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Prof.Dr. Fuat Erdal
Anadolu Üniversitesi Rektörü The Rector of Anadolu University
Anadolu Üniversitesi 1982 yılından beri kent, bölge, ülke ve dünya insanının kalitesini
yükseltmek amacıyla sadece bilimde, teknolojide, eğitimde değil, sanat ve spor alanında da araştırma ve projelerle evrensel bilgi ve kültür birikimine katkı sağlamayı
kendisine misyon olarak belirlemiştir. Üniversitemiz, sevgi ve hoşgörünün başkenti
olan Eskişehir’den yayılan Yunus Emre’nin ışığı ve felsefesini özümseyerek, yaşam
boyu eğitim anlayışını emek veren geniş kadrosuyla gelecek kuşaklara taşımayı
hedeflemiştir. Bilinen tüm dilleri ortadan kaldıran sanatın evrenselliğini destekleyerek, sanatçının ortak dilini ve bilgi birikimini sergileyebildiği, kültürel değerlerimizle
bütünleşmiş etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır. Kuruluşundan bu yana hayalleri,
duygu ve düşünceleri sanatın ortak diliyle somutlaştıran tüm sanatçılara kapısını
açmış, eski ve yeninin kültür değerlerinin harmanlandığı, medeniyetlerin buluşma noktası olan bu topraklarda, gençleri buluşturmaya her sene artan bir inançla
devam etmektedir.
Sanatın bir dalı olan Kaligrafi ve Tipografi yardımıyla yazı, ustasının elinde bir mesaj verme, duygu ve düşünceleri aktarma aracı olarak karşımıza çıkmakta ve sanata
hizmet eden eserler halinde izleyicisi ile buluşmaktadır. Düzenlediği özgün ve kalıcı
etkinlikleriyle, sanata katkı sağlayan Anadolu Üniversitesi bu konuda da öncü olmuş
önemli bir merkez haline gelmiştir. Bu yıl on ikincisi düzenlenen “Anadolu Kaligrafi
ve Tipografi Etkinliği” Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü tarafından
2009 senesinden beri yazı ruhunu sanat ve tasarımla buluşturmaktadır. Yunus Emre’nin “Gelin Tanış Olalım” çağrısına kulak vermiş, dünyadan ve ülkemizden pek çok
değerli sanatçının katılımıyla, evrensel hümanizm ve sevgi anlayışını bir kere daha
Eskişehir’den yaymaktadır. İçinde bulununan bu zor dönemde, yanyana olunamasa
da kalp kalbe olunabileceğinin, ‘ben’ yerine ‘biz’ kalınabileceğinin altının çizildiği,
farklı kültürlerin aynı görüş ve değerler ile birleşebileceğinin kanıtı olarak bu etkinliğe
emeği geçen herkesi ve eserleriyle bizlerle buluşan sanatçılarımızı selamlıyor ve
teşekkürlerimi sunuyorum.

Since 1982, Anadolu University has set itself the mission to contribute to the
universal knowledge and cultural accumulation with research and projects not
only in science, technology, and education, but also in the field of arts and sports
in order to increase the life quality of the people of the city, region, country and
the world. Our university aims to absorb the light and philosophy of Yunus Emre,
spreading from Eskişehir, the capital of love and tolerance, and to carry its lifelong
education understanding to future generations with its diverse staff. Supporting
the universality of art that eliminates all known languages, it hosts events that are
integrated with our cultural values, where the artist can display his common language and knowledge. Since its establishment, it has opened its doors to all artists
who embody dreams, feelings and thoughts with the common language of art,
and continues to bring young people together in this land, which is the crossroads
of civilizations where the cultural values of old and new blend together.
With the help of Calligraphy and Typography, which are branches of art, writing appears as a means of giving a message, conveying feelings and thoughts
in the hands of its master, and meets the audience as works that serve art. Contributing to art with its unique and permanent activities, Anadolu University has
become an important center that has also been a pioneer in this field. Organized
for the twelfth time this year, the “Anatolian Calligraphy and Typography Event”
has been bringing the spirit of writing together with art and design since 2009
thanks to the Graphic Department of the Faculty of Fine Arts of our University.
Responding to Yunus Emre’s call to “Let’s Greet and Meet”, with the participation
of many esteemed artists from around the world and our country, it once again
spreads the understanding of universal humanism and love from Eskişehir. In this
difficult period, I salute everyone who contributed to this event and our artists
who greeting us with their artworks, as a proof that one can be heart-to-heart,
one can be ‘we’ instead of ‘me’, and that different cultures can unite with the
same views and values.
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Prof. Rahmi Atalay
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Dean of Faculty of Fine Arts
İletişim türleri arasında en gelişmiş olanlarından biri, insan dilidir. Seslerle oluşan bu
iletişim biçimi işaretler dizgesi haline geldiğinde, yazı diye adlandırdığımız bambaşka
bir boyut kazanır. Yazı sessel ortamın, işaretlerle oluşturulmuş dizgelere dönüştürülmüş halidir. İnsan, fikirlerini zihninde oluşturur, düşünür, düşler, duygularını kendi
belleğinde yaşar. Yazı, adeta düşünce ve sözlerin bir yüzey üzerindeki izleri, sonsuza
dek var olacak nesneleridir. Sözlerin biçimleri ve kayıtlarıdır. Fikrimizin izi yazı, biçim
olarak anlamın yanı sıra mesaj ve duyguları da bünyesinde barındırır, somutlaştırır.
Bu sayede bir fikir veya duygu somut bir biçime erişir. Tipografi ve kaligrafi yardımıyla ortaya konan sanat eserleri, fikir ve duyguları iletmesinin yanı sıra özgün birer eser
olarak geleceğimizi aydınlatır.
Kurulduğu günden bu yana çağdaş ve yaratıcı bir misyonla hareket eden Anadolu
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, teknolojik yenilikleri takip eden, yaratıcı
düşünmeyi eğitimin merkezine koyan bir kurum olmuştur. Fakültemiz, çevreye ve
sosyal yaşama duyarlı, insana değer veren bir anlayışla yalnızca Anadolu’da değil
aynı zamanda ülkemizde ve uluslararası platformda da önemli bir eğitim kurumu ve
çağdaş kültürün oluşturulmasında söz sahibi bir özelliğe sahiptir.
“Gelin Tanış Olalım” felsefesinin yaratıcısı “Yunus Emre” temalı “Uluslararası Anadolu Kaligrafi ve Tipografi Etkinliği” geçtiğimiz onbir sene içinde, sanatçı ve tasarımcıları
bir araya getirme gibi önemli bir işleve sahip, takip edilen bir etkinlik haline geldi.
Fakültemizin en eski bölümlerinden biri olan Grafik Bölümü, Yunus Emre’nin sevgi ve
hoşgörü mesajını kaligrafi ve tipografiyle birleştirerek geniş kitlelere taşıdı. Etkinliğin
tanınırlığı ve etkisi, kıtaları aştı, bir anlamda markalaştı.
Etkinlik onikinci senesinde COVİD-19 Yeni Koronavirüs Pandemisi sebebiyle internet üzerinden, Yunus Emre’nin sevgi, barış ve kardeşlik çağrısına kulak veren tüm
sanatçı dostlarımıza kapısını açmıştır. Sevgi ve hoşgörünün önemli ismi Yunus’un
dileği, kıtalar ötesi bir anlayışla dünyanın dört bir yanından ve Türkiye’den katılan
sanatçı ve tasarımcıların sanal ortamda buluşmasıyla yeniden vücut bulmuştur.
Özün, duygunun, fikrin, gönül sesinin biçime dönüştüğü bu etkinlik, mesafeli beraberliklerin yaşandığı günümüz şartlarında aynı ruhla hepimizi birleştirmeye devam
etmektedir. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunarım.
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One of the most advanced forms of communication is human language. When
this form of communication of sounds becomes a system of signs, it gains a
completely different dimension, which we call writing. Text is a form of audio
medium that is converted into strings formed by signs. A person creates his ideas
in his mind, thinks and dreams and lives his emotions in his own memory. Texts
are the traces of thought and words on a surface and are objects that will exist
forever. Text, which is the trace of our idea, embodies messages and emotions
as well as meaning as form. In this way, an idea or emotion reaches a concrete
form. The works of art, which are put together with the help of writing, typography and calligraphy, convey our ideas and emotions and illuminate our future as
unique works.
Anadolu University Faculty of Fine Arts, which has been acting with a contemporary and creative mission since its establishment, has been an institution that
follows technological innovations and places creative thinking at the center of
education. Our faculty has an important role in the creation of an important educational institution and modern culture,not only in Anatolia but also in our country
and internationally, with an approach that is sensitive to the environment and
social life and values human beings.
The “International Anadolu Calligraphy and Typography Event” with the theme
of “Yunus Emre” the creator of the philosophy of “Come and let’s get acquainted”,
has become an activity that is being followed, with an important function of
bringing artists and designers together over the last eleven years. The Graphic
Department, one of the oldest departments of our faculty, brought the message
of love and tolerance of Yunus Emre to calligraphy and typography and brought
it to a wide audience. The recognition and impact of the event transcended the
continents and became a brand.
In the 12th year, because of, the COVID-19 New Coronavirus Pandemic, our
event opened its doors to all our artist friends who listened to Yunus Emre’s call
for love, peace and fellowship over the internet. The wish of Yunus Emre, who is
the foremost person of tolerance and love, came true by gathering designers and
artists from all around the world and Turkey, in a virtual environment. This event,
in which essence, emotion, opinion and heart’s voice turn into form, continues to
unite all of us with the same spirit in today’s conditions where distant solidarity is
experienced. I would like to express my gratitude to all those who contributed in
this event.

Doç. Melike Taşcıoğlu
Grafik Bölüm Başkanı Head of Graphic Department
Yunus Emre’nin doğum yeri olan Anadolu’da, bu sene onikinci kez buluşacağız ve
bir ilki gerçekleştirerek bu kez çevrimiçi bir sergiyle tanış olacağız. Tasarımcılarla,
sanatçılarla, ustalarla bir arada olmak için bir merkez haline gelen “Uluslararası Kaligrafi ve Tipografi Etkinliği”, yıllar içinde bölümümüzün en kıymetli değerlerinden biri
haline geldi. Etkinliğin en önemli parçalarından biri olan “Yunus Emre” sergisine ve
birbirinden kıymetli yüzlerce tasarımdan oluşan ve giderek büyüyen bir koleksiyona
ev sahipliği yapıyor olmaktan onur duyuyoruz. Sergimizi çevrimiçi gerçekleştirmenin Yunus’un sözlerini daha da yaygınlaştıracağına inanıyor, sergi kataloğumuzun
basılı olmasının da geleneğimizi ve arşivimizi devam ettirmenin önemli bir parçası
olduğunu düşünüyoruz. Elinizdeki katalogda, on iki senedir olduğu gibi, Yunus’un
sözleriyle yazı sanatının ve grafik tasarımın buluşmalarının en iyi örneklerini izleme
fırsatı bulacaksınız.
Bu buluşmayı mümkün kılan Rektörümüz Prof. Dr. Fuat Erdal’a, desteğiyle bizi
daha iyi işler yapmaya teşvik eden Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanımız Prof. Rahmi
Atalay’a, etkinliğin organizasyonunda yıllardır durmadan ahenkle çalışan etkinlik
komitesi üyelerine, Grafik Bölümü ailesine ve emeği geçen tüm fakülte ve üniversite
personeline teşekkürlerimi sunarım. Sergi davetimize katılarak bizi onurlandıran değerli sanatçı ve tasarımcılara, bizlere, öğrencilerimize ve şiirin, sözün, harfin, yazının
kıymetini bilen herkese tuttukları ışık için sonsuz teşekkürler.

