona, Lizbon, Krakow, Limerick ve
Vilnius akademilerine davet edilmiştir.

In his free graphic he is also specialised in silk
screen. He prints his works himself, a technique in
which he is a perfectionist.
For 40 years he is professor at the Royal Academy
of Fine Arts ,University College Gent
As visiting lecturer he was active at the Frans
Masereel Centre for Graphic in Belgium, the Texas
Tech University in Lubbock USA and in several
university’s in China, Turkey and North Cyprus. For
Erasmus (educational exchange project) he was
invited to the academies of Barcelona, Lisbon,
Krakow, Limerick and Dalian.
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Ebru S. Baranseli
2001 yılından itibaren Anadolu Üniversitesi, Güzel
Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nde Öğretim
Görevlisi, Üniversite’nin Rektörlük Grafik Tasarım
Ofisi’nde Yaratıcı Yönetmen, Anadolu Üniversitesi
Televizyonu TVA’da Sanat Yönetmeni olarak görev
yaptı. “Etkileşimli Ortamda Grafik Tasarım Projeleri
ve Sunum Avantajları” konulu Yüksek Lisans Tezi
ile “Gelişen İletişim Teknolojileri ile Grafik Anlatım
Dili ve Grafik Tasarımın Yeni Uzantıları” konulu
Doktora Tezini yine aynı üniversitede tamamlamıştır.
Ulusal ve uluslararası konferanslara bildiri ve
makaleleri kabul edilmiş, çeşitli sergilere katılmış,
uluslararası projelerde görev almış ve çeşitli tasarım
yarışmalarında ödüller kazanmıştır. Halen Anadolu
Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Worked as an instructor in the Graphic Design
Department in FFA, Anadolu University, as a
creative director at the office of graphic design,
and also as an art director at Anadolu University’s
Television. She graduated MFA in 2003 with the
thesis “The Study Of Graphic Design Projects
And The Presentation Advantages In Interactive
Environment” and graduated phD in 2009 with
the thesis “Graphic Language Developed By
Information and Communication Technologies And
The New Extensions Of Graphic Design in Anadolu
University. Excepted with articles to national and
international conferences, participated in various
exhibitions, worked at international projects and
won prizes at various design contests. Presently she
is working as a lecturer in Anadolu University.
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Petra Beisse
Petra Beisse 1963 yılında Almanya, Gronau/
Leine’de doğmuş ve halen yaşamakta olduğu
Wiesbaden’e 2000 yılında taşınmıştır.

Petra Beisse was born in 1963 in Gronau/Leine
(Germany) and moved to Wiesbaden in 2000,
where she now lives and works.

Eğitimini peyzaj tasarımcısı olarak tamamladıktan
sonra Hildesheim’da bulunan (HAWK) Uygulamalı
Bilim ve Sanat Okulu’nda Görsel İletişim Eğitimi
görmüş ve Prof.Gottfried Pott liderliğinde kaligrafi
üzerine uzmanlaşmıştır.

After finishing her training as a landscape designer,
she studied Visual Communication specializing in
Calligraphy as a major subject at the University of
Applied Science and Art (HAWK) in Hildesheim,
under Professor Gottfried Pott.

Çalışmaları sırasında el yazısına ve onun Grafik
tasarım alanındaki kullanımına yönelik tutkusunu
keşfetmiş, hem indirgeyici özellikleri, hem de Grafik
kalitesi ile yazıya “kaligrafik illüstrasyon” ve “hissi
tasarım elemanları” olarak yer vermiştir. Sanatsal
çalışmaları bu sembiyozu yansıtmaktadır.

During her studies she discovered a passion for
handwritten media and their application in graphics
design, employing both the reductional features
and graphic qualities of writing as a medium for
“calligraphic illustration” and “emotional design
elements”. Her artistic work reflects this symbiosis.

Grafik tasarım eğitiminin ardından, 4 sene boyunca
köklü bir reklam şirketinde sanat yönetmeni
olarak görev almıştır. Petra Beisse 1995’den beri
serbest kaligraf, Grafik tasarımcı ve eğitmen olarak
çalışmaktadır.

Following her graphic design training, she held
a four-year position as Art Director in a wellestablished advertising agency. Since 1995, Petra
Beisse has worked as a freelance calligrapher,
graphics designer and teacher.

Müşterileri arasında sayısız sektörden kuruluşlar,
reklam ve yayıncılık şirketleri bulunmaktadır. Aynı
zamanda işlerini sergilemekte, sunumlar ve dersler
yürütmekte, kaligrafi çalıştayları düzenlemektedir.
Gazete ve kitaplarda yayınları yaygın bir şekilde
bulunmaktadır. Kaligrafik “elyazısı” stili temelli,
çok sayıda projesi ile ulusal ve uluslararası ödüller
kazanmıştır.

Her clients include advertising and publishing
agencies, and companies from numerous sectors.
She also exhibits her works, holds lectures
and presentations, and organizes calligraphy
workshops. She has published extensively in
journals and books. Numerous projects based on
her calligraphic “handwriting” style have received
national and international awards.
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İlhan Bilge
1950’de İstanbul’da doğdu. 1971’de Devlet
Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu (bugünkü
adıyla Marmara Üniversitesi) Grafik Bölümü’nden
mezun oldu. 1967’de profesyonel iş hayatına
başladı. Kurumsal kimlik tasarımı, yayın tasarımı,
bilgilendirme tasarımı ve çevresel grafik tasarımı
gibi farklı dallarda ürün veren Bilge, ambalaj
tasarımı alanında uzmanlaştı.
1978 yılında kendi tasarım atölyesini kuran Bilge,
birçok yayında çeşitli görevlerle ve çalışmalarıyla
yer aldı. Grafikerler Meslek Kuruluşu kurucu üyesi
olan Bilge, Marmara Üniversitesi, Grafik Bölümü’nde
Reklam Grafiği ve MSGSÜ Grafik Bölümü’nde
ambalaj tasarımı üzerine eğitim vermektedir.

He was born in İstanbul in 1950. In 1971 he
graduated from İstanbul Applied Fine Arts
School Graphic Design Department. In 1977, he
established his own design studio “Tanıtım Grafik”.
The same year, he was among the founders of
Turkish Society of Graphic Designers and he
worked as a board of director for seven terms.
In 1994, he started to teach graphic design in
Marmara University Faculty of Fine Arts. Since 2000,
he has been teaching packaging design in Mimar
Sinan University Faculty of Fine Arts Graphic Design
Department.

21

21

22

Eren Evin Kılıçkaya Boğ
1978 yılında, Eskişehir’de doğdu. 2003 yılında
Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve
Mimarlık Fakültesi Grafik Bölümü’nden derece
ile mezun oldu. Aynı yıl Anadolu Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü Grafik Anasanat Dalı’nda
lisansüstü eğitimine başladı. 2004 yılında
Dumlupınar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi
Grafik Bölümü’ne araştırma görevlisi olarak atandı.
2007 yılında “Grafik Tasarımda Görünmeyen
Çoğunluk: Beyaz Alanlar” başlıklı tezi ve uygulaması
ile yüksek lisansını tamamladı. 2007 yılında Anadolu
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde araştırma
görevlisi olarak başladığı görevini ve Güzel Sanatlar
Enstitüsü Grafik Anasanat Dalı’nda başladığı sanatta
yeterliğini sürdürmektedir.

Born in Eskişehir, 1978. In 2003, graduated from
Bilkent University, Faculty of Fine Arts, Design and
Architecture, Graphic Design Department with
the higher degree. In the same year, started to
postgraduate education in Anadolu University,
Institude of Social Sciences, Graphic Design
Department. In 2004, nominated Dumlupınar
University, Faculty of Fine Arts, Graphic Design
Department as a research assistant. In March 2007,
Finalized post graduate education with the thesis
titled “ Invisible Majority in Graphic Design: White
Spaces” and an exhibiton. Still continue working
in Anadolu University, Faculty of Fine Arts, Graphic
Design Department and studying Proficiency
in Art, in Institude of Fine Arts, Graphic Design
Department.
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Frances Breen
Wexford, İrlanda’da doğdu. Avusturya ve İrlanda
da yaşıyor ve çalışıyor. Dublin’deki Uluslararası
Sanat ve Tasarım Yüksekokulu (NCAD), Grafik
Tasarım’dan mezun oldu. Profesor Friedrich
Neugebauer ile Avusturya’da yazı tasarımı üzerine,
Viyana Uygulamalı Sanat Üniversitesi’nde kitap
sanatı üzerine ve Martin Andersch ile Hamburg’da
yazı tasarımı üzerine çalışmak için burslar kazandı.
1986’dan beri NCAD, Dublin Görsel İletişim Bölümü
ve Eğitim Fakültesi’nde konuk öğretmen olarak
çalışıyor.
Uzun yıllardır İrlanda, İskoçya ve İngiltere’deki sanat
ajansı topluluklarının eğitimsel ve kültürel projeleri
ile ilgileniyor.
Tekstil sanatçısı Joanne Breen ile yaptığı yaratıcı
ortak çalışmaları ona şairlerle ve farklı görsel medya
elemanları kullanan görsel sanatçılarla çalısması için
ilham kaynağı oldu. Bu deneyimler bakış açısının
genişlemesini ve yeni perspektifler kazanmasını
sağladı.
Kişisel çalışmaları yazının; anlam, yapı, ritm ve
müzikalite gibi farklı açılarını araştırmaya yöneliktir.
Görsel formunu bu deneyimi ve yazının özünü
anlamış olması ortaya koyuyor. Hedefi bu görsel
formun yeni bir ışık altında izleyici tarafından
deneyimlenmesi.
Sergiler: İrlanda, Londra, Birmingham, Glasgow,
Viyena’da Joanne Breen ile iki kişilik sergi.
Avusturya, İtalya, Almanya, İrlanda, İngiltere ve
İskoçya’da Grup Sergilerine düzenli katılım.
6. Uluslararası Sanatçı Kitapları Trienali Vilnius 2012.

