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*Brief History*

The institution was established as School of National Applied Fine
Arts / Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu in 1957 with the decision of the Council of Ministry on the basis of Bauhaus philosophy.
Prof. Dr. Adolf Schneck from Germany had been appointed as the
founder of the school. First departments to be established in 1957
were Department of Painting, Department of Graphics, Department
of Ceramics,Department of Interior Design and Department of Textile.
The establishment of other departments were :Department of
Sculpture (1982), Department of Traditional Turkish Handicrafts(1982), Glass Department is added to the Ceramics Department (1982),
Cinema and TV Department (1983),Industrial Product Design Department (1985), Basic Education Department (1996), Department of
Photography (1996), Music Department (2006), Film Animation Department (had permission. from the Higher Council of Education since
2007, but not yet established) 5481 students graduated from the
institution since 1957. There are 1582 students, 25 professors, 7 assoc. professors, 49 assistant professors, 30 instructors , 26 research
assistants, two foreign instructors at the moment. There are 78 part
time instructors and graduates supporting the faculty. Starting from
1993, 549 Masters and 87 Ph.D. students have graduated from the
faculty. 23 foreign instructors had taken part in the faculty in the
history of the institution in the education programme. The faculty has
good relations with international partners. Today, The faculty owns 36
Erasmus and Socrates, 28 AIAS and 33 ECUMEE international foreign
education partners.

Education

*Tarihçe*
Fakülte 1957’de Eğitim Bakanlığının izni üzerine Bauhaus felsefesi ile
Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu adı altında
kuruldu. Okulun kurucusu olarak Alman Prof. Dr.Adolf Schneck
atandı. 1957yılında kurulan ilk bölümler Dekoratif Resim,Graﬁk
Bölümü, Seramik , İç Mimarlık ve Tekstil bölümleri yer aldı. İzleyen
yıllarda kurulan diğer bölümler Heykel (1982), Geleneksel Türk El
Sanatları (1982), Seramik Bölümüne ilaveten Cam Bölümü (1982),
STV Bölümü (1983), Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü (1985),
Temel Eğitim Bölümü (1985), Fotoğraf Bölümü (1996), Müzik Bölümü
(2006) ve YÖK’den izni 2007 yılında verilen ancak halen açılmayan
Film Canlandırma Bölümleri’dir. 1957’den bu yana 5481öğrenci
fakülteden mezun olmuştur. Şu anda kurumda 1582 öğrenci, kadrolu
25 profesör, 7 doçent, 49 yardımcı doçent, 30 öğretim görevlisi, 26
araştırma görevlisi ve 2 yabancı uzman bulunmaktadır. Kısmi zamanlı
derse gelen 78 öğretim görevlisi ve mezunumuz bulunmaktadır.
1993’den itibaren 549 YL ve 87 SY öğrencisi enstitüden mezun
olmuştur. 23 yabancı öğretim görevlisi kuruluştan itibaren fakültede
görev almıştır. Fakülte uluslararası alanda 36 Erasmus Socrates, 28
AIAS ve 33 Ecumee, Akdeniz Birliği kurumu ile uluslararası anlaşmaya
sahiptir.

Eğitim
Eğitim süresi 4 yıldır. Öğrenciler Seçme sınavı ile kuruma
alınmaktadır. Eğitim dili Türkçedir, bununla birlikte Sinema Televizyon Bölümü, bir yıl İngilizce Hazırlık eğitimi sunmaktadır. Değişim
programları Erasmus Socrates ve ikili anlaşmalar nezdinde yürütülmektedir. Öğrenciler yandal, çift anadal eğitimi yapma şansına da sahiptir. Uluslararası DOBAG projesi 1981’den itibaren sürmektedir. Fakülte
1997’den bu yana Uluslararası Öğrenci Trienali ve Sempozyumunu
büyük bir başarı ile sürdürmektedir. Bunun yanı sıra, kurum, eğitimin
en üst seviyede olması amacıyla ulusal ve uluslararası seminerler,
sergiler, workshoplar, akademik toplantılar ;; diğer sanat ve tasarım