We will meet for the 12th time this year in Anatolia, the birthplace of Yunus Emre
and for the first time, we will get acquainted with an online exhibition. “International Anadolu Calligraphy and Typography Event”, which has become a center
for getting together with designers, artists and masters, has become one of the
most precious values of our department over the years. We are honored to be
hosting the “Yunus Emre” exhibition, one of the most important parts of the event,
and a growing collection consisting of hundreds of precious designs. We believe
that organizing our exhibition online will make Yunus’s words more widespread,
and we believe that the printing of our exhibition catalog is an important part of
continuing our tradition and archive. In this catalog you have, you will have the
opportunity to view the best examples of the art of writing and graphic design,
with the words of Yunus, as it has been for twelve years.
I would like to express my gratitude to our Rector Prof. Dr. Fuat Erdal who made
this meeting possible, to Prof. Rahmi Atalay, the Dean of the Faculty of Fine Arts
who encouraged us to do better work with his strong support, to the members
of the organization committee who have been working very hard in harmony for
years, to the Graphic Department family and all the faculty and university staff
who have contributed to the organization. Heartfelt thanks to the valuable artists
and designers who honored us by participating in our exhibition, to us, to our
students and to everyone who knows the value of poetry, word, letter and writing
for lighting the way.
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Almila Yıldırım

2004 yılında H.Ü. Fen Fakültesi İstatistik ve 2009 yılında yine
H.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümünü bitirdi. H.Ü. Grafik
Anasanat Dalı’nda Yüksek Lisans eğitimine devam ederken
2010 yılında M.S.K.Ü Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nde
araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Halen Barselona
Üniversitesi “Sanatsal Üretimde İleri Çalışmalar” Doktora programında çalışmalarını sürdürmektedir.
Keith ve Amanda Adams, Oriol Miró, Rodolfo Fernández Álvarez ile geleneksel batı kaligrafisi (Roman Kapitaller, Rustik Yazı,
Uncial ve Insular Yazı ile Kelt Süslemeleri, Karolanj, Gotik Yazı
ve Initial harf süslemeleri, Chancery hand, Neuland), deneysel
kaligrafi ve lettering, Jakob Engberg ve Adrián Pérez ile tabela
yazmacılığı, Stephen Watts ile taş üzerine harf oymacılığı,
Begoña Cabero’nun atölyesinde geleneksel ve modern ciltleme
üzerine çalışmıştır.
Son dönemlerde özellikle yeni dönem kaligrafi pratiği
yapan sanatçıların Uzak doğu kaligrafi felsefesi etkilenimlerinden payını alarak, asemic writing ve kaligrafi pratiğini
buluşturduğu kaligrafik vuruşlar ile deneyimlediği çalışmalarını sürdürmektedir.
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Graduated from H.U. Faculty of Science, Statistics in 2004,
Graphic Design Department of the Faculty of Fine Arts, H.U.,
in 2009. While continuing his master’s studies, she started to
work as a research assistant in the Graphic Design Department of the Faculty of Fine Arts at Mugla Sitki Kocman University. She is currently studying on his Ph.D. at the University of
Barcelona “Advanced Studies in Artistic Production.
She participated at varies workshops and classes such
as Keith and Amanda Adams, Oriol Miró, Rodolfo Fernández
Álvarez with traditional Western Calligraphy (Roman Capitals,
Rustic, Celtic Decorations with Uncial and Insular script,
Carolingian, Gothic and Lombardic letters and decorations,
Chancery hand, Neuland); experimental calligraphy and
lettering, sign-painting with Jakob Engberg and Adrián Pérez;
letter carving on stone with Stephen Watts, and traditional
and modern bookbinding in Begoña Cabero’s studio.
In recent years, she practices Western Calligraphy with the
inquiry of the intersects with asemic writing and calligraphy
practices, which mainly focused on strokes with the influence of Far Eastern Calligraphy practices.
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Behiye Aycan Erarslan

Behiye Aycan Erarslan 1990 yılında Kayseri’de doğdu. Lisans
eğitimini Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel
İletişim Tasarımı Bölümü’nde fakülte birincisi olarak, yüksek
lisans eğitimini ise Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü
Grafik Bölümü’nde tamamladı. Aynı bölümde sanatta yeterlik
eğitimini sürdürmektedir. Genel olarak bilimsel ve teknik
illüstrasyon ve tipografi alanlarında çalışmaktadır. 2013 yılından
beri Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim
Tasarımı Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya
devam etmektedir.
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Behiye Aycan Erarslan was born in Kayseri, in 1990. She completed her undergraduate study at Erciyes University, Faculty
of Fine Arts, Department of Visual Communication Design as
highest ranked student and completed her master’s degree at
Anadolu University, Institute of Fine Arts, Graphic Department.
She continues her proficiency in art at the same department.
She works mainly in the fields of scientific and technical illustration and typography. She continues to work as a research
assistant at the Department of Visual Communication Design,
Faculty of Fine Arts, Erciyes University since 2013.
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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 İletişime Giriş derslerini yürütmektedir.
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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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Berrin Yapar Ünal

1983 yılında İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini
İstanbul’da tamamladı. 2000 yılında Mimar Sinan Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Hat
Anasanat Dalı’na girdi. 2004 yılında ikincilikle mezun olarak
Sabancı Ödülüne layık görüldü. Aynı yıl Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Hat
Anasanat Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak atandı. Yine aynı yıl
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün Eski Yazı yüksek lisans programına girdi. 2007 yılında
“Yunanistan’daki Türk Eserlerinde Kitabeler” adlı tez çalışması
ile Yüksek Lisans Diploması aldı. 2009 yılında Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Eski Yazı
Programı’nda Sanatta Yeterlik çalışmasına başladı. 2011-2012
yılları arası inceleme araştırma yapmak üzere İtalya Accademia
di Belle Arti di Bologna’ya giderek dekorasyon ve restorasyon
üzerine dersler aldı. 2015 yılında “Nazar Kavramıyla Yapılan
Hat Tasarımları başlıklı eser çalışmasıyla Sanatta Yeterlik tezini
verdi. 2017 yılında Hat Anasanat Dalı’na Doktor Öğretim Üyesi
olarak atandı. Kaligrafi eğitiminde hocası Prof. İlhami Turan’dır
ve günümüzde de çalışmalarını sürdürmektedir. Yurtiçi ve yurt
dışında birçok sempozyuma bildirileriyle, yarışma, sergi ve
etkinliğe katılmış olup çalışmalarına devam etmektedir.
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She was born in 1983, in İstanbul. She completed her primary
education in İstanbul. She started studying at Mimar Sinan
Fine Arts University School of Fine Arts, Traditional Turkish Arts,
in 2000. She graduated from Turkish Calligraphy Department
with distinction and she was granted with Sabancı Art Award.
She started teaching at Mimar Sinan Fine Arts University
School of Fine Arts, Traditional Turkish Arts, Turkish Calligraphy
Department as a research assistant as well as studying Mimar
Sinan University Institute of Social Sciences Old Calligraphy
master pogram. On the following years she conrinued her
artistic career. She was invited to İstanbul Trade Chamber
Open Air Art Center summer term activities. She received third
prize in Jewelry Design Category at 4th Artistic Promotion
Material Competition of Turkish Cultural Ministry. In 2007, she
received her masters diploma with her thesis “Epitaphs of
Turkish Artwork in Greece”. In 2009 she started studying Old
Calligraphy in Proficiency of Arts (Doctorate) at Institute of
Social Sciences Mimar Sinan Fine Arts University. She was attended as research assistant professor in 2017. She contributed
to many national and international competitions, exhibitions
and events.
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Bilge Kınam

1978 İzmir doğumlu, Bilge Kınam, lisans derecesini Bilkent
Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, Grafik Tasarım
Bölümü’nden 2000 yılında, Yüksek Lisansını 2010’da Dokuz
Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü Grafik Ana Sanat
Dalı’nda almıştır. Sanatta Yeterliliğini Anadolu Üniversitesi,
Güzel Sanatlar Enstitüsü Grafik Ana Sanat dalında 2015 yılında
tamamlamıştır.
Yüksek Lisans Erasmus staj bursu ile Almanya Aachen’da
Santex Moden’de grafik tasarımcı olarak görev almıştır. 2004 ile
2005 yılları arasında Avrupa Birliği Eylem 2 projesi kapsamında
Galler’de Plas Lluest Daily Centre’da zihinsel engelli bireyler ile
bir sosyal sorumluluk çalışmasında gönüllü olarak yer almış
ve bu süre içinde University of Aberystwyth’de landart, baskı
ve desen dersleri almıştır. 2000 yılından itibaren çeşitli reklam
ajansı ve tasarım ofislerinde grafik tasarımcı olarak, 2006 ile
2009 yılları arasında İzmir Ekonomi Üniversitesinde, Grafik
Tasarım Bölümünde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak
çalışmıştır. Ulusal ve uluslararası sergilerde tasarım çalışmaları
sergilenmiştir ve afiş tasarımı alanında ödülleri bulunmaktadır.
Deneysel tipografi, fotoğraf, hareketli video grafik ve sosyal
sorumluluk alanlarında tasarım çalışmaları üretmektedir. Bilge
Kınam, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım
Fakültesi Görsel İletişim Tasarım Bölümü’nde öğretim üyesi
olarak çalışmaktadır.
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Bilge Kınam born in 1978 Izmir started her studying in 1996 and
received her BA from Faculty of Fine Arts, Design and Architecture, Graphic Design Department at Bilkent University in 2000.
She studied further 2008 completed her MFA from Dokuz Eylul
University, Institute of Fine Arts, Graphic Design. In 2015, she
received her Proficiency in Art’s degree, in Graphic Design, at
Anadolu University.
While attaining her master’s, she worked as a designer in
Santex Moden, in Aachen Germany, with Erasmus Training
Programme. She volunteered for EVS Action 2 project and
worked at Plas Lluest Daily Centre with mentally disabled
people for 12 months, in Aberystwyth, Wales. At that time, she
took Land Art, Printmaking and Life drawing courses at the
University of Aberystwyth. Since 2000 she has worked as a
graphic designer and art director in advertising agencies and
between 2006 – 2009 she gave courses at graphic design
department, İzmir University of Economics. Kınam’s design
works have been displayed at national and international exhibitions and she holds awards from poster designs. Her field of
study is graphic design, with a focus on multidisciplinary art
& design works, experimental graphic design and typography, sustainable design and socially responsible design.
Currently she has been working as an assistant professor in
the Department of Visual Communication Design at Eskişehir
Osmangazi University Faculty of Art and Design.

15

C. Kenan Temizel

1988 Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik
Anasanat Dalı’ndan okul birincisi olarak mezun oldu. 1988-1990
yıllarında Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde
Araştırma Görevlisi olarak görev yaptı. Doç. Niyazi Gündüz, Doç.
Aykut Özbay ve Prof. Dr. Mehmet Erem’e asistanlık yaptı. Asistanlığın yanısıra döner sermaye sistemi kapsamında, Anadolu
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin özel sektörde hizmet
verdiği kuruluşların, tasarım ve uygulama çalışmalarını yürüttü.
Eskişehir Yunus Emre Festivali “Sevelim Sevilelim” Logotype’ını
tasarladı. 1990-1994 yılları arasında, reklam sektöründe sanat
yönetmeni olarak görev yaptı. 1995 yılında, Fonetik Reklamcılık
adıyla kendi reklam şirketini kurdu. 2013 yılına kadar çeşitli
ulusal ve uluslararası markanın reklam ve tasarım çalışmalarını
yaptı. 2014 yılından itibaren, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi,
Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nde sözleşmeli
öğretim görevlisi olarak görev yapmakta ve çeşitli karma ve
kişisel sergiler açmaktadır.
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He graduated as top of the school from Graphic Department
in1988 the Marmara University Faculty of Fine Arts. Than, he
worked as a research assistant Between the years of 19881990 in Anadolu University Faculty of Fine Arts. He was the
assistant of Assoc. Niyazi Gündüz, Assoc. Aykut Özbay and
Professor Dr. Mehmet Erem. Within the scope of the revolving
fund system, he made design works for many companies. He
designed it logotype. (It was the Yunus Emre Festival “Sevelim
Sevilelim” in Eskişehir.) Between the years of 1990-1994, he
worked in advertising sector. He worked as an art director. In
1995, “Fonetik Advertising” founded by him. He made advertising and design works for various national and international
brands in the company until 2013. Than, he has been working
as a contracted lecturer at the Muğla Sıtkı Koçman University,
Department of Graphics, Faculty of Fine Arts in Bodrum since
2014. However he continues to open personal exhibitions.
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Cemalettin Yıldız

1970 yılında Eskişehir’de doğdu. 1992 yılında Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nde lisansını
tamamladı. Aynı yıl aynı birimde akademik göreve başladı.1996
yılında Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Grafik
Anasanat Dalı’nda “Kurum Kimliği Tasarımı’nın Gerekleri, Süreçleri ve Kuruma Kazandırdıkları” adlı teziyle Yüksek Lisansını
tamamladı.
Halen Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü
Grafik Anasanat Dalı’da Sanatta Yeterlik Programı’na devam
etmektedir.
1996 Yılından beri Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olarak, Grafik Tasarım
Proje dersleri vermektedir. Birçok ulusal ve uluslararası sergiye
katılmıştır. Ulusal ve uluslararası birçok yarışmada derece
almıştır.
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Cemalettin Yıldız was born in Eskişehir in 1970. In 1992, he
has completed his undergraduate education at Anadolu
University’s Faculty of Fine Arts, Graphic Design Department.
In the same year, Yıldız started his accademic career at the
same department. In 1996, he has completed his M.A. degree
with the Master Dissertation titled “Requirements, Process
and the Benefits of the Corporate Identity Design” at Anadolu
University’s Graduate School of Social Sciences, Department
of Graphic Arts.
Yıldız is currently continuing his Proficiency in Arts at the
Graduate School of Fine Arts, Department of Graphic Arts.
He has been working as a Lecturer at Anadolu University’s
Faculty of Fine Arts, Graphic Design Department since 1996,
Yıldız has attended numerous national and international
exhibitions Yıldız has a lot of degrees and prizes in different
national and international competitions.
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Çağlar Okur