Born in Wexford, Ireland. Lives and works in Austria
and Ireland.
Graduated in Graphic Design from the National
College of Art and Design, NCAD, Dublin.
Received scholarship awards to study Lettering with
Professor Friedrich Neugebauer in Austria, Book
Arts at the University of Applied Arts in Vienna and
Lettering with Martin Andersch in Hamburg.
Since 1986 visiting tutor for Lettering and Book
Arts in NCAD Dublin in the Department of Visual
Communication and Faculty of Education.
Many years involvement in Educational and Cultural
projects with Community Arts Agencies in Ireland,
Scotland and England.
Creative Collaborations with Textile Artist Joanne
Breen have been inspirational for further ongoing
collaborations with poets and visual artists using
a broad range of visual media. These experiences
have broadened and opened new perspectives.
Personal work is a search for the many aspects
of a text - the meaning, structure, rhythm and
musicality. The intensity of this experience and
understanding the essence of the text suggests
visual form. The intention is that this visual form may
be experienced by the viewer in a new light.
Exhibitions, selection: Two person exhibitions
with Joanne Breen in Ireland, London, Birmingham,
Glasgow, Vienna.
Regular participation in Group Exhibitions in
Austria, Italy, Germany, Ireland, England, Scotland,
6th International Artist’s Book Triennial Vilnius 2012.
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Etem Çalışkan
Tarsus, Göçük köyü 1928 doğumlu, köyde ilkokul,
Tarsus’da Ortaokul, Mersin’de Lise, İstanbul’da
1952-1956 Baykuş Yuvası İstanbul Güzel
Sanatlar Akademisi. 1953 yılında Güzel Sanatlar
Akademisi’nde öğrenci iken hayatı boyunca
yanından ayrılmadığı sevgili yazı hocası hattat Emin
Barın’ın Anıtkabir kitabelerinin yazımında asistan
olarak çalıştı. Basın Şeref Kartı sahibi Çalışkan
Akademinin ilk öğrencilik yılında Yeni Sabah
gazetesinde çalışmaya başladı. Yeni yazı sanatçısı
olarak, hattat Ali Toy’la eski yazı - yeni yazı hat sanatı
dostluğu devam etmektedir. Eskişehir Büyükşehir
Sanat Galerisi’nde ve Kadir Has Üniversitesi Sanat
Galerilerinde Hattat Ali Toy’la birlikte Yunus Emre ve
Mevlâna konulu hat sergileri açtılar. Albüm olarak
Milliyet Gazetesi’nde Türk büyükleri resimleri, Kültür
Bakanlığı’nca Yunus Emre Şiirleri el yazması albümü,
Maliye Bakanlığı’nca Atatürk’ün yüzüncü doğum yılı
anısına basılan altın ve gümüş paralar, PTT Genel
Müdürlüğünce Cumhurbaşkanlığı forsundaki 16
Türk devletinin simgesi yıldızların pulları, Güneş
gazetesinde Kur’an’ın türkçe anlamının el yazması,
Sabah Gazetesi’nde el yazması Yunus Emre Divanı
ve son olarak Kültür Bakanlığı’nca yayımlanan Gazi
Mustafa Kemal’in Nutuk’u el yazması kitaplarıdır.

He was born in Göçük village in Tarsus in 1928. He
has finished his primary school in the same village
and college educations in Tarsus. He has completed
his art education in İstanbul Owl Nest Fine Arts
Academy between 1952-1956. He has worked as
an assistant of his beloved master Emin Barın at the
inscribing works at Anıtkabir in 1953. He worked
at Yeni Sabah Newspaper during his student life
and he his holding the diploma of honors in press.
He has a special friendship with Ali Toy who is a
traditional calligrapher. They continue to work on
traditional and contemporary calligraphy. He has
exhibitions on Mevlâna and Yunus Emre in Eskişehir
Art Gallery and Kadir Has University Art Gallery.
His several works including Turkish Statesmen
Portraits, 16 Turkish States Stamp Design, Turkish
hand lettering of Koran, Hand lettered Yunus Emre
Book and lastly Gazi Mustafa Kemal’s hand-lettered
books are published by several newspapers and
ministries.
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Savaş Çevik
1953 yılında Akseki (Antalya)’da doğdu. İstanbul
Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Grafik Bölümü’nden
yüksek lisans diplomasını aldığı yıl (1976), hocası
Prof. Emin Barın’ın asistanı olarak aynı bölümde
öğretim görevine başladı. Lâtin Yazısı konulu doktora
çalışmasını 1983’de tamamladı. 1987’de Yard.
Doçent olarak “Yazı Tasarımı” dalında ihtisaslaştı.
Hat Sanatı’yla ilgili çalışmalarına 1973 yılında; son
yüzyılın ünlü hattatları olan Kemal Batanay’dan rik’a
ve tâlîk, Hâmit Aytaç’tan sülüs ve nesih yazılarını
meşk ederek başlamıştır. Her iki hattatın vefatlarına
kadar, onlardan hat öğrenimini sürdürdü. Sonraları,
hattat Prof. Ali Alparslan’dan dîvânî ve celî dîvânî
yazılarını meşk etti. Bu arada hocası Prof. Emin Barın
ve hat uzmanı Prof. Uğur Derman’la sıkça görüşerek
Hat Sanatı hakkında bilgi ve görgüsünü arttırdı.
1986’da İslâm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma
Merkezi (IRCICA)’nin düzenlediği Uluslararası Hâmit
Aytaç Hat Yarışması’nda birincilik ve iki mansiyon
aldı. Ayrıca, hat ve grafik konularında yurtiçi ve
yurtdışında otuz kadar değişik ödülü, Türkiye’de
ve diğer ülkelerdeki çeşitli koleksiyonlarda, levha,
hilye, tuğra, câmi yazısı, ferman vb. formlarda çeşitli
eserleri bulunmaktadır.
Sanat çalışmalarının yanı sıra üniversite öğretim
üyeliği görevini de sürdüren Çevik’in, Latin Yazısı
ve kaligrafi alanlarında da eserleri vardır. Bu
konuda, yerli ve yabancı birçok devlet başkanına ve
idarecilere verilen berat, hediye, diploma, belge gibi
kaligrafik çalışmaları da önemli yer tutmaktadır.
Klasik hat çalışmalarıyla birlikte kendine özgü
modern uygulamalar da geliştiren Savaş Çevik,
ayrıca, teorik bilgilendirmeler, yayınlar, hat kursları,
jüri üyelikleri, yazı ve imza bilirkişiliği gibi konularda
görev almıştır. Çevik, Nisan 2008’e kadar çeşitli
ülkelerde 22 kişisel hat sergisi gerçekleştirmiş, ayrıca
88 karma sergiye katılmıştır.

He was born in 1953 in Akseki. He studied Graphic
Arts in Istanbul State Art Academy, and obtained
his Masters Degree in 1976. He started teaching
in the same department as an assistant to Prof. Dr.
Emin Barın. In 1983 he completed his doctorate
study on Latin writing. In 1974 he started practicing
calligraphy with Hafız Kemal Batanay in R’ika an
Talik styles. One year later, in 1975 he also started
working with Hamit Aytaç and continued to work
with both the calligraphists till their deaths. Later
on he started practicing Divani and Celi Divani
styles with Prof. Ali Alpaslan. His knowledge and
experience increased with the help of Prof. Uğur
Derman and his tutor Prof. Emin Barın.
He has had 22 personal exhibitions in and out
of Turkey and has also taken part in 88 general
exhibitions. He has works in different collections. He
has been awarded many prizes in Calligraphy and
Graphic arts. In 1986 he took the fist place in Telik
and Celi Talik styles and two mentions in Celi sülüs
and other styles, in the “Hamit Aytaç Calligraphy
Competition”, organized by IRCICA.,
He also has works in Latin Calligraphy, and besides
commercial works he has written many certificates
and presents that were given to Turkish and foreign
statesmen.
He has given many calligraphy courses,
written many articles and reports, taken part
in conferences, TV and Radio programs and
evaluation committees.

29

29

30

Murat Dorkip
1955 yılında Ankara’da doğdu.1976 yılında
İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Grafik
Sanatlar Bölümü’nden mezun oldu. 1976-2005
yılları arasında yurt içi ve yurtdışında çeşitli
sergilere katıldı. Günümüze dek birçok ödül aldı.
Ulusal birçok yarışmaların jürilerinde yer aldı.
Grafikerler Meslek Kuruluşu ve ARD Yönetim Kurulu
üyesi olarak görev aldı. 1978 yılından bu yana
kurucu ortağı olduğu Rekmay Ltd. Şti.’ nin sanat
yönetmenliğini yürütmektedir.