The undergraduate program offered by the Faculty of Fine Arts lasts
four years. Students are accepted according to an aptitude exam. The
language of instruction is Turkish, while the cinema and television
department offers an optional year of preparatory English. There
is an exchange program as part of the Erasmus/ Socrates programs
and bilateral agreements;; students can also pursue a double major
and/or minor program. The international DOBAG project, which has
been continuing since 1981, supports the student triennial, which
has been held since 1997, as well as seminars, exhibitions, courses
and academic meetings, ensuring the students both in the undergraduate and postgraduate programs receive the highest level of art
education.composers or musicians in music sector, ect. The faculty
organizes International Student Triennial and Symposium once in
three years. Students’ and faculty members’ winning constant awards
on national and international basis help the faculty to own a good
reputation in the society. Today the students of the
faculty have the chance to compete with the world diploma champions of AIAS Union each year and has participated in important art
events like AKİ festival in 2006 and 3rd, OOSTRALE Festival in Dresden in 2011. It is our great prestige nowadays, world known curators,
famous art critiques visit our faculty to choose artists and designers
for various exhibitions, competitions, festivals, etc. Today the faculty
has proved its status in the world with the participation of 53 nations
and 93 art and design faculties in the last 5th International Student
triennial in 2010.

olması amacıyla ulusal ve uluslararası seminerler, sergiler, workshoplar, akademik toplantılar ;; diğer sanat ve tasarım etkinliklerini başarı
ile gerçekleştirmektedir.

İş Alanları
Öğrenciler uzman oldukları sanat ve tasarım alanlarında devlet veya
özel kurumlarda iş bulma, ya da kendi atölyelerini/işyerlerini kurma
şansına sahiptirler. Graﬁk, (reklam, illüstrasyon), iç mimari, çevre
tasarımı, mobilya veya alan tasarımı, endüstriyel ürün tasarımı, gibi
alanlarda çalışabilirler. Bunun yanı sıra ﬁlm prodüktörü, multimedya
uzmanları, senaryo yazarı, ressam, heykeltraş, endüstriyel seramik
tasarımcısı, seramik sanatçısı, cam sanatçısı, tekstil tasarımcısı,
moda desinatörü, besteci, ya da müzik sektöründe kompozitör veya
müzisyenlik gibi iş alanlarında çalışabilirler. Fakülte her üç yılda
bir Uluslararası Öğrenci Trienali ve Sempozyumunu gerçekleştirir.
Öğrenciler ve öğretim üyeleri ulusal ve uluslararası alanda aldıkları
ödüller ile kurumun adını ve prestijini sağlamaktadırlar. Bugün son
sınıf öğrencileri AIAS birliğinde dünya sanat ve tasarım diploma
birincileri ile her
yıl yarışma şansına sahiptir. Fakülte 2006’da Aki Artez ve 2011’de
Dresden 3ncü Oostrale Sanat Festivali’ne katılmıştır. Dünya çapında
kuratörler, sanat kritikleri, uluslararası etkinlikler için kurumdan
sanatçı ve tasarımcı seçmektedir. Fakülte son düzenlediği 5nci
uluslararası
öğrenci trinealine katılımcı 53 ülke, 93 sanat ve tasarım kurumu ile
2010’da büyük bir başarı elde etmiştir. tekstil tasarımcısı, moda desinatörü, besteci, ya da müzik sektöründe kompozitör veya müzisyenlik
gibi iş alanlarında çalışabilirler. Fakülte her üç yılda bir Uluslararası
Öğrenci Trienali ve Sempozyumunu gerçekleştirir. Öğrenciler ve
öğretim üyeleri ulusal ve uluslararası alanda aldıkları ödüller ile kurumun adını ve prestijini sağlamaktadırlar. Bugün son sınıf öğrencileri
AIAS birliğinde dünya sanat ve tasarım diploma birincileri ile her yıl
yarışma şansına sahiptir. Fakülte 2006’da Aki Artez ve 2011’de Dresden 3ncü Oostrale Sanat Festivali’ne katılmıştır. Dünya çapında kuratörler, sanat kritikleri, uluslararası etkinlikler için kurumdan sanatçı
ve tasarımcı seçmektedir. Fakülte son düzenlediği 5nci uluslararası
öğrenci trinealine katılımcı 53 ülke, 93 sanat ve tasarım kurumu ile
2010’da büyük bir başarı elde etmiştir.