Çağlar Okur, Bilkent Üniversitesi Sanat ve Mimarlık Fakültesi’nde lisans düzeyinde grafik tasarım eğitimi almış ve 2000
yılında mezun olmuştur. 2003 yılında Anadolu Üniversitesi’nde
grafik tasarım alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. Çağlar
Okur grafik tasarım alanında sanatta yeterliliğini 2009 yılında
Anadolu Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Halen Anadolu
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde grafik tasarım alanında
tam zamanlı doçent olarak görev yapmaktadır.
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Çağlar Okur studied graphic design at the undergraduate level
at Bilkent University, Faculty of Arts and Architecture in Turkey, and graduated in 2000. He had his Master of Arts degree
in graphic design at Anadolu University in 2003. Çağlar Okur
has his ArtsD title in graphic design at the Anadolu University
in 2009. He is still acting as a full-time associate professor in
graphic design at Anadolu University Faculty of Fine Arts.
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Çiğdem Demir

1975, Ankara. 1998 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi, Grafik Bölümü’nden mezun oldu. Ankara ve Milano’da
çeşitli ajanslarda genç sanat yönetmeni olarak çalıştı. 20012002 “İtalyan Hükümetinin Araştırma Bursu” ile Brera GSF Multimedya Departmanı, Milano - İtalya’da okudu. 2017’de Profesör
olan Demir, AHBV Üniv. G.S.F Görsel İletişim Tasarımı Bölümü
öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 51 Ulusal/Uluslarası
karma sergi katılımı olan Demir’in, grafik tasarımı alanlarında 6
ödülü de bulunmaktadır.
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1975, Ankara. Graduated from the F.A.F – Graphic Design Dept.,
Hacettepe Univ. in 1998. Studied in Department of Multimedia , F.A.F. at Brera Univ. in Milan, Italy in 2001-2002 with a
schoolarship of Italian Government. She is an Professor (since
2017) in the Dept. of Visual Communication, Faculty of Fine
Arts – AHBV. Demir also has 6 awards in Graphic Design, has
15 solo exhibitions, participated in over 51 mixed national and
international exhibitions.
www.cigdemdemirdesign.com
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Dilek Erdoğan Aydın

Sanat eğitimine 2002’de mezun olduğu Eskişehir Güzel Sanatlar
Lisesi’nde başladı. 2008 yılında Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nden mezun oldu ve 2010 yılında
aynı bölümde uzman olarak göreve başladı.
Öğrenciliği sırasında, 2008’de Frankfurt Kitap Fuarı’nda
çalışma ekibinde yer aldığı kart tasarımı, basıma layık bulundu.
Aynı yıl 12. Grafist kapsamında “Organik Tipografi: Anadolu
Üniversitesi Grafik Bölümü-MSGSÜ Grafik Tasarım Bölümü
Öğrenci Çalışmaları Sergisi”ne katıldı. 2011’de Pera Müzesi
“Şimdiki Zamanlar” Karma Sergisine katıldı. “Çakma Sanatlar
Müzesi” isimli yüksek lisans projesinde yer aldı ve proje 2013
SEGD Uluslararası Çevresel Grafik Tasarım Yarışması’nda başarı
ödülüne layık görüldü.
Halen Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ndeki
görevine devam etmekte ve Sanatta Yeterlik çalışmalarını
sürdürmektedir.
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In 2002, she graduated from the Fine Arts High School of
Eskişehir where her arts education began. She graduated
from Anadolu University Faculty of Fine Arts, Graphic Design
Department in 2008 and she began working as a specialist in
the same department in 2010.
During her study, the card design of her team was awarded to be printed at the Frankfurt Book Fair in 2008. Same
year, she attended “Organic Typography: Graphic Design
Department of Anadolu University and Mimar Sinan Fine Arts
University Graphic Department- Student Works Exhibition”
under the 12. Grafist. In 2011, she attended the “Current Times”
Exhibition at the Pera Museum. She took place in master
project called “Fake Arts Museum” and the project was given
merit award from SEGD’s Global design award at 2013. She
received her MFA in 2015 from the Graphic Design Department,
Faculty of Fine Arts at Anadolu University. She completed her
her thesis “Historical Development of Book and e-Book Design
and Investigation via Graphic Design Principles”.
Still she is working on her education and working as a
specialist in Anadolu University Faculty of Fine Arts.
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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 Doktor Öğretim Üyesi olarak
çalışmaktadır.
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Worked as an instructor in the Graphic Design Department in
Faculty of Fine Arts, 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.
Accepted 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 an Assistant Professor in
Anadolu University.
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Emel Koru

Emel Koru 1985 yılında Aydın Türkiye’de doğmuştur. 2011 yılında
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü
Lisans Programından mezun olmuştur. Aynı yıl Van Yüzüncü
Yıl Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü’nde
Araştırma Görevlisi kadrosu ile göreve başlamıştır.
2012-2015 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar
Enstitü Grafik Programında Yüksek Lisans eğitimini tamamlamış aynı yıllar içerisinde Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmıştır. 2016
yılının Şubat ayında Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ndeki görevinden
istifa ederek, Yalova Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi
Grafik Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak göreve başlamıştır. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde Sanatta
Yeterlik eğitimini sürdürmektedir.
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Emel Koru was born in Turkey-Aydın, in 1985. She graduated
from Akdeniz University Faculty of Fine Art-Graphic Design
Department in 2011. She started to work as a Research
Assistant at Van Yüzüncü Yıl University-Faculty of Fine Art, in
the same year.
She completed her post graduade education at Anadolu University-Institute of Fine Art between 2012-2015 and
between these same years she worked as a Research
Assistant at the same University Faculty of Fine Art-Graphic
Design Department. She handed in her resignation to the
Yüzüncü Yıl University on February, 2016 and then she took
up an appointment to the Yalova University Faculty of Art and
Design- Graphic Design department. Right after she started to
her proficiency in art (doctorate) education at the Anadolu
University again. She is stillstudying with her doctoral thesis.
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Eren Evin Kılıçkaya

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
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü’ne araştırma görevlisi olarak atandı. 2007 yılında
“Grafik Tasarımda Görünmeyen Çoğunluk: Beyaz Alanlar” başlıklı tezi ve uygulama sergisi ile yüksek lisansının tamamladı.
Sanatta Yeterlik eğitimi almak üzere Anadolu Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya
başladı. 2017 yılında “İşaret Sistemlerinde Üç Boyutlu Tipografi
ve Çevresel Uygulamalar” başlıklı tezi ve uygulama sergisi
ile sanatta yeterliliğini tamamlayarak Kütahya Dumlupınar
Üniversitesi’ne görevine geri döndü. Görsel İletişim Tasarımı
Bölümü’nde Tipografi derslerini yürüterek akademik hayatına
devam etmektedir.
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Graduated from Bilkent University, Faculty of Fine Arts, Design
and Architecture, Graphic Design Department with the higher
degree in 2003. In the same year, started to postgraduate
education in Anadolu University, Institude of Social Sciences, Graphic Design Department. In 2004, started to work in
Kütahya Dumlupınar University, Faculty of Fine Arts, Graphic
Design Department as a research assistant. In 2007, finalized
post graduate education with the thesis titled “Invisible Majority in Graphic Design: White Spaces” and an exhibiton. Started
to work in Anadolu University, Faculty of Fine Arts, Graphic
Design Department for the Doctorate in Fine Arts education. In
2017 graduated from Institude of Fine Arts with the thesis titled
“Three Dimensional Typography in Signage Systems and Environmental Applications” with an exhibition and returned to
Kütahya Dumlupınar University, Faculty of Fine Arts. Continue
academic life giving Typography courses in Visual Communication Design Department.
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Erhan Olcay

Eskişehirli ve 1979 doğumlu Erhan Olcay Uludağ Üniversitesi ve
Anadolu Üniversitesi’nde lisans eğitimlerini tamamladı. Yazı
kültürüne olan ilgisi dolayısıyla hat ve kaligrafi sanatı eğitimi
aldı. İngiltere merkezli uluslararası bir kaligrafi topluluğu olan
The Calligraphy and Lettering Arts Society (CLAS)’den diploma
aldı. Ewan Clayton, Denis Brown, Yves Leterme ve Massimo
Polello gibi dünyanın önde gelen kaligraflarından eğitimler aldı.
Türkiye’de ‘’doğru’’ Latin Kaligrafisi kültürünü teşvik etmek
için 2016 yılında “Uluslararası Yazı Kültürü Etkinliği: Kaligrafist”
organizasyonunu hayata geçirdi. 2017 yılından beri uluslararası
konferans, sergi ve atölye çalışmaları düzenleyen Kaligrafist’in
yürütücülüğünü yapmaktadır.
Yurt içinde ve yurt dışında birçok uluslararası sergiye katılıp
workshoplar veren sanatçının Milano tasarım haftasında The
Design of Words sergisi için hazırladığı eser, kaligrafi alanında
en başarılı çalışma seçilerek kitap kapağı olarak uygulandı.
Doku isimli eseri ise Moskova Çağdaş Kaligrafi Müzesi (The
Contemporary Museum of Calligraphy, Moscow) daimi koleksiyonuna seçildi.
Halen Küçükçekmece Belediyesi Geleneksel Sanatlar
Akademisi’nde kaligrafi dersleri vermekte olan Erhan Olcay,
Mürekkepbalığı dergisinde Kaligrafi Eğitimi sayfasını hazırlamakta ve dergide Yazı Kültürü üzerine yazılar yayınlamaktadır.
Kaligrafi sanatı üretimlerinin yanında kitap kapağı ve albüm
kapağı tasarımları da yapmaktadır.
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Born in 1979 in Eskişehir, Erhan Olcay completed his undergraduate education at Uludağ University and Anadolu University. Due to his interest in writing culture, he took courses
on Arabic and Latin calligraphy. He received a diploma from
The Calligraphy and Lettering Arts Society (CLAS), which is an
international UK based calligraphy community. He received
training from the world’s leading calligraphers such as Ewan
Clayton, Denis Brown, Yves Leterme and Massimo Polello. In
2016, he brought into action the “International Writing Culture
Event: Kaligrafist” to promote the culture of ‘’correct’’ Latin
Calligraphy in Turkey. Since 2017, he has been the director of
the Kaligrafist event which organizes international conferences, exhibitions and workshops.
The artist has participated in many international exhibitions and taught many workshops in Turkey and abroad. The
artwork he prepared for The Design of Words exhibition in
Milan design week, was selected as the most successful work
in the field of calligraphy and applied as a book cover. One
of his artworks called Doku, was selected for the permanent
collection of The Contemporary Museum of Calligraphy in
Moscow.
Erhan Olcay is currently teaching calligraphy at Küçükçekmece Municipality Traditional Arts Academy, writes articles
about writing culture and prepares the Calligraphy Education
page for Mürekkepbalığı magazine. In addition to his calligraphy works, he also designs book and album covers.
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Fahri Deniz

1963 yılında Çankırı’da doğdu. Anadolu Üniversitesi İşletme
Fakültesinden mezun oldu. 1981 – 1989 yıllarında teknik ressam
ve topograf olarak çalıştı. 1989-2015 yılları arasından DSİ Genel
Müdürlüğünde teknisyen olarak görev yaptı. 2015-2018 yıllarında Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğünde Kaligrafi Sanatçısı
olarak görev yaptı. Halen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Özel
Kalem Müdürlüğünde kaligrafi sanatçısı olarak çalışmaktadır.
Evli ve iki kız babasıdır.
2000 yılından itibaren kaligrafi sanatı ile profesyonel olarak
ilgilenmeye başladı. 2004 – 2009 yıllarında Ankara’da Hattat
Kadir Sakoğlu’ndan Hüsn-ü Hat, sülüs ve nesih meşklerini tamamlayan sanatçı, ayrıca Copperplate yazı sanatını da öğrendi.
2009-2010 döneminde Çankaya Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinde, Kaligrafi
ve Copperplate eğitimi verdi. TRT Anadolu’da Yayınlanan 50
bölümlük ‘’Gönül Sultanları’’ belgeselinde Kaligrafi yazıları ile
yer aldı. Halen Ankara’da 2011 yılında açmış olduğu atölyesinde
Kaligrafi dersleri vermektedir.
Ankara’da 4, İstanbul’da 1 olmak üzere 5 kişisel sergi açmış ve
çeşitli karma sergilere katılmıştır.
www.kaligrafisanati.com web sitesini kurmuştur ve eğitim
vermeye devam etmektedir.
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He was born in 1963, Çankırı. He graduated in department of
business from Anatolian University. He worked as a draftsman
and topographer from 1981 to 1989. He worked as a technician from 1989 to 2015 in DSI general directorate. He worked
as a calligraphy artist in the Office of the Private Secretary
Prime Ministry between 2015 and 2018. After the closure of
the Prime Ministry, He still works as calligrapher office of the
private secretary Ministry of Environment and Urbanization
since 2018. He is married and has two daughters.
He has been interested in calligraphy as professional since
2000. He finished calligraphy, naksh model and sülüs with
calligrapher Kadir Sakoğlu from 2004 to 2009 in Ankara.
He learned copperplate calligraphy. He taught calligraphy and copperplate from 2009 to 2010 in Çankaya Public
Education Center and General Secretariat of Presidency. His
works had shown in “Gönül Sultanları” documentary which is
prepared fifty episodes for TRT. He still has given calligraphy
lectures at his own workplace in Ankara since 2001. His first
exhibition was shown between 18-22 April in 2011 at Ankara
DSI general directorate. His second exhibition was shown
between 3-5 May in 2011 at II Istanbul International Water
Form in Haliç Congress Center.
His third exhibition with Iranian Calligrapher Mojtaba Karami
was shown between 16-22 November at Ankara Metropolitan
Municipality Fine Arts Gallery Zafer Bazaar.
He installed www.kaligrafisanatı.com
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Hasan Hoseinnejad