He was born in Ankara in 1955 and graduated from
the Istanbul State Academy of Fine Arts, Department

1990 yılından beri Hacettepe, Bilkent ve Anadolu
Üniversitesi, ayrıca Başkent Güzel Sanatlar
Fakültesi’nin Grafik Sanatlar Bölümü’nün kurucusu
ve Grafik Sanatlar Bölümü’nde öğretim görevlisi
olarak dersler ve konferanslar verdi.

He was among the founders of the Graphic Arts
Department of the Fine Arts Faculty of the University
of Başkent, and has been lecturing and delivering
speeches in the Hacettepe, Bilkent and Anadolu
Universities for the last 23 years.

Stratejik iletişim danışmanlığı yapmakta olan
Dorkip, çalışmalarını Algı Yönetimi, Marka Yönetimi
ve tipografi üzerinde yoğunlaştırmıştır.

Also providing consultancy service on strategic
communication for a number of companies, Murat
Dorkip has focused his studies on Perception and
Brand Management as well as Typography.

2011 yılında Türk Hava Kuvvetlerinin 100. yıl
etkinliklerinin tüm görsel iletişimini yürütmüştür.
F16 SOLOTÜRK Projesi’nin F16 Uçağının tüm
kurumsal kimlik tasarımını yapmıştır. (SoloTürk
Projesi; 2011 GMK Outdoor tasarım birinciliği
ödülü ve 2011 Temmuz’da İngiltere’de dünyanın en
büyük hava gösterilerinden biri olan “Air Tatoo”da
Sollotürk projesi Tasarım ve Kurumsallığı ile en
büyük ve prestijlli ödülünü almıştır.
2010 yılından bugüne dek “TÜRK TASARIM
DANIŞMA KONSEYİ’de Grafik Tasarımcıları
Temsilen görev yürütmektedir. Birçok Avrupa Birliği
Projesinde, “Grafik tasarımcı ve iletişimci “olarak
görev almıştır.
Dorkip; grafik çalışmalarını içeren 2 kişisel sergi
açmıştır.

of Graphic Arts in 1976. From 1976 to 2005 he had
participated in domestic and international exhibitions
and received many awards. He was among jury
members in many national competitions and worked
as the member of the Board of Directors of the Union
of Graphic Designers and ARD. Since 1978, he has
been the art director of the Rekmay Ltd. which is cofounded by him.

Dorkip was also responsible for managing the
visual communications of the centennial events of
the Turkish Air Force, including the development
of a centennial logotype. Furthermore, in that same
year, in the ‘F-16 SOLOTÜRK Project’ of the Turkish
Air Force, he was the graphic designer of the F-16
fighter jets and was responsible for managing the
corporate identity of the whole project. (Solotürk
Project became the winner project in 2011 in the
GMK, Outdoor design branch. Again in July 2011,
in ‘Air Tattoo’, one of the biggest air shows of the
world, Solotürk Project won the biggest and most
prestigious award with its design and its corporate
communication strategy.)
Since 2010, Murat Dorkip is a member of the Turkish
Design Advisory Council as the representative of the
Graphic Designers.
He had two personal exhibitions in which his own
works were presented.
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Ömer Durmaz
Tasarım kariyerine 1993’te yarı–zamanlı başladı;
1997’den itibaren tam–zamanlı sürdürdü. 1999
yılında etkileşimli arayüz tasarımı üzerine hazırladığı
projesiyle Dokuz Eyül Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Grafik Bölümü’nden mezun oldu ve
İstanbul’a yerleşti; burada 2002’ye kadar belli–
başlı markalar için sanat yönetmeni olarak çalıştı.
2002’de mezun olduğu bölümde öğretim görevlisi
oldu. 2004 yılında ambalajtasarimi.com’u kurdu;
bir dizi ambalaj tasarımı etkinliğinin ve yayınının
gerçekleştirilmesini sağladı. 2006 yılında “Digital
Arts” dergisinin kuruluşunda yer aldı. Aynı yıl
“Grafik Tasarım” dergisinin kurucu editörlüğünü
yaptı ve bu görevi 30 sayı boyunca sürdürdü. 2009
yılında yüksek lisansını ambalaj tasarımı alanında
tamamladı. Grafik tasarım üzerine yazılar kaleme
alan, bildiriler sunan Durmaz, 2010 Avrupa Kültür
Başkenti İstanbul kapsamında “İstanbul’un 100
Grafik Tasarımcısı ve İllüstratörü” adlı araştırma
kitabını yayımladı. 2010–2012 arasında Grafikerler
Meslek Kuruluşu’nun yönetim kurulunda görev
aldı. 2010 yılında bir grup tasarımcıyla beraber
Tasa Platform adıyla bir tasarım kolektifi kurdu; Tasa
aynı yıl Türkiye’nin ilk Tasarım Yürüyüşü etkinliğini
gerçekleştirdi. Yine 2010 yılında Türkçe Tipografi
Topluluğu’nun iki kurucusundan biri oldu. 2005
yılında açtığı ilk kişisel sergisinin ardından; son
sergisini, Türkiye’nin görsel iletişim tasarımı tarihi
üzerine yaptığı araştırmayla “Babıali’nin Kapak
Ressamları” adıyla 2013 yılında gerçekleştirdi.
Bugüne kadar ulusal ve uluslararası birçok etkinlik
düzenleyen, etkinliklerde yer alan Durmaz; DEÜ
GSF Grafik Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak
çalışmakta, “Tasarım Gazetesi” danışma kurulu
üyeliğini sürdürmekte ve tasarım çalışmalarına
serbest devam etmektedir.

Started his design career in 1993 as part-time and
continued as full time after 1997. Graduated from
Dokuz Eylul University, Faculty of Fine Arts, Graphic
Department in 1999 with the project prepared on
interactive interface design and moved to Istanbul;
worked as art director until 2002 for major brands.
In 2002 he became a lecturer in the department
from where he graduated. In 2004 he established
“ambalajtasarimi.com (about packaging design)”;
he made several package design activities and
publications possible. In 2006, he supported the
foundation of the magazine “Digital Arts”. The same
year he was the founder editor of “Grafik Tasarim”,
the leading Turkish graphic design magazine, and
continued with this assignment for 30 issues. In
2009, he completed his graduate degree in the
field of package design. Along with writing articles
on graphic design and making presentations
Durmaz also published a research book named
“100 Graphic Designers and Illustrators of Istanbul”.
During 2010–2012 he participated as a member
in the board of management of “Turkish Society
of Graphic Designers (GMK)”. In 2010 he founded
a design collective named “Tasa Platform” with a
group of designers; the same year Tasa executed
the first “Design Walk” of Turkey. Again in 2010
he was one of the two founders of the “Turkish
Typography Community”. After his first individual
exhibition in 2005, he organized his last exhibition
“The Cover Artists of Babiali” in 2013 with a
research on Turkey’s visual communication history.
Durmaz who is an organizer and participator
of many national and international activities,
is working as an academician in Dokuz Eylul
University, Fine Arts Faculty Department of Graphic
Design and is a member of the “Tasarim Gazetesi
(Design Newspaper)” advisory board and he is also
freelancing his design works.
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Duygu Efe
1985 yılında Malatya’da doğdu. 2008 yılında
Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Grafik Bölümü’nden mezun oldu. 2010 yılında
Batman Üniversitesi Grafik Bölümü’nde araştırma
görevlisi olarak çalışmaya başladı. Su anda
Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik
Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya ve
yüksek lisans eğitimi almaya devam ediyor.

In 1985, She was born in Malatya. She graduated
from Atatürk University, Faculty of Fine Arts
graphics in 2008. In 2010 she began working as a
research assistant in the graphics department at
the University of Batman. Now a research assistant
in the graphics department of Anadolu University
Faculty of Fine Arts, continues to take master of
education and to work.
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Mustafa Eren
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
(o zamanki adıyla Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek
Okulu) Grafik Bölümü’nden 1972 yılında mezun
oldu. Kaligrafi dalında ihtisas yaptı. Font tasarımı
üzerine Amerika’da yapılan bir yarışmada ödüle
layık görüldü.
“Milliyet Sanat”, “Nokta”, “Erkekçe”, “Kadınca” ve
birçok tanınmış derginin tasarım yönetmenliğini
yaptı.
Uzun senelerden beri tasavvuf düşünürlerinin
değerli sözlerini ve topluma mal olmuş değerli
sözleri kaligrafi ile yorumlamaktadır.

Mustafa Eren graduated from the Academy
of Applied Arts in Istanbul (today’s Marmara
University) in 1972. He specialized in calligraphy
and his unique work on fonts was awarded in a
contest in the USA.
Meanwhile he worked as an art director for the
highly circulating publications such as “Milliyet
Sanat”, “Nokta”, “Erkekçe”, “Kadınca”.
In the last decades, Mustafa Eren has been involved
in carrying out the art of calligraphy, especially
employing this graceful writing to the well-known
proverbs of mystical thinkers with a modern
approach.
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Martina Flor
Martina Flor, harflerin çiziminde hem tasarımcı
hem de illüstrator yeteneklerini bir araya getiriyor.
Buenos Aires’de büyüdü. İspanya ve Hollanda’da
eğitim aldı. Şu an Berlin’de, dünyanın her tarafından
müşterilerle yazı, yazı tasarımı ve illüstrasyon
üzerine çalışıyor. Aynı zamanda kendi başlatmış
olduğu “Yazı Tasarımı ve Kaligrafi” projesinin
maske arkasındaki yazı tasarımcısı ve “Good Type”
workshop serisinin yaratıcısı olarak bilinir. İşleri bir
çok yayında yer almıştır ve yaygın olarak dersler
vermektedir.