Employment Prospects

Graduates can ﬁnd employement in the ﬁelds in which they have
specialized in art and design in public and/or private insitutitons or
they can establish their own studio or atelier. They can be employed
in diferent ﬁelds of graphic art (advertising, illustration) interior
design, environmental design, furniture or locational design, as
well as in the design of industrial products,etc. They can work as
ﬁlm producers, multimedia experts, script writers ,directors painters, sculptors, designers in creamics and glass sector or industrial
ceramics sector, designers in textile industry, composers or musicians in music sector, ect. The faculty organizes International Student
Triennial and Symposium once in three years. Students’ and faculty
members’ winning constant awards on national and international
basis help the faculty to own a good reputation in the society. Today
the students of the faculty have the chance to compete with the world
diploma champions of AIAS Union each year and has participated
in important art events like AKİ festival in 2006 and 3rd, OOSTRALE
Festival in Dresden in 2011. It is our great prestige nowadays, world
known curators, famous art critiques visit our faculty to choose artists
and designers for various exhibitions, competitions, festivals, etc.
Today the faculty has proved its status in the world with the participation of 53 nations and 93 art and design faculties in the last 5th
International Student triennial in 2010.can be employed in different
ﬁelds of graphic art(advertising, illustration) interior design, environmental design, furniture or locational design, as well as in the design
of industrial products,etc. They can work as ﬁlm producers, multimedia experts, script writers ,directors painters, sculptors, designers in
creamics and glass sector or industrial ceramics sector, designers in
textile industry,
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> Fotoğraf Bölümü / Department of Photography

> Sinema Televizyon Bölümü / Department of Cinema-Television

> Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü / Department of Industrial Design

> Seramik ve Cam Bölümü / Department of Ceramics and Glass

> Heykel Bölümü / Department of Sculpture

> Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü / Department of TraditionalTurkish Arts and Crafts

> İç Mimarlık Bölümü / Department of Interior Architecture
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> Graﬁk Bölümü / Department of Graphic Design
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Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Department of Industrial Product Design

*Tarihçe*

*History*

Fakültemizde Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nün kuruluşu ile
ilgili çalışmalar 1960’lı yılların ortalarına kadar uzanır. Bu yıllardan
itibaren birçok mezun, kurulacak olan bölümde öğretim üyesi olarak
yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilmiştir. Bu gelişmelerin uzantısı
olarak 1970’li yılların ikinci yarısından itibaren Mobilya – İç Mimarlık
Bölümü’nde ikili atölye sistemine geçilmiş (“İç Mimarlık ve Mobilya”
ve “Ürün Tasarımı”) ve ilk endüstriyel ürün tasarım projeleri üretilmeye
başlamıştır. Endüstri Ürünleri Tasarımı, 1985’te bağımsız bir bölüm
haline gelmiştir.

The Ceramics and Glass Department was established by Hakkı İzzet,
The ﬁrst attempts to establish the Department of Industrial Product
Design dates back to mid 1960s. Many graduates were sent abroad
for further education to become a part of academic staff in the
faculty when they returned. As an extension of this improvement, beginning from late 1970s two parallel atelier systems (“Interior Design
and Furniture” and “Product Design”) started in the Department
of Furniture – Interior Design and the ﬁrst industrial design projects
started to be made. “Industrial Product Design” became an
individual department in 1985.

Bölümün Amacı
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, insan ve insan gruplarının çeşitli
ihtiyaçlarını karşılamaya ve onlara yaşanabilir bir çevre oluşturmaya
yönelik ürünler tasarlayan tasarımcılar yetiştirmeyi hedeﬂemektedir.
Öğrenciler tasarım projeleriyle yaratıcılıklarını ve teknik bilgilerini
geliştirirken;; aynı zamanda araştırma, planlama, yöntembilim, ergonomi, tasarım tarihi, malzeme ve üretim teknikleri, tasarım
yönetimi gibi derslerle kuramsal bir altyapı da kazanmaktadırlar.
Öğrenciler ağırlıklı olarak ev aletleri, yatırım ürünleri, mobil ürünler,
otomotiv gibi alanlarda tasarım projeleri gerçekleştirmektedir.