1970 yılında İran Azerbaycan ilinde doğdu. Ünlü Hüsnü-Hat
hocaları Gulam Hüseyin Emirhani, Ali Şirazi, Yedullah Kabuli’den
dersler aldı. 2010 yılında İran hattı dalında doktora ünvanına,
2012 yılında İran hattatlar Derneği ustalık ünvanına layık görüldü, Hoseinnejad aynı zamanda bu derneğin yüksek kurul jüri
üyesidir. Hasan Hoseinnejad Tahran’da Sure, Recai, Ferhengian
üniversitelerinde hocalık yapmaktadır. Sanatçı, ulusal ve uluslararası pek çok sergi ve organizasyona katılmış aynı zamanda
çok sayıda ödüller kazanmıştır. Hasan Hoseinnejad, Rusya
Tacikistan, Türkiye gibi çeşitli ülkelerde hat konusunda çalıştay
yöneticilikleri yapmış sergiler düzenlenmiştir.
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He was born in Azerbaijan region (Iran) in 1970. He took lessons from famous calligraphers as Gulam Hüseyin Emirhani,
Ali Şirazi, Yedullah Kabuli. In 2010, he took his doctorate degree in Iranian Calligraphy, and Mastership title from “Iranian
Calligraphers Association” in 2012. He is also a jury member
of the same association. He is teaching in Tahran Sure, Recai
and Ferhengian Universities. Hoseinnejad attended numerous
exhibitions and art events, national and international. He has
won several awards. He has been holding exhibitions and
calligraphy workshops in many countries such as Russia,
Tajikistan and Turkey.
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Hasip Pektaş

Hasip Pektaş, 1953’de doğdu. 1974’de Gazi Eğitim Enstitüsü Resim
Bölümü’nden mezun oldu. 1987-2007 yıllarında Hacettepe
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nde çalıştı.
1995’de Doçent, 2001’de Profesör oldu. 2003-2006 yıllarında
HÜ GSF Dekanlığı yaptı. Halen Üsküdar Üniversitesi, İletişim
Fakültesi, Çizgi Film ve Animasyon Bölümü başkanıdır. Türkiye’de Ekslibris’in tanınması ve yaygınlaşması için yoğun çaba
harçamaktadır. 1996’da “Ekslibris” hakkında bir kitap yazdı.
2003, 2007, 2010 ve 2018’de 4 Uluslararası Ekslibris Yarışmalarını, 2008’de 1. Uluslararası Baskıresim Bienali’ni, 2010’da 33.
FISAE Uluslararası Ekslibris Kongresi’ni organize etti. İstanbul
Ekslibris Derneği başkanıdır. Ödüller: 2009 Yaroslavl Uluslararası
Ekslibris Yarışması, “İkincilik Ödülü”. Yaroslavl – Rusya. 2008
XXXII. Uluslararası Ekslibris Bienali “Mansiyon”. Pekin - Çin. 1996
III. İtalya-Türkiye Ekslibris Bienali, “Birincilik Ödülü”. Ortona İtalya. 1989 AFSAD 7. Ulusal Fotograf Yarışması, “Kültür Bakanlığı
Özel Ödülü”. 1988 Fotograf Dernekleri 1. Ulusal Yarışması, Saydam “Başarı Ödülü”. 1974 Ressam Şeref Akdik Resim Yarışması,
Baskıresim “Özel Ödülü”.
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Hasip Pektas was born in 1953. He graduated from Gazi
Teacher Training Institue in 1974. He worked as a Professor
at Hacettepe University, Faculty of Fine Arts, Department of
Graphic Design in 1987-2007. He has also been working hard
to make ex-libris well-known in Turkey. He was Dean of
Faculty of Fine Arts Hacettepe University in 2003-2006. He
was the President of Hacettepe Art Museum in 2005-2007.
He is working as a Professor at Üsküdar University, Faculty
of Communication, Cartoon and Animation Department. He
has written one book about “Ex-libris”. He has organized 4
International Ex-libris Competitions in 2003, 2007, 2010, 2018,
International Printmaking Biennial and 33rd FISAE International
Ex-libris Congress in Istanbul. He is the President of Istanbul Exlibris Society. Awards: 2009 - Yaroslavl International Ex-libris
Competition-Russia, “Second Prize”. 2008 - 32nd International
Ex-libris Biennial-China, “Honorable Mention”. 2006 - 4rt International Biennal of Graphic Art in Francavilla al Mare - Italy,
“Honorable Mention”. 1996 - 3rd Biennale Ex-libris Italy-Turkey,
“First Prize”. 1974 Printmaking Competition for Art Students,
“Seref Akdik Prize”.
www.hasippektas.com
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İpek Torun

Ankara doğumlu İpek Torun, Bilkent Üniversitesi Grafik Tasarım
Bölümü’nden 1999’da başarı bursu ile mezun olduktan 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 dersler vermiş, aynı zamanda Rektörlük Grafik Tasarım Ofisi’nde basılı mecra üzerine
çok sayıda çalışma gerçekleştirmiştir. ATypI Tipografi Konferansı’na, 2005’te ve 2008’de, iki kere konuşmacı olarak katılmıştır.
2007 yılında, Bahçeşehir Üniversitesi’nde ders vermek üzere
İstanbul’a yerleşmiştir. 2014’te Hareketli Tipografi üzerine olan
Sanatta Yeterlilik çalışmasını tamamlamış ve şu anda Bahçeşehir Üniversitesi’nde Yardımcı Doçent olarak görev yapmaktadır.
Halen Bahçeşehir Üniversitesi, İletişim Tasarımı Bölümü’nde
Bölüm Başkanlığı görevini yürütmekte, Tipografi, Hareketli Grafik, Kinetik Tipografi ve Mezuniyet Projesi derslerini vermekte
olup, bir adet nevi şahsına münhasır ve bir adet tüylü ürkek
kedi ile birlikte “harikalar diyarı” İstanbul’da yaşamakta, evinde
kendisine kolleksiyonunu yaptığı sayısız objeden yer açmaya
çalışmaktadır.
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Born in Ankara, İpek Torun graduated from Bilkent University
Graphic Design Department with a scholarship of achievement. She started the MA 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 MA and worked as
a graphic designer in the Design Office of the Presidency of
Anadolu University. She attended ATypI Typography Conference as a speaker twice, In 2005 in Helsinki and in 2008, in
StPetersburg.
In 2007, she moved to İstanbul to work in Bahcesehir
University. She has finished her MFA, on Motion Typography,
in 2014. She works as an assistant professor in Bahcesehir
University from onwards.
She currently works as the head of Communication
Departmant, teaches Typography, Motion Graphics and
Kinetic Typography and lives in Istanbul, a wonderland, owns
one blue blooded sui generis cat and one furry skittish kitten
with collections of many many things, leaving no space for
herself.
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Levent Uygungöz

1965 yılında Eskişehir’de doğdu. 1991 yılında Anadolu Üniversitesi Uygulamalı Güzel Sanatlar Yüksekokulu Grafik Bölümü’nden
mezun oldu. 2000 yılına kadar reklam ajansları ve matbaalarda
Grafik Tasarımcı olarak çalıştı. 2001 yılında Anadolu Üniversitesi
Engelliler Entegre Yüksekokulu’nda Öğretim Görevlisi olarak işe
başladı. Halen Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu Grafik Bölümü’nde “Tipografi,” derslerini yürütmektedir.
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Levent Uygungöz, was born in 1965, in Eskişehir. He finished
his bachelor study in graphic arts, in Anadolu University,
Faculty of Fine Arts in 1991. He has worked, as a graphic
designer in advertising agencies and printing houses since
2000. He has started to work as an instructor in School for the
Handicapped, in Anadolu University in 2001.
luygungoz@anadolu.edu.tr
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Luca Barcellona

Luca Barcellona 1978’de doğmuştur ve kaligrafi çalışmalarına
1999 yılında başlamıştır. Milan’da sahibi olduğu stüdyoda grafik
tasarımcı ve kaligrafi sanatçısı olarak çalışmaktadır. Harfler
tasarımlarının ana içeriğini oluşturmaktadır. Associazione
Calligrafica Italiana’nın (İtalyan Kaligrafi Derneği) üyesidir ve 15
yıldır Avustralya’dan Brezilya’ya, ABD ve Arjantin’den Japonya’ya ayrıca Avrupa’nın dört bir yanında çalıştaylar ve sergiler
düzenlemiş, performanslar sergilemiş, konferanslar vermiş,
sahip olduğu, klasik harf formları çalışmalarıyla temellendirdiği,
yeni dillerle bir araya getirdiği ve grafiti sanatçısı kökenlerinden
gelen sokak yazısı ifadeleriyle birleştirdiği modern kaligrafi
bakışını yansıtmıştır. Çalışmalarının amacı, kadim yazı sanatının el becerisini ve dijital çağın dilleriyle araçlarını bir arada
yaşatmaktır. Harf çalışmaları yıllar içinde dünyanın en önemli
markaları tarafından talep edilmiştir. Çeşitli bağımsız projelerde
yer almanın yanı sıra, birçok yayında da eserleri yer almıştır.
2012 yılında, üyesi olduğu Lazy Dog yayınevi tarafından ilk
monografi kitabı yayınlanmıştır. Yazı üzerine yaptığı çalışmalar,
onu grafitiden klasik kaligrafiye, büyük duvar boyamalarına,
sanal gerçeklik kaligrafisine, tipografiye ve tipo baskıya kadar
deneyim kazanmasına yol açtı.
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Luca Barcellona is born in 1978 and he started his studies of
calligraphy in 1999. He has his own studio in Milan, where he
works as a freelance graphic designer and calligrapher. Letters are the main ingredient of his creations. He’s a member
of Associazione Calligrafica Italiana and holded workshops,
exhibitions, conferences and performances all around the
world during the last 15 years, from Australia to Brazil, USA,
Argentina, Japan and all among the Europe, bring his modern
idea of calligraphy based on study of classical ancient
letterforms combined with new languages and street writing
expressions, since he started as a graffiti writer. The means of
his work is to make the manual skill of an ancient art as writing and the languages and instruments of the digital era coexist. His lettering has been requested by the most important
worldwide brands among the years. As well as taking part
to several independent projects his works appeared in many
publications. In 2012 he published his first monographic book
“Take Your Pleasure Seriously” by Lazy Dog press, the publishing house wich is a member himself. His study into lettering
led him to experience from graffiti to classic calligraphy, up to
big wallpainting, virtual reality calligraphy, typography and
letterpress printing.
Instagram: lucabarcellona

45

M. Erol Çopur

1969 yılında Nazilli’de doğdu. 1992 yılında Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nden mezun oldu.
1996 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde
“Yazının Tarihsel Sürecinden Hareketle Tarih Teknik ve Diğer
Sanatlara Yansıması ile Kaligrafi” konulu tezi ile yüksek lisansını
tamamladı. Çeşitli reklam ajanslarında grafik tasarımcı olarak
çalışmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda
öğretmen olarak görev yaptı. Halen Kırklareli Üniversitesi
Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı Programı’nda
Öğretim Görevlisi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.
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He was born in 1969 in Nazilli. He was graduated from Anadolu
University, Faculty of Fine Arts, Graphic Department in 1992. He
was also graduated from Anadolu University Institute of Social
Sciences Post Graduate Programme in 1996, with his thesis
entitled “With Reference to Historical Process of Writing,
Calligraphy and its influence on History Technique and Other
Branches of Arts”. After having worked as a graphics designers
in various advertising agencies, he worked as a teacher at
state schools of Ministry of National Education. At the present,
he has been going on his studies at Kırklareli University Lüleburgaz Vocational High School Graphic Department.
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Martin R. Baeyens