Martina Flor combines her talents as both a
designer and an illustrator in the drawing of letters.
She grew up in Buenos Aires and studied in Spain
and the Netherlands. Based now in Berlin, she
works with a focus on type, lettering and illustration
for clients all over the world. She is also known as
the letterer behind the mask on the self initiated
project Lettering vs Calligraphy and the creator
of the series of workshops Good Type. Her work
has been featured in many publications and she
teaches and lectures extensively.
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Selahattin Ganiz
Öğretim üyesi, Grafik tasarımcı, Kaligraf, Ressam.
D. : 22 Kasım 1948. İlk ve Orta öğretim Laleburgaz
Lisesi. 1967 İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar
Yüksek Okulu’nun Grafik Sanatlar Bölümü’ne
girmeyi başardı. Öğrencilik yılları ve mezun
olduktan sonra uzun yıllar Mengü Ertel ile birlikte
çalışma şansına sahip oldu. 1971-1978 çeşitli
reklam ajansları ve basım evlerinde çalıştı. 1978
mezun olduğu okula asistan olarak kabul edildi.
Grafik tasarımla ilgili olarak birçok ödülün sahibi
oldu. 1983 sanatta yeterlik sınavını başardı. 20002005 Maltepe Üniversitesi’nin Mimarlık Fakültesi
içinde Grafik Tasarım Bölümü’nü kurdu ve 5 yıl
süreyle bölüm başkanlığı görevini üstlendi. 2006
yılından bu yana İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat
ve Tasarım Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak
görevini sürdürmektedir. Son yıllarda sanatsal
çalışmalarını da yoğunlaştırdı ve bu alanda birçok
kişisel resim sergisi gerçekleştirdi ve karma
sergilere katıldı.

An academic, graphic designer, painter and
calligrapher. He was born November 22, 1948.
He completed his primary and secondary school
education at Laleburgaz High School. In 1967, he
was accepted to the Graphic Design Department
of the Istanbul State Applied Arts Academy. During
his studies and for many years afterwards, he had
the chance to work with Mengü Ertel. From 1971 to
1978 he worked in various advertising agencies as
well as printing houses. After graduating from the
Academy, he began working there as a teaching
assistant. He has received many awards from the
works he has done in the field of graphic design.
In 1983, he completed the proficiency in arts
examination. He established the Department of
Graphic Design at the Faculty of Architecture at
Maltepe University in 2000, and was department
head for the following 5 years. Since 2006, he has
been teaching at the Faculty of Art and Design at
Istanbul Kültür University. Furthermore, he has been
concentrating on his artistic work in recent years
and has opened various personal exhibitions as
well as participated in many group exhibitons.
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Yusuf Güven
1968 yılında Kırıkkale’de doğdu. 1988’de
Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Grafik Bölümü’nden mezun oldu. Öğrenimi
süresince reklam ajanslarında grafik tasarımcı/
sanat yönetmeni olarak çalıştı. 1991 yılında, aynı
üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek
lisans programını tamamladı. 1992’de Marmara
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik
Bölümü’nde başladığı sanatta yeterlik programını
1995’de tamamladı. Piyasaya dönük çok sayıda
grafik ürün hazırladı. Karma ve yarışmalı sergilere
katıldı. Katıldığı afiş ve logo yarışmalarından ödüller
aldı. Şu anda, Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Grafik Bölümü’nde öğretim üyesi olarak
çalışmaktadır.

He was born in Kırıkkale-TURKEY in 1968. In 1988,
he received B.A. from University of Hacettepe, the
Faculty of Fine Arts Departmant of Graphic. He
completed his Master of Art degree in the same
university in 1991. During his academic career,
he was worked in advertisement agencies. He
completed his ‘the Sufficiency in Art’ program in
Departmant of Graphic, the Faculty of Fine Arts
at University of Marmara. He has professionally
prepared many graphical products. He has
participated in many exhibitions and competitions
and received some awards. He has been still
working as an assoc. professor at the University
of Mersin, the Faculty of Fine Arts Departmant of
Graphic.
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Sadık Karamustafa
1946 yılında İstanbul’da doğan Karamustafa
İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ni
bitirdi. Birkaç yayınevi, tiyatro ve reklam ajansında
çalıştıktan sonra 1979’da kendi tasarım atölyesini
kurdu. 1983-1995 yılları arasında Grafikerler Meslek
Kuruluşu’nda önce yönetim kurulu üyesi, daha
sonra genel sekreter ve başkan olarak görev yaptı
ve bu dönemde dört ülkede gösterilen “Türkiye’den
Afişler” Sergisi’nin yapımını üstlendi. 1995-1999
yılları arasında, iki dönem, Icograda, Grafik Tasarım
Dernekleri Uluslararası Konseyi başkan yardımcılığı
yaptı ve Icograda Dünya Grafik Tasarım Günü
projelerini yönetti. Bu dönemde AGI, Alliance
Graphique Internationale üyeliğine seçildi.

Graphic designer. 1946, born in Turkey. Studied
graphic design in State Fine Arts Academy, Istanbul.
1979, after working some years in advertising
agencies and publishing companies, founded
his own design studio. 1983-1995, worked
for the Turkish Society of Graphic Designers
(GMK) as board member, secretary general and
president. 1995-1999, Vice -President Icograda.
1989, began teaching in Mimar Sinan University,
Istanbul. 1981- 2008, won more than 50 national
awards for his posters, books, logos, exhibition
designs, magazines, brochures etc. in GMK
annual exhibitions and in several competitions.
2000, special prize in 4th Asia Graphic Poster
Triennial, Seoul, Korea. 2002, Plovdiv International
Fair Posters, Honorary Diploma Award. 2002, an
exhibition of his works is organized in DDD Gallery,
Osaka, Japan. 2003, one man show in Tokyo GGG
Gallery and Nagoya Design Museum.
Sadık Karamustafa is a member of AGI, Alliance
Graphique Internationale.
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Bengisu Keleşoğlu
Bengisu Keleşoğlu 1975 yılında Ankara’da doğdu.
Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar
Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Grafik Tasarım
Bölümü’nde 1997 yılında, Yüksek Lisans Eğitimini
ise, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Grafik Anasanat Dalı’nda “Grafik Tasarım’da
Tipografi’nin Sesi Sesin Tipografisi” başlıklı tezi ile
2008 yılında tamamladı. Halen Anadolu Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nde Ambalaj
Tasarımı, Reklam Grafiği, Grafik Sanatlar Tarihi ve
Görsel İletişim’e Giriş derslerini yürütmektedir.

Bengisu Keleşoğlu was born in 1975, Ankara,
Turkey. She graduated from the Graphic Design
Department at Bilkent University, Faculty of Arts
Design and Architecture in 1997. She received her
MFA in 2008 from the Graphic Design Department,
Faculty of Fine Arts at Anadolu University. She
had completed her thesis on “The Typography
of Sound, The Sound of Typography in Graphic
Design”. She has been working as a lecturer in the
Graphic Design Department of Anadolu University,
Eskişehir, Turkey since 2005. She teaches packaging
design, history of graphic design, introduction to
visual communication, courses.
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Emel Koru
Emel Koru 1985 yılında Türkiye’nin Aydın ilinde
doğmuştur. 2007 senesinde Antalya Akdeniz
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik
Bölümü’nde eğitimine başlamıştır ve 2011
senesinde mezun olmuştur. 2011’de Van Yüzüncü
Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik
Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak göreve
başlamıştır. 2012 senesinde Anadolu Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nde Yüksek
Lisans Programı’nda eğitimine başlamıştır. Yüksek
Lisans tezinde tipografi ve kaligrafi sanatı üzerine
çalışmaktadır.

Emel Koru was born in 1985, Aydın, TURKEY. In
2007, she started to her education at Akdeniz
Universitesi Faculty of Fine Arts Graphic Design
Department and graduated 2011. In 2011 she
started to work as a researcher assistant at Van
Yüzüncü Yıl University Faculty of Fine Arts Graphic
Design Department. In 2012, she has been
starting her master degree programme at Anadolu
University Faculty of Fine Arts Graphic Design
Department. She works on arts of typography and
calligraphy for her master thesis.
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Onur Kuran
Onur Kuran 1985 yılında Denizli’de doğdu. Lisans
eğitimini Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Grafik Bölümü’nde tamamladı. 20092012 yılları arasında grafik tasarımcı olarak çalıştı.
Master eğitimine Anadolu Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nde halen devam
etmektedir.

Onur Kuran was born in 1985 in Denizli. He
completed his undergraduate education at
Dumlupınar University. Worked as a graphic
designer between 2009-2012 in various . He is still
studying MFA in the Graphic Design Department,
Faculty of Fine Arts at Anadolu University.