Eğitim
Tasarım olgusu ancak estetik, teknik, ekonomik ve sosyal faktörlerin
bir arada olması koşuluyla kavranabilir. Disiplinlerarası bir yaklaşımla
kavranabilecek olan bu olgu, takım çalışması disiplini ile bilimsel
ve teknik bilgi sahibi olmayı gerektirir. Yeni teknolojileri ve bilgileri
insanların kullanımı için akılcı ürünler haline dönüştürürken, endüstri
ürünleri tasarımcıları özgün kimlikleri ile etkin olmak zorundadırlar.
Bu gereksinimleri karşılayabilmek için, Endüstri Ürünleri Tasarımı
Bölümü öğrencilerine bahsedilen kapsamda bir formasyon
sağlayabilecek bir eğitim programı oluşturulmuştur.

Aim of the Department
The aim of the Department of Ceramics and Glass is to train skilled
The Department of Industrial Product Design aims to train designers
who make products to meet the requirements of individuals or groups
of people and who maintain an appropriate environment for them.
While the students improve their creativity and technical knowledge
with the design projects, they also gain a theoretical background with
supporting courses like research, planning, methodology, ergonomics,
design history, materials and production methods and design management. The design projects that the students develop are mainly
home appliances, investment goods, mobile products and automotive
related products.

Education
The student begins with courses in Basic Art Education, Ceramics and
The concept of design can only be comprehended within the context
of aesthetic, technical, economical and social factors. Since all these
can be achieved within multidisciplinary approach, they require
teamwork and are based on scientiﬁc and technical knowledge. The
task of developing new technologies and information into rational use
for people, is impressive and challenging. This makes the industrial
product designers to be active with their individuality in forming
the future world. To be able to meet these requirements, an education program that can train students in the mentioned context is
established.

ÖĞRETİM ELEMANLARI
TEACHING STAFF

YARI ZAMANLI ÖĞRETİM ELEMANLARI
PART TIME TEACHING STAFF

Yrd. Doç. / Assist Prof. C. Arslan Özbiçer
Bölüm Başkanı / Head of the Department
Yrd. Doç. / Assist Prof. Ümit Celbiş
Yrd. Doç. / Assist Prof. Hakan Ertem
Yrd. Doç. / Assist Prof. Sıdıka Rodop
Yrd. Doç. Dr. / Assist Prof. Dr. Nedim Dayan
Yrd. Doç. / Assist Prof. Esin Düzakın
Öğr. Gör. / Inst. Erkut Eryayar
Öğr. Gör. / Inst. Zeynep Kayaalp Bingel
Arş. Gör. / Res. Assist. Fatma Cizrelioğlu Karaer

Yrd. Doç. Dr. / Assist Prof. Dr. Şule Daldal
Öğr. Gör. / Inst. Kadir Demir
Öğr. Gör. Dr. / Inst. Dr. Meriç Yıldırım
Öğr. Gör. / Inst. Emre Saylık
Öğr. Gör. / Inst. Alpaslan Güllaç
Öğr. Gör. / Inst. M. Turgut Çırpanlı

Ayhan Yılmaz
Ceyda Özsaraç
Didem Sinem Kara
Emir Rıfat Işık
Fatih Kurnaz
Gamze Ercan
Gözde Yener
Gülin Bağın
Mert Murat Kocaman
Merve Gurbet
Mete Dalkıç
Olcay Tuncay Karabulut
Onur Yıldırım
Sabahat Karcı
Selman Arslanoğlu
Seza Yiş
Ufuk Özcan
Yakup Sağın
Yasemin Yalınkaya