Aktif ressam, grafik sanatçısı ve tasarımcı. Belçika ve farklı
ülkelerde 128 adet kişisel sergi gerçekleştirmiştir. Dünyanın
dört bir yanında 1127 adet grup sergisine katılmış ve uluslararası
yarışma ve sergilerde 169 adet ödül almıştır.
Exlibris dünyasında önemli ve özel bir yere sahiptir.
Günümüze kadar çoğunluğu ipek baskı ve CGD yöntemleri ile
hazırlanmış 900 adet Exlibris yapmıstır. Doğa, sanat eserlerinin
merkezinde yer almaktadır. Teknoloji ve doğa arasındaki
dengeyi arayan Baeyens, elektronik devreli baskı plakaları kullanmaktadır. Serbest olarak yaptığı çalışmalarında ipek baskı
üzerine uzmanlaşmıştır. Kendi baskılarını kendi geliştirmiş olduğu bir teknik ile basmaktadır. 40 yıldır Güzel Sanatlar Kraliyet
Akademisi, Ghent Üniversitesi’nde ders vermektedir. Belçika’da
Frans Masereel Grafik Tasarım Merkezi’nde, ABD Lubbock’da
Texas Teknoloji Üniversitesi’nde ve Çin, Türkiye, Kuzey Kıbrıs ve
Polonya’da birkaç üniversitede konuk öğretim görevlisi olarak
dersler vermiştir. Barselona, Lizbon, Krakov, Limerick, Dalian’a
Erasmus değişim programı ile davet edilmiştir.
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Active painter, graphic artist and designer. He released a long
list of sole exhibitions (128) in Belgium and other countries, he
participated in (1127) group exhibitions worldwide and was
awarded for (169) international contests and exhibitions.
In the Ex libris world he takes an important and special
place. He realized until today, (900) Ex libris from which most
of them are in silk screen and CGD. 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. 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, North Cyprus and Poland. For Erasmus (educational exchange project) he was invited to the academies of
Barcelona, Lisbon, Krakow and Limerick.
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Mehtap Uygungöz

1965 yılında doğdu.1996 yılında Anadolu Üniversitesi’nde
Yardımcı Doçentliğe atandı. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Grafik Bölümü’nde “Tipografi ve Kaligrafi” derslerini
yürütmektedir.
2019;“10.Uluslararası Anadolu Kaligrafi Tipografi Etkinliği” Karma Sergi, (Eskişehir); 2018; “7 Artist, 1 Exhibition, 7 expression”,
Grup Sergisi, (Belgrad-Sırbistan); 2017; “Uluslararası Kaligrafist
2017” Karma Sergi (İstanbul); “5.Uluslararası Sanat Sempozyumu” Karma Sergi (Eskişehir); “Artistic Expressions,” Grup Sergisi
(Makedonya); “Koleksiyondaki Kadın Sanatçılar Sergisi” (Eskişehir); “9.Uluslararası Anadolu Kaligrafi Tipografi Etkinliği” Karma
Sergi, (Eskişehir); 2016; “Anadolu’da Kadın Düşleri” Karma
Sergi (Eskişehir); “Expo2016-Antalya” Uluslararası Karma Sergi
(Antalya); “8. Uluslararası Anadolu Kaligrafi ve Tipografi Etkinliği”
Karma Sergi (Eskişehir); “Görsel Sanatlar Çalıştayı” Karma Sergi
(Lüleburgaz); 2015; “Baskı Resim Sergisi” Karma Sergi (Eskişehir);
“Küçük Şeyler-20” Karma Sergi (İstanbul); “Slovenian & Turkey
Art” Uluslararası Karma Sergi (Slovenya-Kranj); 2014; “Türk
Üniversiteli Kadınlar Derneği” Karma Sergi (Eskişehir); “Yunus’ca
Söyledik” Karma Sergi (Eskişehir); 2013; Changzhou Teknoloji
Enstitüsü Sanat ve Tasarım Okulu’nun düzenlediği “Anadolu
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanı ve Öğrenci Sergisi” (Çin-Changzhou); 2010; “Göç’ün 50.Yılı” Karma Sergi
(Almanya-Köln); 2009; Türkmenistan Radyo-TV Yayımları ve
Kültür Bakanlığı’nın düzenlediği “Uluslararası Sanat Yapıtları Sergisi” (Türkmenistan-Aşkabat); “Kaligrafi ve Tipografinin Sanatsal
Yansımaları Kökler ve Açılımlar” Karma Sergi (Eskişehir); “Trade
Show” (ABD-San Diego); “Trade Show” (ABD-Los Angeles);
“Takas Sergisi” (İstanbul); “Takas Sergisi” (Ankara) katıldığı son
etkinliklerden bazılarıdır.
Sanatçının eserleri yurt içinde ve yurt dışında, bazı kurumlar
ve özel koleksiyonlarda bulunmaktadır.
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She was born in 1965. In 1996, she was appointed Assistant
Professor at Anadolu University. She teaches “Typography and
Calligraphy” courses at Anadolu University Fine Arts Faculty
Graphic Department.
2019; “10.International Calligraphy and Typography Event”,
Composite Exhibition, (Eskişehir); 2018; “7 Artist, 1 Exhibition, 7
expression”, Composite Exhibition, (Beograd-Serbia); 2017; “International Calligraphist 2017” Composite Exhibition (İstanbul);
“5. International Art Symposium” Composite Exhibition (Eskişehir); “Artistic Expressions,” Composite Exhibition (Macedonia);
“Koleksiyondaki Kadın Sanatçılar” Composite Exhibition (Eskişehir); “9. International Calligraphy and Typography Event”
Composite Exhibition, (Eskişehir); 2016; “Anadolu’da Kadın
Düşleri” Composite Exhibition (Eskişehir); “Expo2016-Antalya”
International Composite Exhibition (Antalya); “8. International
Calligraphy and Typography Event” International Composite
Exhibition (Eskişehir); “Visual Arts Workshop” Composite Exhibition (Lüleburgaz) 2015; “Printmaking Exhibition” Composite
Exhibition (Eskişehir); “Küçük Şeyler-20” Composite Exhibition
(İstanbul); “Slovenian & Turkey Art” International Composite
Exhibition (Slovenya-Kranj) 2014; “Türk Üniversiteli Kadınlar
Derneği” Composite Exhibition (Eskişehir); “Yunus’ca Söyledik”
Composite Exhibition (Eskişehir) 2013; Organized by Changzhou Technology Institute Art and Design School “Anadolu
University Fine Arts Faculty Lecturer and Student Exhibition”
(China-Changzhou) 2010; “Göç’ün 50.Yılı” Composite Exhibition
(Almanya-Köln) 2009; Organized by Turkmenistan Radio-TV
Publications and Ministry of Culture “International Artworks
Exhibition” (Turkmenistan-Aşkabat); “Artistic Reflections of
Calligraphy and Typography Roots and Expansions” Composite
Exhibition (Eskişehir); “Trade Show” (ABD-San Diego); “Trade
Show” (ABD-Los Angeles); “Takas Exhibition” (İstanbul); “Takas
Exhibition” (Ankara) are some of the recent events she has
attended.
The artist’s works are available at home and abroad, in
some institutions and private collections.

51

Melike Taşcıoğlu

1979’da Ankara’da doğdu. 2001’de Anadolu Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü ve San Diego State Üniversitesi
Sanat, Tasarım ve Sanat Tarihi Fakültesi Grafik Bölümü’nden
lisansını; 2005’te Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Grafik Anasanat Dalı’ndan yüksek lisansını, 2009’da Köln Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Grafik
Anasanat Dalı’ndan Sanatta Yeterliğini aldı.
Halen Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nde Doçent olarak görev yapmakta olan Melike Taşcıoğlu,
çok sayıda ulusal ve uluslararası yarışmalı ve karma sergilere
katılmış, yurtiçi ve yurtdışında kişisel sergiler açmıştır. Uluslararası konferanslarda konuşmacı olarak yer almış, alanında
birçok kitabı Türkçe’ye çevirmiş ve iki kitap yazmıştır.
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Born in Ankara, 1979. In 2001 she received her BA from Anadolu University Faculty of Fine Arts Graphic Design Department
continued by San Diego State University School of Art, Design
and Art History. In 2005 she received her MFA from Anadolu
University Institute of Social Sciences, Eskişehir. In 2009 she
received Proficiency in Arts degree from Köln University and
Anadolu University Institute of Social Sciences.
Curretly working at Anadolu University Faculty of Fine
Arts Graphic Design Department as an Associate Professor,
Taşcıoğlu has shown her works through national and international solo exhibitions and many group exhibitions. Her
work has been selected to many juried exhibitions. She has
presented and gave lectures in many international events
and conferences, translated design books to Turkish and is
author of two books.
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Merve Ersan

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nden 2011 yılında bölüm birinciliği ile mezun oldu. Eğitim
süresinde bir dönem değişim programı ile European University
of Madrid’de okudu. Mezun olduktan sonra Amsterdam’da SVT
Branding & Design Group’da grafik tasarımcı olarak çalıştı. Yüksek Lisansını 2014 yılında Hacettepe Üniversitesi Grafik Anasanat
Dalında, Sanatta Yeterliğini 2019 yılında Ankara Hacı Bayram Veli
Üniversitesi Grafik Tasarımı Anasanat dalında tamamladı. Ulusal
ve uluslararası birçok sergiye katılmış, konferanslarda bildirileri
ile yer almıştır. Grafik kullanıcı arayüzü tasarımı, illüstrasyon
ve kaligrafi üzerine çalışmaktadır. Halen Ankara Hacı Bayram
Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı
bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.
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She graduated from Anadolu University Faculty of Fine Arts,
Department of Graphic Design with the first place in 2011. She
studied at European University of Madrid for one semester,
with an exchange program. After graduation, she worked
as a graphic designer in Amsterdam, SVT Branding & Design
Group. In 2014, she received her MFA in Graphic Design from
Hacettepe University Institute of Fine Arts. In 2019 she graduated Graphic Design Proficiency in Arts program in Ankara
Hacı Bayram Veli University. She participated in many national
and international exhibitions and conferences. She focuses
on graphic user interface design, illustration and calligraphy.
She currently works as a research assistant at Ankara Hacı
Bayram Veli University Faculty of Art and Design, Department
of Graphic Design.
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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 yarışmanın 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.
1990’dan bu yana Hacettepe, Bilkent ve Anadolu Üniversiteleri ile kurucusu olduğu Başkent Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik
Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak dersler ve konferanslar
verdi. Stratejik iletişim danışmanlığı yapmakta olan Dorkip, çalışmalarını Algı Yönetimi, Marka Yönetimi ve tipografi üzerinde
yoğunlaştırmıştır. 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 Solotürk projesi Tasarım
ve Kurumsallığı ile en büyük ve prestijli ödülünü almıştır.
2010 yılından bugüne dek “Türk Tasarım Danışma Konseyi’nde grafik tasarımcıları temsilen görev yürütmektedir. Birçok
Avrupa Birliği Projesinde, “Grafik tasarımcı ve iletişimci “olarak
görev almıştır. Dorkip; grafik çalışmalarını içeren 2 kişisel sergi
açmıştır.
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He was born in Ankara in 1955 and graduated from the Istanbul State Academy of Fine Arts, Department 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 co-founded by him.
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.
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. 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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Mustafa Eren