51

51

52

Ali Rıza Özcan
1988’de Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’nden
mezun oldu. 1989 yılında “Klâsik Devir Kur’an-ı
Kerimleri’nin Tezhibli Sayfaları” adlı teziyle
Yüksek Lisans, 1996’da “Türk Nes’talik Ekolü”
adlı eser çalışmasıyla Sanatta Yeterlik mezunu
oldu. Prof. Dr. Ali Alparslan’dan Ta’lîk, Divanî,
Celî Divanî, Rika; Hattat Hüseyin Kutlu’dan SülüsNesih yazı çeşitlerinden icazetnâme (diploma)
aldı. Tezhip sanatında hocası Yrd. Doç. D.Tahsin
Aykutalp’tir. Birçok karma sergiye katıldı, kitap
ve dergilerde makaleleri yayınlandı. Kültür
Bakanlığı’nın düzenlediği Devlet Türk Süsleme
Sanatları Yarışmaları, IRCICA (İslam Tarih Kültür
Araştırma Merkezi) nın organize ettiği uluslararası
hat yarışmaları ile Japonya’da yapılan yazı
yarışmalarında ödüller aldı. 1996’da M.S.Ü.
Geleneksel Türk El Sanatları Hat Anasanat Dalı’nda
araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı.
2001’de Yardımcı Doçent oldu. Halen aynı bölümde
görev yapmaktadır.

He graduated from Mimar Sinan University, Faculty
of Fine Arts Department of Traditional Turkish Arts
in 1988. He received his MFA by his dissertation
titled “Classical Period Koran’s Ornamented Pages”
in 1989. And he received his sufficiency at art by
his dissertation titled “Turkish School of Nes’talik”
in 1996. He has his diplomas from Professor Ali
Alparslan on Ta’lik, Divani, Celi Divani, Rika and
from calligrapher Huseyin Kutlu on Sülüs-Nesih
type forms. His master is Assistant Prof. D. Tahsin
Aykutalp. He attended in several group exhibitions.
His articles published in several books and
magazines. He has several prizes from competition
of calligraphy and ornamentation including; IRCICA
(History of Islam and Research Center), lettering
competitions in Japan. He was attended as research
assistant at Traditional Turkish Arts Calligraphy
Department. He was attended as assistant professor
in 2001. He still continues his works at the same
department.
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Barış Sarhan
Barış Sarhan Marmara Üniversitesi Grafik Tasarım
Bölümü’nden 2005 yılında birincilikle mezun oldu.
Türkiye’nin önde gelen reklam ajanslarında sanat
yönetmeni olarak çalıştı. Afişleri başta Brno Afiş
Bienali ve Moskova Grafik Tasarım Bienali olmak
üzere bir çok etkinlikte sergilendi, kitaplarda ve
seçkilerde yer aldı. Bağımsız olarak dergilere,
tiyatrolara, filmlere, derneklere ve gösterilere
tasarımlar yaptı. 2012 yılında New York’a gitti ve
New York Üniversitesi’nde film teorisi üzerine
dersler aldı. Halen İstanbul’da tasarımcı ve
yönetmen olarak işler üretmektedir.

Barış Sarhan graduated with honors in 2005 with
a Bachelor’s in graphic design from Marmara Fine
Art University. He worked as an art director in the
leading advertising agencies in Turkey. He has
several design and advertising awards in local and
international festivals. His posters was published in
several books and selected to Brno Poster Biennial
and Moscow International Biennale of Graphic
Design. As a freelance designer he works for
magazines, theaters, movies, guilds and meetings.
He went to New York in 2012 and studied Film
Theory in New York University. Now he is working
as visual designer and director in İstanbul.
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Namık Kemal Sarıkavak
İstanbul’da 1961’de doğdu. 1978’den itibaren
Ankara’da çeşitli reklam ve tasarım ajanslarıyla
birlikte çalıştı. 1983’de Gazi Üniversitesi Gazi
Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü Grafik
Dalı Animasyon Atölyesi’nden mezun oldu.
1985’te Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar
Fakültesi, Uygulamalı Sanatlar Bölümü, Grafik
Anasanat Dalı’na araştırma görevlisi olarak atandı.
1988’de öğretim görevlisi, 1996’da yardımcı
doçent, 2002’de doçent ve 2012’de profesör oldu.
Grafik Bölümü’nde bir süre Temel Sanat Eğitimi,
Temel Grafik Eğitimi, Bilgisayar Destekli Tasarım,
İllüstrasyon, Ambalaj Grafiği ve Grafik Atölye
Final Projesi derslerinin yanısıra, başından beri
Desen, Yazı, Kaligrafi ve Tipografi derslerini vermiş
olup son yıllarda lisans-üstü eğitimde derslerini
yürütmektedir. Hacettepe Üniversitesi dışında
Başkent ve Atatürk Üniversitelerinde de dersler
vermiştir. Halen aynı kurumda öğretim üyesi olarak
görevini sürdürmektedir.
1986’dan 1993 yılına kadar katıldığı çeşitli afiş ve
pul yarışmalarında toplam 10 ödül kazanmıştır.
Ayrıca Hacettepe Üniversitesi Senatosu Sanat Başarı
Belgesi ve bir de Popüler Bilim Dergisi Grafik Sanat
Dalı Teşvik Ödülü bulunmaktadır. 1987’den bu yana
50’yi aşkın karma sergiye katılmış ve beş kişisel
sergi açmıştır. Çeşitli süreli yayınlar ile yaklaşık 10’u
ulusal hakemli dergilerde olmak üzere 50’den fazla
afiş, kitap ve kapak tasarımı, grafik tasarım, tipografi
ve görsel iletişim tasarımı eğitimi üzerine makaleri
ve çevirileri yayınlanmış, onlarca konferans vermiştir.
1988’den bugüne değin yazı, kaligrafi ve tipografi
hakkında altı kitabı basılmıştır. 2000’den sonra
yayınlanan son üç kitabı halen piyasada mevcuttur.
“Kaligrafik ve Tipografik Deneysel Tasarımlar” adlı
son (7.) kitabı ise basım aşamasındadır.

He was born in Istanbul, 1961. He has worked since
1978 with various advertising agencies in Ankara.
In 1983 he graduated from Gazi Univesity, faculy of
education, painting department, graphics major. He
has appointed to the Havettepe Univesity, Faculty
of Fine Arts, Department of Graphic as a research
assistant in 1985. He became lecturer in 1988,
assistant professor in 1996, associate professor in
2002 and professor in 2012. For a while he gave
lectures like, basic art education, basic graphics
education, computer aided design, illustration,
packaging, grafic design final project at the graphic
design depatment. Other than these from the
beginning he was giving, drawing, type, calligraphy
and typography lectures. ın the last years he is
also working with graduate students. Rather than
Hacettepe University he has also gave lecture at
Başkent and Atatürk Universities. He is still working
as a lecturer in Hacettepe University.
He won 10 awards from the poster and postal
stamp competitions he had attended from 1986
to 1993. He also has Hacettepe University Senate’s
Arts and Achievement Certificate, and Popular
Science Magazine’s Graphic Arts award. Since
1987 he has attended over 50 group exibitions
and he had five personal exibitions. He has over
50 articles, interpretations in various periodicals
and magazines, also lots of conferences about
poster, book and cover design, graphic design,
typography, and visual communication design
education. Since 1988 his six books have been
printed about type, calligraphy and typography. His
last tree books which are published after 2000 are
still available on market. His last book “Calligraphic
and Typographic Experimental Design” is still in the
printing process.
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Alessandro Segalini
Alessandro Segalini tipografi üzerine uzmanlaşmış
bir iletişim tasarımcıdır. Milan, Helsinki, Philadelphia
ve Roma’da grafik tasarım ve kaligrafi üzerine resmi
ve gayri resmi olarak çalışmalar yaptı ve eğitim aldı.
Piacenza, İtalya’da doğdu, şu an İzmir’de eşi ve iki
çocuğu ile yaşıyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde
tipografi ve tasarım eğitimi veriyor. Alessandro,
kişisel sesin yadsınamaz önemine ve değerine
adanmış olan, Newyork ve Berlin’de bulunan bir
butik yayınevinin tipografıdır.
Ernest Miller Hemingway’in ödüllü romanı “Yaşlı
Adam ve Deniz” isimli romanından esinlenerek
tasarladığı yazı ailesi Hemingway Pro, İngiltere
“Creative Review Type Annual 2011” de Teşhir
kategorisi altında seçilmiştir.
Türkiye’de tipografik kültürü teşviğe dayalı
konferans ve çalıştay serisi olan ISType (İstanbul Yazı
Seminerleri) ‘nin yaratıcılarındandır. Eğitim ile ilgili
olarak, bilginin öğrenen tarafından eylem yoluyla
ortaya konduğuna inanıyor. Ona göre eğitim
gelecek için hazırlık değil, bir yaşam sürecidir.
İlgi alanları; dil bilim, kitap tasarımı ve masaüstü
yayıncılık, bilgilendirme tasarımı, font tasarımı,
kaligrafi ve yazı tasarımı, görsel kimlik gibi alanları
kapsar.

Alessandro Segalini is a communication designer
who specializes in typography. He studied
and practiced graphic design and calligraphy
both formally and informally in Milan, Helsinki,
Philadelphia and Rome. He was born in Piacenza,
Italy, and lives in Izmir, Turkey, with his wife and
two children. He is teaching typography & design
education at Izmir University of Economics.
Alessandro is the typographer of Contra Mundum
Press, a boutique publisher based in New York &
Berlin dedicated to the value and the indispensable
importance of the individual voice.
The typeface Hemingway Pro designed by Segalini
was inspired by the prize winning novel The Old
Man and the Sea by Ernest Miller Hemingway and
has been selected for the UK Creative Review Type
Annual 2011 within the Display category.
Alessandro co-created ISType (Istanbul Type
Seminars), a lecture and workshop series devoted
to encouraging typographic literacy in Turkey. In
regards to education, he believes that knowledge
is constructed by the learner through action — it is
mediate, not immediate. Education is a process of
living, and not a preparation for future living.
His interests extend across linguistics, book &
editorial design, information design, typeface
design, calligraphy and lettering, visual identities
and designing for multiple languages.
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Sevim Selamet
1965 yılında Bulgaristan’da doğdu. 1992 yılında
Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik
Bölümü’nden mezun oldu. 1995 yılında yüksek
lisans, 1998 yılında sanatta yeterlik derecelerini
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Grafik
Programları’ndan aldı.
1995 yılında Uludağ Üniversitesi Eğitim
Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak
akademisyenliğe adım attı. 1996 yılından itibaren
aynı görevi Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Grafik Bölümü’nde sürdürdü. 1997 yılında
öğretim görevlisi, 1999’da yardımcı doçent ve 2005
yılında doçent ve 2012 yılında profesör ünvanı aldı.
Anadolu Üniversitesinde lisans, yüksek lisans
ve sanatta yeterlik programlarında, tipografi,
illüstrasyon ve grafik tasarım dersleri vermektedir.
Resim, Dijital Resim ve Grafik çalışmalarıyla çok
sayıda karma sergide yer almıştır.

Sevim Selamet was born in Bulgaria in 1965. She
graduated from Anadolu University, Fine Arts
Faculty Graphic Design Department in 1992. She
received MFA in 1995 and doctoral equivalent for
Art and Design in 1998, from Anadolu University
Graduate School of Social Sciences, Graphic
Programs.
In 1995 she started to work as research assistant
at Bursa Uludag University, Faculty of Education.
In 1996 she began working at the same academic
position at Anadolu University, Faculty of Fine Arts
Graphic Design Department. She became a lecturer
in 1997, assistant professor in 1999, associate
professor in 2005 and professor in 2012.
She has been teaching typography, illustration
and graphic design at Anadolu University. She
has presented her paintings, digital paintings and
graphic art works in many group exhibitions.
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Tony Di Spigna
Tony di Spigna İtalya’da İschia’nin adasında doğdu.
Görsel iletişimin neredeyse bütün alanlarında
çalıştı ve ilgilendi. Bunlar içinde; kurumsal kimlik
logoları ve markalar, ambalaj, masaüstü yayıncılık,
pazarlama grafikleri, satın alım noktaları, sergi,
poster, mimari tipografi, çevresel grafik tasarım,
sinema, televizyon, ve endüstriyel grafiğin yanısıra,
kurumsal firmalara ve uluslararası kitlesel dağıtım
yapan firmalara yaptığı özel font tasarımları
bulunmaktadır.

Tony Di Spigna was born on the island of Ischia,
Italy. He has worked and been involved in nearly all

Efsanevi stüdyo Herb Lubalin Associates ile
partnerdi. Harf şekilleri ve tipografik tasarımları ile
uluslararası tanınırlığa ulaştı. Çalışmaları çok sayıda
ödül kazandı ve pek çok kitap ve ticari yayında yer
aldı. Görsel Sanatlar okulunda eğitim verdi ve şu an
New York Teknoloji Enstitüsü’nün lisans bölümünde
ve enstitü kapsamında “Seçkin Profesör” ödülü
aldığı Pratt Enstitüsü’nün yüksek lisans bölümünde
ders vermektedir. 2007 yılında İtalya’da grafik
tasarımdan güzel sanatlara yapmış olduğu farklı
işlerin sergilendiği bir sergi ile onurlandırıldı.

He was a partner with the legendary studio of Herb
Lubalin Associates. He has achieved international
recognition for his letterform and typographic
designs. His work has won numerous awards
and has been written in many books and trade
publications. He has taught at The School of Visual
Arts and is currently teaching in the undergraduate
department at The New York Institute of Technology
and the graduate design department at Pratt
Institute where he received the institute-wide
Distinguished Professor Award. In 2007, he was
honored with a one man show of his personal
work in Italy that exhibited a range of his artistic
abilities from graphic art to fine art. He has lectured
and continues to lecture in the United States and
abroad.

Markalaşma, kurumsal kimlik, ve grafik iletişimin
bütün alanlarında tasarım ve danışmanlık hizmeti
veren Thinkstroke LLC.’nin kurucularından ve
ortağıdır. Şu an Thinkstroke LLC. tarafından yakında
piyasaya sürülecek olan yeni bir yazı ailesi tasarlıyor.

aspects of visual communication. From corporate
identity logos and trademarks, packaging, editorial
design, promotion graphics, point of purchase,
exhibition, posters, architectural typographics,
environmental graphics, film, television, and
industrial graphics, as well as designing exclusive
typefaces for corporate clients and new typefaces
for mass distributions in the international market.

He is a co-founder and partner of Thinstroke
LLC. A full service design and consulting studio
specializing in branding, corporate identity, and all
other areas of graphic communication design. His
first book, Love Letters will soon be published. He
is presently designing new typefaces soon to be
released by Thinstroke LLC.
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Umut Südüak
1998 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nde lisans
eğitimini, 2000 yılında Londra –Central Saint Martins
Sanat ve Tasarım Okulu’nda İletişim Tasarımı üzerine
yüksek lisans eğitimini tamamladı. İstanbul’da hem
serbest tasarımcı, hem MSGSÜ, GSF, Grafik Tasarım
Bölümü’nde araştırma görevlisi hem de sanatta
yeterlik öğrencisi olarak çalışmaktadır. Tasarımcı,
bugüne kadar birçok ulusal ve uluslararası ödül
almış, atölye çalışmaları yürütmüş, seminerlere
katılmıştır ve seçici kurul üyelikleri yapmıştır.
2012’de beri Grafikerler Meslek Kuruluşu
başkanıdır.

He graduated from Mimar Sinan Fine Arts
University, Fine Arts Faculty, Graphic Design
Department in 1998, Central Saint Martins School
of Art and Design, MA Communication Design in
2000. He lives and works in Istanbul as a freelance
graphic designer, a PhD student, and a research
assistant in Mimar Sinan Fine Arts University, Fine
Arts Faculty, Graphic Design Department. His works
are awarded in such national and international
competitions, exhibited in many exhibitions. He
conducted workshops, attend to seminars and took
part in many competitions as a jury. From 2012,
he is the chairman of Turkish Graphic Designers
Association.
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Melike Taşçıoğlu
1979’da Ankara’da doğdu. 2001 Lisans – Anadolu
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü
ve San Diego State Üniversitesi Sanat, Tasarım
ve Sanat Tarihi Fakültesi. 2005 Yüksek Lisans –
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Grafik Anasanat Dalı. 2009 Sanatta Yeterlik – Köln
Üniversitesi ve 2009 Anadolu Üniversitesi Güzel
Sanatlar Enstitüsü Grafik Anasanat Dalı. Güzel
Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nde öğretim
görevlisi olarak görev yapmakta olan Melike
Taşçıoğlu, çok sayıda ulusal ve uluslararası yarışmalı
ve karma sergilere katılmış, 4 kişisel sergi açmıştır.

She was born in Ankara, in 1979. 2001 B.A.
Anadolu University Faculty of Fine Arts Graphic
Design Department continued by San Diego State
University School of Art, Design and Art History.
2005 M.F.A.– Anadolu University, The Institute
of Social Sciences. Eskişehir. 2009 Proficiency in
Arts–Köln University and Anadolu University, The
Institute of Social Sciences. Eskişehir. Taşçıoğlu
has had 4 solo exhibitions and many national and
international group exhibitions. Her work has been
selected to many juried exhibitions. She has been
working in Anadolu University as a lecturer.
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İpek Torun
Ankara doğumlu İpek Torun, Bilkent Üniversitesi
Grafik Tasarım Bölümü’nden 1999’da başarı bursu
ile mezun olduktan sonra Ankara’da bir süre
çeşitli tasarım ajanslarında çalışmıştır. Daha sonra
Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi’ne animasyon
üzerine yüksek lisans yapmak için gitmiş ve tezini
tamamlayana kadar Grafik Bölümü’nde araştırma
görevlisi olarak çalışmıştır. Takip eden süre
içerisinde yine Grafik Bölümü’nde Web Tasarımı,
Etkileşimli Grafik Tasarım, Sayısal Portfolyo Tasarımı
gibi dersler vermiş, aynı zamanda Rektörlük Grafik
Tasarım Ofisi’nde basılı mecra üzerine çok sayıda
çalışma gerçekleştirmiştir. 2007 yılında, Bahçeşehir
Üniversitesi’nde ders vermek üzere İstanbul’a
yerleşmiştir.
Bahçeşehir Üniversitesi, İletişim Tasarımı
Bölümü’nde Tipografi, Etkileşimli Çokluortam
Tasarımı, Kinetik Tipografi ve Mezuniyet Projesi
derslerini vermekte, Anadolu Üniversitesi
Animasyon Bölümü’nde Hareketli Grafik Tasarım
üzerine sanatta yeterlilik tezi yazmakta ve serbest
olarak tasarım işleri üretmektedir. ATypI Tipografi
Konferansı’na, 2005’te ve 2008’de, iki kere
konuşmacı olarak katılmıştır. 2006’dan bu yana
Apple Final Cut Pro 5 ve 6 için Apple Sertifikalı
Eğitmeni ve 2008’den itibaren Apple Danışman
Eğitimci (ADE) dir.
Halen nevi şahsına münhasır kedisi ile birlikte
“harikalar diyarı” İstanbul’da yaşamakta ve
çalışmakta, evinde kendisine ve kedisine
kolleksiyonunu yaptığı sayısız objeden yer açmaya
çalışmaktadır.