1944 yılında Denizli’de doğdu. Lisans eğitimini 1972 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Devlet Tatbiki Güzel
Sanatlar Yüksek Okulu’nda tamamladı.
1974 – 1983 yılları arasında İKSV bünyesindeki İstanbul
Festivali’nde Tasarım Yönetmeliği yaptı. Milliyet Sanat, Nokta
Erkekçe/Kadınca dergileri, Learusse Ansiklopedisi ve Motif
Ajans gibi kuruluşlarda Sanat Yönetmenliği görevini üstlendi.
Bağımsız olarak 50’den fazla font, 100 civarında özgün hat ve
kaligrafi çalışması gerçekleştirdi. Aralarında Giovanni Scognamıllo’nun editörlüğünü üstlendiği “Bay Sinema”, Seramik
Sanatçısı Erdinç Bakla’nın “Tophane Lüleciliği” ve Hattat Hüseyin
Gündüz ve Faruk Taşkale’nin “Hilyeler” gibi eserlerinin de bulunduğu bir çok değerli kitabın tasarım çalışmalarını üstendi.
İstanbul Belediyesi tarafından “İstanbul’un En İyi 100 Grafik
Tasarımcısı ve İllüstratörü” arasında gösterildi. Ray sigorta,
Türkiye Otelciler Birliği, Balparmak gibi birçok değerli kurumun
logo tasarımlarını yaptı.
Çalışmalarıyla; 1970 yılında Türk Ticaret Bankası, Amblem
Yarışması birinciliği, 1971 yılında Manajans Ödülü, 1975 yılında
Grafikerler Meslek Kuruluşu Basın İlanları Ödülü, 1982 yılında
Letraset Uluslararası Ödülü ve 1986 yılında Amerika Letter Pres
ödüllerine layık görüldü.
Leonardo Sanat Galerisi, Oda Sanat Galerisi, Bodrum Dibeklihan, Büyükada Büyük Kulüp, Balat Kültür Merkezi ve FSM Vakıf
Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi’nde çeşitli sergiler açtı.
Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde düzenlenen
Yunus Emre kaligrafi etkinliklerinde yer aldı.
2020 yılında kaligrafi eserlerinin ve yazı karakterlerinin yer
aldığı ‘Kaligrafi’ isimli bir kitap yayınladı.
Halen FSM Vakıf Ün. Güzel Sanatlar Fak. Grafik Bölümü’nde
öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.
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He was born in 1944 in Denizli. He completed his undergraduate education in 1972 in Marmara University, Faculty of
Fine Arts.
Between 1974 - 1983 he was the Art of Istanbul Festival,
IKSV. He also worked as an Art Director at Milliyet Sanat, Nokta
Erkekçe / Kadınca magazines, Learusse encyclopedia and
Motif Agency.
He independently conducted more than 50 fonts, 100
unique calligraphy and calligraphy works. He worked on the
design works of many valuable books including “Bay Sinema”, edited by Giovanni Scognamillo, in Tophane Lüleciliği“
by Ceramic Artist Erdinç Bakla and ”Hilyeler“ by Calligrapher
Hüseyin Gündüz and Faruk Taşkale.
He independently conducted more than 50 fonts, 100
unique calligraphy works. He worked on the design works
of many valuable books including ”Bay Sinema” edited by
Giovanni Scognamillo, Tophane Lüleciliği“ by Ceramic Artist
Erdinç Bakla and ”Hilyeler“ by Calligrapher Hüseyin Gündüz
and Faruk Taşkale.
He was listed in ‘Top 100 Graphic Designers and Illustrators
of Istanbul’ by Istanbul Municipality. He developed logos for
many valuable institutions such as Balparmak, Ray Sigorta
and Turkey Hoteliers Association.
In 1970, he was awarded the first prize of the Turkish Trade
Bank, the Emblem Competition; the second prize of Manajans
Award in 1971, the Press Announcements in Graphic Designers’
Association Award in 1975, the Letraset International Award in
1982 and the United States Letter Press Award in 1986.
He opened various exhibitions in Leonardo Art Gallery, Oda
Art Gallery, Bodrum Dibeklihan, Buyukada Great Club, Balat
Culture Center and FSM Vakif University, Fine Arts Faculty.
He participated in Yunus Emre calligraphy events in Anadolu
University, Faculty of Fine Arts.
In 2020, he published a book called ‘Calligraphy’ containing his calligraphy works and typefaces.
Currently, in FSM Vakıf Un. Faculty of Fine Arts, he works as
a lecturer in the Graphic Department.
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Namık Kemal Sarıkavak
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Namık Kemal Sarıkavak, 1961’de İstanbul’da doğdu. 1978’den itibaren 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 Yüksek Lisans tez konusu “Grafik Tasarımda Airbrush
Teknolojisi; Airbrush Tekniğiyle Afiş Çalışmaları”nı tamamladı. Aynı
yıl Öğretim Görevlisi olarak atandı. 1993’de Sanatta Yeterlik tez
konusu “Kültürel Afişlerde Tasarım ilkeleri; Kültürel Afiş Çalışmaları”nı tamamladı. 1996’da Yardımcı Doçent olarak atandı. 2002’de
Doçent, 2012’de ise Profesör oldu.
1986’dan başlayarak Grafik Bölümü’nde bir süre Temel Sanat Eğitimi, Temel Grafik Eğitimi, Bilgisayar Destekli Tasarım, İllüstrasyon,
Animasyon ve Grafik Atölye derslerini yürütmüş olup 2014’e kadar
Desen, Yazı, Kaligrafi, Tipografi ve Grafik Atölye (Mezuniyet Projeleri) derslerini yürütmüştür. 2000’li yıllarda Hacettepe Üniversitesi
dışında Başkent Üniversitesi (Ankara) ve Atatürk Üniversitesi’nde
(Erzurum) de dersler vermiştir. 1986’dan 1994 yılına kadar katıldığı
afiş ve pul yarışmalarında (birincilikler ve mansiyonlar olarak)
toplam 10 ödül kazanmıştır. Daha sonraki yıllarda 2 teşvik ödülü
bulunmaktadır. 1987’den itibaren günümüze değin 7 kişisel sergi
açmış ve 70’den fazla karma sergiye katılmıştır.
Çeşitli süreli yayınlar ile 10’dan fazlası ulusal hakemli dergilerde
olmak üzere afiş, kitap ve kapak tasarımı, grafik tasarım, tipografi,
görsel iletişim ve iletişim tasarımı eğitimi ile ilköğretimde yazı
eğitimi üzerine 60’dan fazla makale ve çevirisi yayınlanmıştır.
1988’den bugüne değin sekiz kitabı basılmıştır. 2000’den sonra yayınlanan beş kitaptan “Görsel İletişim ve Grafik Tasarımda Çağdaş
Tipografinin Temelleri (3. Baskı)” “Kaligrafik ve Tipografik Deneysel
Tasarımlar (2. Baskı)” ve “Görsel İletişim ve Grafik Tasarımda
Airbrush Teknolojisi (1. Baskı)” adlı son üç kitabı ilgili yayınevleri ve
büyük kitabevlerinde halen mevcuttur.
Son olarak Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi,
Grafik Bölümü’nde bölüm ve anasanat dalı başkanlığı görevini
tamamlamış olarak yüksek lisans ve sanatta yeterlik düzeyinde
tipografi ve teknoloji temelli ileri düzey dersler ile akademik ve
sanatsal çalışmalarını sürdürmektedir.

Mr. Sarıkavak was born in İstanbul, 1961. Since 1978, he had
worked in many advertisement agencies and design offices. He
graduated from Gazi University, Faculty of Education, Painting
Teaching Programme, Department of Graphics, Animation atudio
in 1983. He started working as a research asistant at Hacettepe
University, Faculty of Fine Arts, Department of Applied Arts Field of
Graphics in 1985. He recieved his master degree in 1988, by the
thesis named “Airbrush Technology in Graphic Design, Posters
Done by Airbrush Technique” and he became a lecturer in the
same year. After he completed proficiency of art program in
1993 by the thesis named “Design Principals in Cultural Posters,
Cultural Poster Studies”, he was assigned to academic staff as
professor assistant in 2002. Finally, in 2012, he was assigned as
Proffessor.
Sarıkavak had been instructing many lessons like Basic Art
Education, Basic Graphics Education, Computer Based Design,
Illustration and Graphics Studio since 1986; recently he has been
intructing Drawing, Lettering, Calligraphy and Graphics Studio
(Graduation Projects). Beside Hacettepe University, he gave
lectures in both Başkent Atatürk Universities. He recieved 10 (first
prizes and mentions) awards in the poster and stamp contests
between 1986-1994. Afterwards, he recieved many awards from
several fields of design and art. He has participated over 70 group
exhibition adn 7 personal exhibition since 1987. Over 60 pieces of
his essays and translational essays on poster design, book and
cover design, graphic design and typography are published in
many periodicals, including over 10 refereed journals. Sarıkavak
has published 8 book since 1988, 5 of them that published after
the year 2000 are currently in the market. He is stiil working as a
lecturer in the same department.
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Natalia Toropitsyna

Rusya’nın Astrakhan şehrinde doğan Natalia Toropitsyna,
Astrakhan Sanat Koleji’nde resim ve grafik sanatları okumuş,
Moskova Devlet Baskı Sanatları Üniversitesi’nden (Grafik
Sanatlar Bölümü) yüksek lisans derecesi almış, Moskova
Çağdaş Sanat Müzesi’nde atölye çalışmaları yapmıştır. Yevgeny
Dobrovinsky Moskova Kaligrafi Okulu ‘Littera incognita’da
kaligrafi okumaya başlamıştır ve Avrupa kaligraflarının atölye
çalışmalarına katılmaktadır. Ayrıca, Sharjah Kaligrafi ve Tezhip
Sanatı Merkezi’nde Profesör Mohammed Al Noori ve Mousab
Doure ile bir kurs tamamlamıştır.
Moskova’nın önde gelen yayınevlerinde ve Sanat Müzelerinde illüstratör, tasarımcı, kaligraf olarak çalışan Toropitsyna,
İşletme ve Tasarım Enstitüsü’nde ve Moskova HSE Sanat ve Tasarım Okulu’nda kaligrafi öğretmenliği yapmaktadır. Kaligrafi ve
sanat sergilerine katılan Toropitsyna, Rusya, Avrupa ve Birleşik
Arap Emirlikleri’nde kaligrafi çalıştayları yürütmektedir.
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Natalia Toropitsyna was born in Astrakhan, Russia, has studied
painting and graphical arts at the Astrakhan Art College and
has a Master’s degree from the Moscow State University of
Printing Arts (Graphical Arts Department) and has undertaken
workshops at the Moscow Museum of Contemporary Art.
Began to study calligraphy at the Yevgeny Dobrovinsky’s
Moscow Calligraphy School ‘Littera incognita’ and continues
studying as a participant in workshops of European calligraphers. Also completed a course with Professor Mohammed
Al Noori and Mousab Doure at the Sharjah Centre for the Art of
Calligraphy and Ornamentation.
Natalia is working as an illustrator, designer, calligrapher
with leading publishing houses and Art Museums in Moscow
and she is a teacher of calligraphy courses at the Institute
of Business & Design and at HSE ART AND DESIGN SCHOOL in
Moscow. She takes part in Calligraphy and Art exhibitions and
give calligraphy workshops in Russia, Europe and UAE.
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Natasja Billiau

Natasja Billiau 2000 yılında Ghent, Belçika Luca Sanat Akademisi’nden Grafik Tasarımcı/Tipograf olarak mezun olmuştur. Katıldığı multimedya eğitim programının ardından Ghent, Artevelde
Yüksekokulu’nda “Mindfullness” alanında lisansüstü çalışmalar
yapmıştır. Sanat Akademisi’nden mezuniyetinden sonra
yaklaşık 20 yıl süresince grafik ve iç mimarlık alanında serbest
tasarımcı olarak çalışmıştır. 2006’dan itibaren Brüksel’de bulunan RHoK Güzel Sanatlar Akademisi’nde ilk öğretim öğrencilerine sanat eğitimi vermeye ve Beeldenstorm’da sosyo-kültürel
projeleri koordine etmeye başlamıştır. 2015 yılından 2016 yılının
sonunda Türkiye’ye taşınana kadar sanat objeleri, sunumları
ve iç mekân tasarımları yapan sanat topluluğu Onbetaalbaar’a
katılmıştır. 2018’den itibaren Osmangazi Üniversitesi’nde Grafik
Tasarım dersleri vermeye başlamıştır.
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Natasja Billiau graduated in 2000 as a graphic designer/
typographer from LUCA School of Arts, Ghent, Belgium.
After a multimedia training she did post graduate studies in
Mindfulness at Artevelde Hogeschool, Ghent. She has been an
entrepreneur in the graphic and interior design business for
about 20 years. From 2006 on, she started teaching art education in primary schools for RHoK Academy of Fine Arts and
coordinating socio-cultural projects at Beeldenstorm, both in
Brussels. In 2015 she joined the art collective Onbetaalbaar
to create art objects, presentations and interior designs until
moving to Turkey in 2016. There she started lecturing Graphic
Design courses at Osmangazi University from 2018 on.
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Nurgül Geçin Aksakal

Nurgül Geçin Aksakal 1992 yılında Eskişehir’de doğdu. Sanat
eğitimine Eskişehir Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nde başladı.
2015’de Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik
Bölümü ve Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Üniversitesi,
İletişim ve Multimedya Tasarımı Bölümü’den lisansını; 2019’da
Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Grafik Anasanat
Dalı’nda yüksek lisans eğitimini tamamladı. Sanatta yeterlilik
eğitimine Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü
Grafik Anasanat Dalı’nda devam etmekte ve aynı bölümde
Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaktadır.
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Nurgül Geçin Aksakal was born in 1992, in Eskişehir. She
started her art education at Anatolian Fine Arts High School
in Eskişehir. 2015 B.A. Anadolu University Faculty of Fine
Arts Graphic Design Department continued by Noordelijke
Hogeschool Leeuwarden. 2019 M.F.A. Anadolu University
Fine Arts Institute, Graphic Arts Department. She continues
her proficiency in graphic design education in Dokuz Eylül
University Fine Arts Institute Graphics Department and works
as a Research Assistant in the same department.
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Onur Kuran