Born in Ankara, İpek Torun graduated from Bilkent
University Graphic Design Department with a
scholarship of achievement. After she worked as
a graphic designer in various design offices and
agencies in Ankara for a while, she started the MFA
programme in Eskisehir Anadolu University and
started studying on animation. Simultaneously
she worked as a research assistant in the Graphic
Design Department until she finished her MFA
and started to teach on subjects like Web and
Interactive Design, Visual Communication, Graphic
Design, Digital Illustration, Portfolio Design. Within
this period she also worked as a graphic designer
in the Design Office of the Presidency of Anadolu
University, and designed a great many print items
such as posters, covers and identity designs. In
2007, she moved to İstanbul to work in Bahcesehir
University as lecturer.
She currently teaches Typography, Interactive
Multimedia and Kinetic Typography studies her BFA
in AU Animation Department on Motion Graphics,
and works as a freelance designer. The attended
ATypI Typography Conferance as a speaker twice, In
2005 in Helsinki and in 2008, in StPetersburg. She is
an Apple Certified Trainer for Final Cut Pro 5 and 6
from 2006, an Apple Distinguished Educator (ADE)
from 2008 and onwards.
She now lives and works in Istanbul, a wonderland,
owns a blue blooded sui generis cat, with
collections of many many things, leaving no space
for herself.
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Ali Toy
Ali Toy, 1960 yılında Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde
doğdu. Tavşanlı Tunçbilek Lisesi’nden sonra İTÜ
Mimarlık Fakültesi’nden 1988 yılında mezun
oldu. 1992 yılında Yıldız Üniversitesi RöleveRestorasyon dalında yüksek lisans yaptı. Prof. Dr.
Ali Alparslan’dan talik, divani, rika eğitimi alan Toy,
yurtiçinde ve yurtdışında birçok sergiye katıldı. 28
şahsi sergi açtı. Ircica’nın düzenlediği milletlerarası
yarışmalarda 6 ödül aldı. Özellikle talik, divani ve
modern hat eserleriyle dikkat çeken Ali Toy, modern
hatlarda temel geometrik çizgiler kullanıyor. Klasik
ve modern hat çalışmalarına İstanbul’da devam
eden Toy, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğretim görevlisi
olarak çalışmaktadır.

Born in Tavşanlı (Kütahya) in 1960, graduated from
Tavşanlı Tunçbilek Lycee, Faculty of Architecture of
Istanbul Technical University and earned his M.A.
from Yıldız University, Department of Planning
and Restoration. Received his icazet (certificate of
calligraphy) from late Prof. Dr. Ali Alparslan. Eligible
to write taliq, divani and riqa scripts. Participated
in various national and international exhibitions.
Organized 28 individual exhibitions. Received
6 awards in four international competitions
organized by Research Centre for Islamic History,
Art and Culture (IRCICA). Continues to practice
his calligraphic works in Istanbul. He is well known
especially for his works in classical and modern
calligraphy which reflect his expertise as an
architect. Mr. Toy uses basic geometrical lines and
forms in his modern works.
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Özden Pektaş Turgut
1978 yılında Giresun’da doğdu. 2002’de Eskişehir
Anadolu Üniversitesi G.S.F. Grafik Bölümü’nden
mezun oldu. 2003 yılına kadar çeşitli ajans ve
kurumlarda grafik tasarımcı olarak çalıştı. 2003 2005 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi G.S.F.
Grafik Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak
görev yaptı. 2004 yılında H. Ü. Sosyal Bilimler Enst.
Grafik Anasanat Dalı’nda “Banner Reklamların
Grafik Tasarım Açısından İncelenmesi” başlıklı tezi
ile Yüksek Lisansını tamamladı. 2009 yılında H.
Ü. Sosyal Bilimler Enst. Grafik Anasanat Dalı’nda
“Basılı ve Elektronik Grafik Tasarım Dergilerinin
Görsel Kimlik Açısından Karşılaştırılması ve Bir
Elektronik Tasarım Dergisi Önerisi” başlıklı tezi ile
Sanatta Yeterlik derecesini aldı. 2005 – 2009 yılları
arasında Gazi Üniversitesi G.S.F. Görsel İletişim
Tasarımı Bölümü’nde Okutman olarak görev yaptı.
2007 Güz döneminde, Belçika Hoogeschool Gent,
Royal Academy of Arts’da Erasmus kapsamında
misafir öğretim elemanı olarak dersler verdi.
2010 yılından itibaren Yardımcı Doçent ünvanıyla
Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel
İletişim Tasarımı Bölümü’nde tam zamanlı, Yakın
Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim
Tasarımı bölümünde yarı zamanlı olarak dersler
vermektedir.
Yurtiçi/yurtdışında toplam 3 adet kişisel sergi
düzenledi & 60’ın üzerinde karma sergiye katıldı,
ulusal/uluslararası sempozyum, konferanslarda
bildiriler sundu, yerli/yabancı hakemli dergilerde
makaleleri basıldı, projelerde görev aldı, atölye
çalışmaları gerçekleştirdi, uluslararası exlibris
yarışmasında ödüller sahibidir. İstanbul Exlibris
derneğinde kurucu üye, Grafikerler Meslek
Kuruluşu (GMK) ve Sanat Eğitimcileri Derneği
(SEDER) üyesidir. Etkileşimli tasarım, elektronik
yayıncılık, yayın tasarımı, tipografi, kaligrafi ve
exlibris alanlarında dersler vermekte & çalışmaları
bulunmaktadır.

She was born in Giresun, Turkey in 1978. Graduated
from Eskişehir Anadolu University Faculty of Fine
Arts, Graphic Design Dept. in 2002. She got Master
of Arts degree from Hacettepe Univ., Faculty
of Fine Arts Graphic Design Dept. in 2004 with
“Examination of Banner Ads by Graphic Design“
titled thesis. In 2009 she had Proficiency in Art
(Doctoral Equivalent Art & Design Program) degree
from same department with thesis “Comparison of
Printed and Electronic Graphic Design Magazines
In View of Visual Identity and an Electronic Design
Magazine Proposal“. Worked as a graphic designer
between 2001-2003 in various design firms and
began her academic career as a Research Assistant
in Hacettepe Univ., Faculty of Fine Arts Graphic
Design Dept in 2003. Between 2005 – 2009 she
worked as a Lecturer in Gazi University Faculty of
Fine Arts. In 2007, she gave lessons in Hoogeschool
Gent, Royal Academy of Arts in Belgium for a
semester. Since 2010 she has been working as
a full-time Assistant Professor in Gazi University
Faculty of Fine Arts, Visual Communication Design
Dept. and part time Ast. Prof. in Near East University
Faculty of Communication Visual Communication
Design Dept.
She participated more than 60 mix exhibitions and
3 solo exhibitions in domestic&abroad, presented
papers in national&international symposiumsconferences and her articles published in the
journals. She has a two honorable mentions from
International Exlibris Competitions and a member
of Istanbul Exlibris Society (AED), Turkish Society of
Graphic Designers (GMK). She has been working
and giving lectures in the field of multimedia
design, e-publishing, typography, calligraphy,
publication design, web design, digital media and
exlibris.
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Tevfik Fikret Uçar
1966 yılında, İstanbul’da o gün başladı yolculuk...
O gün bu gün, adının hakkını vermeye çalışıyor…
(Fikret: Düşünme, fikir, zihin, akıl; düşünceye
dalma.) Önce Maçka Meslek Lisesi’nde Boya
ve Dekorasyon Bölümü’nde meslek öğreneyim
dedi, sonra asıl mesleğinin öğrenmek olması
gerektiğini anladı. Görünen her şeyin kendine has
bir macerası olduğu fikri başına dert oldu gitgide.
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde
Grafik Eğitimi alırken, her öğrendiğinde ne kadar
bilmediğini kavradı. 1987 yılında mezun oldu.
Ajanslarda kaşarlanmanın ardından mezuniyet
sonrası Eskişehir’de bir hayalin peşinden koştu,
yeni kurulan bir sanat ve tasarım okulunun neferi
olacaktı… Hem de Anadolu’nun tam ortasında…

The journey started in 1966 in İstanbul... Since that
moment he tried to appreciate his name... (Fikret:

İsviçre’de, Art Center College of Design’da ilk
Türk öğrenci olarak görsel iletişim eğitimi aldı.
Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik
Bölümü’nde öğreterek öğrenmek çok heyecanlıydı.
Amerika, Belçika, Almanya, Çin, Kıbrıs gibi farklı
yerlerde bildiklerini paylaştı. O ilk günün üstünden
38 sene sonra, adının önüne “profesör” ibaresini
koydular, hala alışmaya çalışıyor... Binlerce kişi
“Görsel İletişim ve Grafik Tasarım” isimli kitabını alıp
bildiklerini ve düşündüklerini paylaşma nezaketini
gösterdi. Adını bildiği ve bilmediği pek çok
hocası ve öğrencisi oldu. 12 yıldır, Evren adındaki
hayatında karşına çıkan en güzel projeyle uğraşıyor.
Bölüm Başkanlığını yaptığı Grafik Bölümü’nün
girişinde şöyle yazıyor… “Kelimelerle konuşur
kavramlarla anlaşırız, grafik tasarım bu kavramların
biçimlere dönüşmüş halidir”…

He studied at Art Center College of Design in
Switzerland campus as the first Turkish student. It
was so exciting to learn by teaching at Anadolu
University. He shared what he knows in USA,
Belgium, Germany, China, Cyprus with many
students. After 38 years from the first day, they
put the title of Professor in front of his name,
he is still trying to get use to it... Thousands of
people were so kind to get his book called “Visual
Communication and Graphic Design”. Whetre he
know their name or not he had many students and
masters. Since twelve years he has been working
with the most beautiful project called Evren
(cosmos). On the wall of the department that he
is the chairman of, writes “We speak with words,
communicate with concepts, graphic design is the
transformation of these concepts into form”...

Thought, idea, mind, wisdom.) First he tried to study
at Paint and Paint Chemical Department at Maçka
Vocational School in İstanbul, then he learned
that his main job is “to learn”... More and more
the idea of “every image has a special adventure”,
started giving him a hard time. During his study at
Marmara University Graphic Design Department he
learned how much he needs to learn in the visual
ocean. He graduated in 1987. After experiencing at
advertising agencies he started to follow a dream
in Eskişehir. He was going to be a foot soldier of a
new art and design school... Right in the middle of
Anatolia...
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Mehtap Uygungöz
1965 yılında Kars Kağızman’da doğdu. 1986 yılında
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Grafik Anasanat Dalı’ndan mezun oldu.1991 yılında
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Grafik
Anasanat Dalı’nda Yüksek Lisansını, 1995 yılında
aynı Enstitüde Sanatta Yeterliğini tamamladı. 1996
yılında Yardımcı Doçentliğe atandı.
Halen Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Grafik Bölümü’nde “Tipografi, Kaligrafi ve Portfolyo
Tasarımı” derslerini yürütmektedir.
2010 yılı etkinlikleri A.Ü. GSF Öğretim Elemanları
Karma Sergi (İzmir), Kaligrafi ve Tipografinin
Sanatsal Yansımaları, Anadolu Universitat in Köln,
Takas Sergisi (Ankara); 2009 yılında Türkmenistan
Radyo-TV Yayımları ve Kültür Bakanlığı’nın
düzenlediği Uluslararası Sanat Yapıtları Sergisi
(Aşkabat); Kaligrafi ve Tipografinin Sanatsal
Yansımaları Kökler ve Açılımlar Karma Sergisi
(Eskişehir); Trade Show (San Diego) ; Trade Show
(Los Angeles); Takas Sergisi (İstanbul); Takas Sergisi
(Ankara); 2008 yılında Erkek Gözüyle Kadın Gözüyle
Kadın (Mersin); Sevgili Sanat: Anadolu Üniversitesi
Öğretim Elemanları Karma Sergisi (Eskişehir); 2006
yılında Eskişehir’den Esintiler (Ankara); 2005 yılında
Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 20. Yıl
Etkinlikleri: Öğretim Elemanları Sergisi (Eskişehir);
Eskişehir Sanatçıları 5. Karma Sergi, Tepebaşı
Belediyesi ve Eskişehir Sanat Derneği (Eskişehir)
sergileri katıldığı etkinliklerden bazılarıdır.
Sanatsal çalışmalarında suluboya ve akrilik
tekniklerini kullanmakta, aynı zamanda kaligrafi
alanında çalışmalarını sürdürmektedir.

Mehtap Uygungöz was born in 1965 in Kağızman/
Kars. She graduated from Marmara University, Fine
Arts Faculty, Graphic Department. She received her
MFA from Anadolu University, Graduate School of
Social Sciences, Graphic Department in 1991 and
then she received her Doctoral Equivalent for Art
and Design from the same graduate school in 1995.
She became an assistant professor in 1996.
She has been teaching typography, calligraphy and
portfolio design lectures at Anadolu University, Fine
Arts Faculty, Graphic Department.
She has attended various exhibitions, some of
them are: Anadolu University Fine Arts Faculty
Lecturer’s Group Exhibition (İzmir), Artistic
Reflections of Calligraphy and Typography,
Anadolu Universitat in Köln, Exchange Exhibition
2010 (Ankara);International Artworks Exhibition
which was organized by Turkmenistan Radio-TV
Broadcasting and Ministry of Culture in 2009
(Aşkabat); Artistic Reflections of Calligraphy
and Typography “Roots and Extensions” group
exhibition in 2009 (Eskişehir); Trade Show (San
Diego); Trade Show (Los Angeles); Takas Exhibition
(İstanbul); Takas Exhibition (Ankara); in 2008
Women Through the Eyes of Men, Women Through
the Eyes of Women (Mersin); Dear Art: Anadolu
University Lecturer’s Group Exhibition (Eskişehir);
Breeze From Eskişehir (Ankara) in 2006; Anadolu
University Fine Arts Faculty 20th Year Activities:
Lecturer’s Exhibition (Eskişehir); 5th Group
Exhibition of Artists From Eskişehir which was
organized by Tepebaşı Municipality and Eskişehir
Art Association (Eskişehir).
In her art works she executes watercolor and acrylic
painting techniques at the same time she continues
working on calligraphy.
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Cemalettin Yıldız
Cemalettin Yıldız 1970’de Eskişehir’de doğdu. 1988
yılında Eskişehir Motor Teknik Lisesi’ni bitirdi. 1992
yılında Lisans Eğitimini Anadolu Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nde, 1996 yılında
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde
“Kurumsal Kimlik Tasarımının Gerekleri, Süreçleri
ve Kuruma Kazandırdıkları” konulu Yüksek Lisansı’nı
tamamladı.
2009 “Kaligrafi ve Tipografi’nin Sanatsal Yansımaları:
Kökler ve Açılımlar”, 2005 “Yol / Yollar”, 2004
DSİ 50. Kuruluş Yıldönümü, 2003 3.Uluslararası
Pişmiş Toprak Sempozyumu, 2003 Kütahya Devlet
Güzel Sanatlar, 2002 Adana Devlet Güzel Sanatlar
sergilerine katılmıştır.
“Grafik Açısından Kurum Kimliğinin Dününe ve
Bugününe Bir Bakış” konulu yayınlanmış makalesi
bulunmaktadır.
2009 Tunceli Üniversitesi Amblem-Logo Yarışması
– Birincilik, 2009 Çankırı Karatekin Üniversitesi
Amblem-Logo Yarışması – Mansiyon, 2006 Erzurum
Büyükşehir Belediyesi Logo Yarışması – Başarı, 2005
Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü – Sanat Teşvik,
2004 DSİ 50. Kuruluş Yıldönümü Logo Yarışması –
İkincilik, Bursa Yıldırım Belediyesi Amblem Yarışması
– İkincilik, 2000 Bursa Osmangazi Belediyesi
Amblem Yarışması – Üçüncülük, 1996 TBMM Ulusal
Egemenlik Afiş Yarışması – Mansiyon, 1995 Eskişehir
Ticaret Odası Amblem Yarışması – Birincilik,
1995 Eskişehir Ticaret Odası Amblem Yarışması
– Mansiyon, 1995 Eskişehir Belediyesi Amblem
Yarışması – İkincilik, 1994 Pamukkale Üniversitesi
Amblem Yarışması – İkincilik ödüllerini almıştır.

Cemalettin Yıldız was born in 1970 in Eskişehir. He
graduated from Eskişehir Engine Technical High
School. He completed his undergraduate education
in 1992 at Anadolu University Fine Arts Faculty
Graphic Design Department. He received his
MFA from Anadolu University, Graduate School of
Social Sciences with the subject of “The Necessity,
Process and Benefits of Corporate Identity Design
to Corporations”.
He has attended many exibitions such as: Artistic
Reflections of Calligraphy and Typography “Roots
and Extensions” group exhibition in 2009. The way/
Ways in 2005. 50th anniversary of DSİ Foundation
Day in 2004. 3rd International Symposium of
Terracotta in 2003, Exhibition in Kütahya State Fine
Arts Gallery in 2003, and Exhibition in Kütahya State
Fine Arts Gallery in 2002. He has a published article
with the title “A view to the History of Corporate
Identitiy from the Perspective of Graphic Design”.
Some of his awards are; 2009 Tunceli University
Emblem, Logo Design Competition-1st Prize.
2009 Çankırı Karatekin University Emblem, Logo
Design Competition-Honorable Mention. 2006
Erzurum Metropolitan Municipality, Logo Design
Competition-Merit. 2005 Anadolu University
Rectorate-Encourgament in Arts Award. 2004 DSİ
Foundation Day Logo Competition-2nd Prize.
Bursa Yıldırım Municipality Emblem Competition2nd Prize. 2000 Bursa Osmangazi Municipality
Emblem Competition-3rd Prize.1996 TBMM
National Sovereignty-Poster CompetitionHonorable Mention. 1995 Eskişehir Trade Chamber
Emblem Competition-1st Prize. 1995 Eskişehir
Trade Chamber Emblem Competition-Honorable
Mention. 1995 Eskişehir Municipality Emblem
Competetion-2nd Prize.1994 Pamukkale University
Emblem Competition-2nd Prize.
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