Onur Kuran Denizli’de doğmuştur. 2009-2012 yılları arasında
grafik tasarımcı ve sanat yönetmeni olarak çalıştı. Afiş
tasarımları Amerika Birleşik Devletleri, Güney Afrika, Almanya,
Brezilya, Hırvatistan, Avusturya, Avustralya, İspanya, Slovenya,
Yunanistan gibi bir çok ülkede sergilenmiştir. Ulusal ve
uluslararası ödülleri bulunmakta olup, ulusal ve uluslararası
kurum ve markalara tasarımlar üretmiştir. Başta tipografi
ve yazı karakteri tasarımı olmak üzere kullanıcı arayüzü ve
kullanıcı deneyimi tasarımı üzerine yoğunlaşmaktadır.
Sanatta yeterlik eğitimine Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Grafik Anasanat Dalı’nda devam etmekte ve aynı
zamanda Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır.
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Onur Kuran was born in Denizli. He worked as a graphic
designer and art director between 2009-2012. His posters
was exhibited as many countries as United States of America,
South Africa, Germany, Brazil, Crotia, Austria, Australia, Spain,
Slovenia and Greece. He has both national&international
awards and he created designes to some national&international brands and corporations. He especially focuses on
typography, typeface design and also UI&UX design.
He is still studying Proficiency in Arts in the Department of
Graphic Arts at Anadolu University Graduated School of Fine
Arts, and also he is working as a Research Assistant at there.
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Ömer Durmaz

İletişim tasarımcısı, bağımsız editör ve akademisyen. Lisans ve
yükseklisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi’nde tamamladı.
İzmir ve İstanbul’da reklam ajanslarında çalıştıktan sonra mezun olduğu bölümde öğretim görevlisi oldu. Son on yıldır grafik
tasarımın Türkiye’deki tarihini belgelemeye çalışıyor.
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Communication designer; independent editor, academician.
Got his Bachelor’s and Master’s degrees in graphic design at
Dokuz Eylul University. After working at several advertising
agencies he became an academic at the university he graduated from. For the last ten years, he has been focusing on
documenting the history of graphic design in Turkey.
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Serdar Kipdemir

1965 yılında Malatya ‘da doğdu. 1986 Yılında Kara Kuvvetleri
Komutanlığı İstihkam Sınıf Okulu’ndan Astsubay olarak
(Narlıdere/İzmir) mezun oldu. 1996 Yılında Anadolu Üniversitesi
İktisat Fakültesinden mezun oldu. 1986-2006 Yılları Arasında
21 yıl süre ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın değişik birim ve
kadrolarında görev yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nde güzel yazı
konusundaki çalışmalarını şahsi gayretleri ile sürdürmeye ve
geliştirmeye çalıştı. 2006 yılı Eylül ayında Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görevini tamamlayarak emekli oldu.
2007 Yılında Malatya’da Serdar Kipdemir Güzel Yazı Merkezi’ni açtı. 2008 Yılında Malatya Halk Eğitim Merkezi’nde
Kaligrafi öğretmenliği yaptı. 2011 Yılında Gençlik Parkı Kültür
Merkezin’de Kaligrafi öğretmenliği görevine başladı. 2014- 2016
yılları arasında The Calligraphy and Lettering Arts Society’den
sırayla; Angled Unicial, Foundationel Hand, Roman Capitals,
Gothic Black Letter, Copperplate Sertifikalarını aldı. 2016
yılında İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Grafik
Tasarımı Sanat Dalı’nda Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 17
Ekim 2018 tarihinde İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Grafik Tasarımı Programı Sanatta Yeterlilik– Doktora
eğitimine başladı. İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Grafik Tasarımı Doktora Tez aşamasında eğitimine
devam ediyor. Uluslararası karma ve kişisel birçok kaligrafi
sergileri bulunmaktadır.
Halen Temel ve Tekamül Kaligrafi Kurs öğretmenliğini, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Yıldırım Bayazıt Üniversitesi, Çankaya
Belediyesi ve Özel Kaligrafi Kursları ile devam ettirmektedir.
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Was born in Malatya. Was graduated as Technician Sergeant
from Turkish Land Forces in 1986 (Narlıdere/Izmir). Was graduated from Faculty of Economics of Anadolu University in 1996.
Between the years 1986-2006, he served in different units and
cadres of Turkish Land Forces for 21 years. Tried to develop his
calligraphy writing skills during his work in Turkish Military
Force. Was retired from Turkish Military Force in 2006.
Opened Serdar KIPDEMIR Calligraphy Center in Malatya in
2007.Worked as Calligraphy teacher in Malatya Public Training
Center. Started working as Calligraphy teacher in Youth Park
Culture Center in 2011.
Earned the Certificates of Angled Uncial, Foundational Hand,
Roman Capitals, Gothic Black Letter and Copperplate from the
Calligraphy and Art Society during 2014-2016. Holds a master
degree from Istanbul Arel University, Graduate School of
Social Sciences, Department of Graphical Design On October
17, 2018 Istanbul Arel University Institute of Social Sciences
Graphic Design Program Qualification in Arts - PhD. There are
many international and mixed calligraphic exhibitions. He
is still teaching Basic and Advanced Calligraphy Course with
Ministry of Treasury and Finance, Yıldırım Bayazit University,
Çankaya Municipality and Special Calligraphy Courses.
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Sevgi Arı

1981 yılında Mersin’de doğdu. 1999’da Mersin Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi’nde grafik tasarım eğitimine başladı. 2006’da
aynı üniversitede sürdürdüğü lisansüstü eğitimini “İçeriğini Her
Bir Harfin Oluşturduğu Bir Süreli Yayının Görsel Kimlik Tasarımı” başlıklı tezi ile tamamladı ve bu çalışmayı 3 sayı olarak
çıkan “Süreli Sanat Projesi” ismiyle hayata geçirdi. 2004-2009
yılları arasında Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi
Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak grafik tasarım ve tipografi
üzerine dersler verdi. 2009 yılında Anadolu Üniversitesi’nde
araştırma görevlisi olarak sanatta yeterlilik eğitimine başladı.
2012 yılı süresince Polonya Wroclaw’da Eugeniusz Geppert
Academy Of Fine Arts’ta eğitim aldı. 2016 yazında Berlin’deki
atölyesinde Martina Flor ile birlikte lettering üzerine çalıştı. 2017
yılı başında “Grafik Tasarımda Sürecin Önemi ve Süreç Temelli
Alternatif Yaklaşımlar” başlıklı tezi ile sanatta yeterlik sürecini
tamamladı. Halen Adana’da yaşayan Sevgi Arı Çukurova Üniversitesi’nde grafik tasarım ve tipografi ile ilgili dersler vermeye
devam etmektedir.
Grafik tasarım yolculuğunda akademik olan ve olmayan bir
çok ders, seminer, çalıştay, afiş yarışması ve karma sergiye
dahil olan Arı, tasarıma bakışında bilim, spiritüalite, sanat ve
tasarım arasındaki etkileşimin gücüne inanmakta ve kendini
“hayat-boyu öğrenci” olarak görmektedir.
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She was born in 1981/Mersin. In 1999, she started graphic
design education (BA) at Mersin University Faculty of Fine Arts.
Between 2003-2007 she studied for master of fine arts at
Mersin University and finished it with her thesis named:“Identity Design of A Periodical Whose Content Is Determined By
A Different Letter Of The Alphabet”. She actualized her thesis
with 3 issues under the name of “Periodical Art Project”.
Between 2004-2009 she worked as a lecturer at Cukurova
University Faculty Of Fine Arts Education. In 2009 she started
to study for proficiency in art at Anadolu University as a
research assistant. During 2012 she studied at Eugeniusz
Geppert Academy of Fine Arts in Wroclaw, Poland. In the
summer of 2016, she concentrated on lettering with Martina
Flor in Berlin. At the beginning of 2017 she completed her Ph.D.
with her thesis named “The Significance of Process In Graphic
Design and Process-Based Alternatives”. She is currently living
in Adana and giving lectures on graphic design and typography at Cukurova University.
In her graphic design career, she has been participated in
many lectures, workshops, poster competitions and group
exhibitions both in academic & non-academic fields. She believes the power of connections between science, spirituality,
art and design plus regards herself as a “life-long learner”.
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Şirin Şengel

Eskişehir’de doğdu. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Resim-İş Eğitimi Bölümü’nden mezun oldu. Aynı Üniversitenin
Sosyal Bilimler Enstitüsü Grafik Eğitimi Programı’nda yüksek lisans eğitimini ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi
Anabilim Dalı’nda doktorasını tamamladı.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde lisans ve lisansüstü programlarında tipografi, grafik
tasarım ve sosyal sorumluluk tasarımı dersleri vermektedir.
Çalışmalarında kolaj, akrilik ve sayısal teknikleri kullanmaktadır.
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She was born in Eskişehir. She graduated from Anadolu
University Education Faculty, Art Education Department. She
received her MFA from Anadolu University, Graduate School
of Social Sciences, graphic education department and then
she received her Ph.D. Institute of Educational Sciences, Arts
Education Department.
She has been teaching typography, graphic design and
social responsible design at Eskişehir Osmangazi University Art
and Design Faculty. She uses collage, acrylic and numerical
techniques in her works.
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Tevfik Fikret Uçar

1966 yılında, İstanbul’da adının (Fikret: Düşünme, fikir, zihin,
akıl; düşünceye dalma) konulduğu gün başladı yolculuğu…
O günden beri adının hakkını vermeye çalışıyor. 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 tatlı bir dert oldu. Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Grafik eğitimi alırken, öğrendikçe
ne kadar az bildiğini kavradı. Ajanslarda dirsek çürüttüğü
yıllardan sonra 1987’de mezun oldu. Eskişehir’de bir hayalin
peşinden koştu. Yeni kurulan bir sanat ve tasarım okulunun
neferi olacaktı. Hem de Anadolu’nun kalbinde.
İsviçre’de, Art Center College of Design (E)’da ilk Türk öğrenci
olarak görsel iletişim eğitimi aldı. ABD, Belçika, Almanya, İtalya,
İspanya, Hindistan, Güney Kore, Çin, KKTC gibi farklı ülke ve
coğrafyalarda bilgilerini paylaştı, çalıştaylara, konferanslara
katıldı, dersler verdi. Eğitim hayatına atıldıktan 38 sene sonra,
adının önüne “Profesör” ibaresini koydular, hâlâ alışmaya
çalışıyor…
10. baskısını yapan Görsel İletişim ve Grafik Tasarım isimli
kitabının okuru binlerce kişi, fikir ve düşüncelerini paylaşma
nezaketini gösterdi. Adını bildiği bilmediği pek çok hocası ve
öğrencisi oldu, hepsinden çok şey öğrendi. 32 senedir eğitim
verdiği Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik
Bölümü’nde her yeni gün yeni şeyler öğrenmenin heyecanını
yaşıyor.
“Kelimelerle konuşur kavramlarla anlaşırız, grafik tasarım
kavramların biçimlere dönüşmüş hâlidir” sözünü hayata geçirmeye devam ediyor...
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His journey began when he was given his name (Fikret:
Thinking, idea, mind, brain; getting lost in thought) in Istanbul
one day in 1966… Ever since then, he has been trying to live
up to it. First, he wanted to learn a trade at the Department
of Painting and Decorating at Maçka Vocational High School;
then he realised that his profession should be “learning.” The
idea that “Everything which can be seen has its own unique
journey” became a sweet obsession. Whilst studying Graphic
Design at the Faculty of Fine Arts at Marmara University, he
understood that the more he learned, the less he knew. After
years spent working long hours at agencies, he graduated
in 1987. He chased a dream all the way to Eskişehir, to be an
instructor at a newly established school of art and design, in
the very heart of Anatolia.
He was the first student from Turkey to study visual
communication at the Art Centre College of Design (E) in
Switzerland. He shared his knowledge, attended workshops
and conferences, and gave lectures in various countries and
regions, including the United States, Belgium, Germany, Italy,
Spain, India, South Korea, China, and North Cyprus. 38 years
after he began his journey in higher education, they put the
title “Professor” in front of his name, and he’s still trying to get
accustomed to it…
His book Visual Communication and Graphic Design is currently in its 10th printing, and thousands of its readers have
been courteous enough to share ideas and comments pertaining to it. He has had many teachers, and many students,
some whose names he doesn’t know, but he has learned a lot
from every one of them. He has been lecturing at the Graphic
Design department at Anadolu University’s Faculty of Fine Arts
for 32 years, and experiences the joy of learning something
new every day.
He continues to practice the saying, “We talk with words,
and understand via concepts; graphic design means turning
concepts into forms”…
www.fikretucar.com
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Tolga Girgin

Tolga Girgin 1981 yılında Kütahya’nın Simav ilçesinde doğdu. İlk,
orta ve lise eğitimini burada tamamladıktan sonra Pamukkale
Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden
2003 yılında mezun oldu. Küçük yaşlardan beri boş zamanlarını değerlendirmek için resim ve karikatürle ilgilendi. 2014
yılında yine boş zamanlarını değerlendirmek için yaptığı yazı
çalışmalarını, sosyal medya üzerinden paylaşmaya başladı.
Özellikle, üç boyutlu anamorfik yazı çalışmaları önemli ölçüde
ilgi gördü ve çalışmaları dünya genelinde birçok sanatsal
blogda yayınlandı. Bu dönemde kaligrafi sanatçısı Erhan Olcay
ile tanıştı. Onun sayesinde klasik kaligrafi ve latin makıli yazıya
da ilgi duydu ve bu yönde de çalışmalar yapmaya başladı.
2015 yılında, ünlü hattat ve kaligrafi sanatçısı Savaş Çevik ile
tanıştı ve kendisinden tavsiyeler alarak görgüsünü ve bilgisini
artırdı. Halen Eskişehir’de mühendislik kariyerinin yanı sıra yazı
çalışmalarını sürdürmektedir.
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Tolga Girgin was born in Simav, Kütahya in 1981. After
completing his first, primary and secondary education in this
town, he graduated from Pamukkale University, Electrical
and Electronics Engineering Department in 2003. For leisure,
he was interested in drawing since his childhood. In 2014,
he has started to share his calligraphy and lettering works
which he did in his spare times, via social media. Especially, his three-dimensional anamorphic lettering works had
considerable interest and they have been published in many
art blogs worldwide. In this period, he met calligraphy artist
and teacher Erhan OLCAY. Through him, he was interested in
classical calligraphy and latin makıl’i script and also began
to work these styles. In 2015, he met the famous arabic
and latin calligraphy artist Savaş Çevik and he increased his
convenances and knowledge by his advices. He is continuing
his calligraphy and lettering life with his engineering career in
Eskişehir, Turkey.
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Umut Altıntaş

Uluslararası ödüllü grafik tasarımcı, sanatçı ve akademisyen.
Kitap tasarımında kavramsal yaklaşımlar ve tipografik ifade
biçimlerine kafa yoruyor. Tasarım kariyerinin yanı sıra sanat
ve tasarım arasındaki sınırları tartıştığı küratoryal projeleri
üstleniyor. Düzenli olarak basılı ve çevrimiçi platformlarda
kitap tasarımı ve grafik tasarım üstüne yazılar yayımlıyor.
Şu anda Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik
Tasarım Bölümünde Dr. Öğretin Görevlisi olarak ders veriyor ve
güvendiği insanlarla sonu gelmeyen projeler üstüne çalışmaya
devam ediyor.
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International award-winning graphic designer, artist and academic, based in İzmir, Turkey. His main focus is on conceptual
approaches in book design and typographic expressions
in visual communication. Alongside the design career, he
also undertakes curatorial projects in order to eliminate the
boundaries between art and design. Regularly publishes
articles on book and design criticism in various printed and
digital media. Currently teaching at Yaşar University as Dr.
Lecturer & Instructor and working on countless everlasting
projects with people he trusts.
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Victoria Lopukhina ve Vitalina Lopukhina (VikaVita) 4 Mayıs
1989’da doğmuştur. Kaligraf, illüstratör, grafik tasarımcı, yazı
tasarımcısı ve öğretmen olan kız kardeşler, yazı ile çalışmakta
ve Kiril alfabesini ve el yazısını günümüz dünyasında popülerleştirmektedirler. Ayrı ayrı ve birlikte, bazıları Kiev ve Hollanda’da bulunan 40’tan fazla duvar boyamışlardır. Kiev Boichuk
Sanat Akademisi “Art i Ya” Kaligrafi Okulu’nda kaligrafi dersleri
veren VikaVita kardeşler çeşitli uluslararası kaligrafi konferansları ve sergilerine katılmış, 80’den fazla ders, kurs ve çalıştay
yürütmüştür.
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Victoria Lopukhina and Vitalina Lopukhina (VikaVita). Was born
on May 4, 1989. Ukrainian calligraphers, illustrators, graphic
and type designers and teachers. They work with letters,
popularising the Cyrillic alphabet and traditional handwriting
in today’s world. Separately and together they have painted
more than 40 walls, some of which can be found in Kiev and
the Netherlands. Also teaches calligraphy at Kiev’s Boichuk
Art Academy, “Art i Ya” calligraphy school. They participate in
various international calligraphic conferences and exhibitions, and have conducted more than 80 lectures, courses
and workshops.

“It is in the seriousness that the frivolity of our society, which has long forgotten how to laugh at itself, is most manifested,” quote by Chesterton

Victoria Lopukhina
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Victoria Lopukhina ve Vitalina Lopukhina (VikaVita) 4 Mayıs
1989’da doğmuştur. Kaligraf, illüstratör, grafik tasarımcı, yazı
tasarımcısı ve öğretmen olan kız kardeşler, yazı ile çalışmakta
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yürütmüştür.
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Victoria Lopukhina and Vitalina Lopukhina (VikaVita). Was born
on May 4, 1989. Ukrainian calligraphers, illustrators, graphic
and type designers and teachers. They work with letters,
popularising the Cyrillic alphabet and traditional handwriting
in today’s world. Separately and together they have painted
more than 40 walls, some of which can be found in Kiev and
the Netherlands. Also teaches calligraphy at Kiev’s Boichuk
Art Academy, “Art i Ya” calligraphy school. They participate in
various international calligraphic conferences and exhibitions, and have conducted more than 80 lectures, courses
and workshops.

“Courage is almost a contradiction in terms. It means a strong desire to live taking the form of a readiness to die” by Chesterton.

Vitalina Lopukhina
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Yaşar Uslu

1978 Kütahya Tavşanlıda doğdu. 2004 yılında Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim iş
Öğretmenliği Grafik ASD Programını, 2010 yılında Dumlupınar
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Grafik Bölümü Yüksek
Lisans Programını, 2015 Yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat
Tasarım Fakültesi Doktora/Sanatta Yeterlik Programını bitirdi.
Sanatçının 2017 yılında basılan “Grafik Tasarımda Mükemmellik
Kusurluluk, Afişler” adlı kitabı vardır. Halen Anadolu Üniversitesinde öğretim üyesi olarak akademik çalışmalarına devam
etmektedir.
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1978 Kütahya was born in Tavşanlı. In 2004, Uludağ University
Faculty of Fine Arts Department of Fine Arts Education Graphic
Program finished the graduate program of Dumlupınar University Graduate School of Social Sciences Graphic Department
in 2010 and Yıldız Technical University Art Design Faculty PhD
/ Artistic Proficiency Program in 2015. The artist has a book
published in 2017. The artist has a book titled “Perfection in
Graphic Design, Imperfection, Posters” published in 2017. He
still continues his academic studies as an academic member
at Anadolu University.
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Yunus Ak

Lisans eğitimini 2013 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi Grafik Tasarım bölümünde, yüksek lisans eğitimini
ise 2019’da Escola Superior De Arte e Design (Porto/Portekiz)
İletişim Tasarımı alanında tamamladı. İstanbul, New York,
Paris, Porto ve Chaumont gibi şehirlerde karma sergilerde işleri
yer aldı.
Grafik tasarım pratiğinin yanısıra, Çanakkale’de gerçekleştirilen ‘CV’, ve İzmir, İstanbul, Ankara ve Diyarbakır’daki
‘F: Fotokopi Yayın Projesi’ sergilerine sanatçı olarak katıldı.
Bağımsız tasarımcı olarak kültürel alandaki çalışmalarının
yanısıra ürettiği kişisel projelerine Porto’da devam etmektedir.
GMK (Grafik Tasarımcılar Kuruluşu) üyesidir.

90

He completed his undergraduate education in Graphic Design
at Mimar Sinan Fine Arts University in 2013 and his master’s
degree in Communication Design in Escola Superior De Arte e
Design (Porto / Portugal) in 2019. His works have appeared in
group exhibitions in cities such as İstanbul, New York, Paris,
Porto and Chaumont.
Besides his graphic design practice, he participated as an
artist in “CV” exhibition held in Çanakkale and “F: Photocopy
Publication Project” in İzmir, Istanbul, Ankara and Diyarbakır.
In addition to his cultural work as an independent designer,
he continues his personal projects in Porto. He is a member of
GMK (Graphic Designers Organization).
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Yusuf Güven

1968’de Kırıkkale’de doğdu. 1988 yılında, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nden mezun oldu.
Öğrenimi süresince reklam ajanslarında grafik tasarımcı/sanat
yönetmeni olarak çalıştı. 1991 yılında, aynı üniversitede yüksek
lisans programını tamamladı. 1992’de Marmara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Grafik Anasanat Dalı’nda başladığı
sa-natta yeterlik programını 1995 yılında tamamladı. Piyasaya
dönük çok sayıda grafik ürün hazırladı. Karma ve yarışmalı
sergilere katıldı. Katıldığı afiş ve logo yarışmalarından ödüller
aldı. Şu anda, kendi atölyesinde çalışmalarını sürdürmekte ve
Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümünde
öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.
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He was born in Kırıkkale in 1968. In 1988, he received B.A. from
University of Hacettepe, the Faculty of Fine Arts Department
of Graphic. During his academic career, he was worked in
advertisement agencies. He completed his Master of Art
degree in the same university in 1991. He completed his ‘the
Sufficiency in Art’ program in Department of Graphic, the
Social Sciences Institute at University of Marmara in 1995.
He has produced a large number of graphic products for the
market. He participated in mixed and competing exhibitions.
He received prizes from the poster and logo competitions he
attended. He is currently working at his own workshop and
works as a professor in the Graphic Department of the Faculty
of Fine Arts, Mersin University.
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Zeynep Özüm Ak

Zeynep Özüm Ak, 2008 yılında Başkent Üniversitesi, Biyomedikal Mühendisliğinden mezun olduktan sonra Yıldız Teknik
Üniversitesi İletişim Tasarımı Bölümü’nde öğrenimine devam
etti. 2010’da düzenlenen 3. Sinop Bienalinde sanatçı asistanlığı
yaptı. 2011 yılında Erasmus programı kapsamında İsveç Umeå
Üniversitesi’nde bulundu. İstanbul’daki eğitimini 2013’de
tamamladıktan sonra, Porto Escola Superior de Arte e Design
de Matosinhos’da İletişim tasarımı yüksek lisans programına
başladı. 2019 yılında Porto’da düzenlenen Uluslararası Tasarım
Konseyi (Ico-D) toplantılarına Türkiye Grafik Tasarımcılar Meslek
Kuruluşunu (GMK) temsilen panel konuşmacısı olarak katıldı.
Ürettiği işler İstanbul, Porto, Tahran gibi şehirlerde sergilendi.
2018 yılından itibaren Aveiro Üniversitesi’nde Tasarım Doktorası
eğitimini sürdürmektedir.
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Zeynep Özüm Ak graduated from Başkent University, Biomedical Engineering in 2008, and continued her education at Yıldız
Technical University, Department of Communication Design.
She worked as an artist assistant at the 3rd Sinop Biennial
held in 2010. In 2011, she attended Sweden Umeå University as
part of the Erasmus program. After completing her education
in İstanbul in 2013, she started the Communication design
master’s program at Porto Escola Superior de Arte e Design
de Matosinhos. In 2019, she participated International Design
Council (Ico-D) held in Porto as a speaker, representing
Turkey Graphic Designers Society (GMK). Her works have been
exhibited in cities such as İstanbul, Porto and Tehran. She has
been continuing her Design Doctorate education at Aveiro
University since 2018.
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Ziya Gökhan Apaydın

Ziya Gökhan Apaydın 1984 yılında İstanbul’da doğdu. Lisans
ve yüksek lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Graﬁk Bölümü’nde tamamladı. 2014 yılında Anadolu
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Graﬁk Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. Halen Sanatta Yeterlik
eğitimine devam etmektedir.
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Ziya Gökhan Apaydın was born in İstanbul, in 1984. He completed his undergraduate and graduate education at Anadolu
University Fine Arts Faculty Graphic Department. In 2014, he
started working at Anadolu University Fine Arts Faculty Graphic
Design department as a research assistant. Meanwhile he is a
student at proﬁciency in arts.
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