*Ayhan Yılmaz
1978 Tekirdağ
İlk ve orta öğrenim;; Gaziosmanpaşa Cumhuriyet orta okul
Plevne Lisesi / Bayrampaşa Tuna Lisesi
1998 Trakya Üniversitesi Edirne M.Y.O. Seramik Bölümü
2001 / 2002 Askerlik
2005 M.Ü.G.S.F Seramik Bölümü
2006 Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Çift Anadal
Seçilmiş Projeler, Ödüller ve Etkinlikler:
2006 Muammer Çakı Seramik Yarışması Ödülü
2007 Kültür Üniversitesi Raku Çalıştayı
2008 Kültür Üniversitesi Raku Çalıştayı

*Ceyda Özsaraç
1985 İstanbu
Çamlıca Kız Lisesi
Seçilmiş Projeler, Ödüller ve Etkinlikler:
2009-2010 İtalya, Genova Erasmus programı eğitimi
2008 Eczacıbaşı Vitra;; Seramik klozet, pisuvar, lavabo, duş
teknesi üretimi alanlarında fabrika stajı
2008 Eg-Ar Tasarım;; Şirket mağaza mobilyaları, promosyon
alanları, mağaza yerleştirme, dermo tasarımı ve
üretimi alanlarında büro stajı, revizyon alımı;; teşhir
ürün standı, banko, animasyon alanı tasarımı yapımı,
görsel hazırlanması konularında stajını tamamladı.
www.eg-ar.com
2007 İnci Mobilya;; Mobilya üretim yöntemleri ve montaj
gözlenmesi üretim stajı: www.incimobilya.com.tr
2006 İst. Tasarım Haftası Yabancı Tasarımcılar Sorumlusu
2003-2004 Rotary değişim öğrencisi olarak
Kanada, Calgary’de bulundu.
Brahma Kumaris Kendini Yönetme Liderliği
RYLA (Rotary Gençlik Liderlik Ödülü)
(Toplum liderliği eğitimi semineri)
ceydaozsarac@gmail.com aaaa

*Didem Sinem Kara
1986 Samsun
2000 Samsun Atatürk Anadolu Lisesi
2005 den bu yana Japon Kültürü hakkında
bireysel araştırmalar yapmaktadır.

*Emir Rıfat Işık
1987’de doğdu
Seçilmiş Projeler, Ödüller ve Etkinlikler:
Staj: Bosch, 2006, Scaro design-Peri yacht, 2008
Luminoz Worldwide OEM Technologies, Los Angelas, 2008, ürün tasarımı
Uteks Textile, KAİA, 2009, illüstirasyon
Goethe Institut, 2010, kurumsal ürün tasarımı
Serhan Gürkan – Gmginex- (2009-2010)- mobilya tasarımları
Matraş , 2010, çanta tasarımı
İstanbul Doors Restaurant Group, 2010, iç mekan kurumsal detay tas.
BunDesign, 2011, ürün tasarımı
Posh, 2011, yapı konsepti tasarımı
Octo dental implant, 2011, ürün & ambalaj tasarımı
İstanbul Design Week, 2007, Packet phone konsepti, 1.lik Ödülü
Kaia, ilüstrasyon 2.lik Ödülü, 2009
Turkish Packaging Design National Student Competition, 2009, Mansiyon
W Hotel Young Designers Competition, 2010, Finalist

Katıldığı Fuarlar:
İstanbul designweek (2007) – packet phone
Milano designweek (2007) - packet phone
İstanbul designweek (2010) – şems in love
emirrifatisik@gmail.com
www.emirrifatisik.com

*Fatih Kurnaz

1985’de Aksaray’da doğdu.
1994 Özel Darüşşafaka Lisesi
2006’da İstanbul Sanat Ürünleri kurumunda İş takip sorumlusu,
mozaik (cam-taş), vitray, duvar resmi ve kalem işleri atölyesinde
planlama sor., tasarım-üretim ve montaj aşamalarında çalıştı,
FORUM BORNOVA AVM için 2500 m.kare cam mozaik çalışmaları,
İstanbul Sanat Ürünleri–Göztepe/İst. Firmada iş takip sorumlusu
ve mozaik çalışmaları (cam-taş), vitray, duvar resmi ve
kalem işleri tasarımı, üretimi ve montajı, 2006/07.
Edi Tasarım- Feneryolu /İst. 65 gün staj (teşhir ürünleri
ve fuar standı tasarımları), Temmuz-Eylül/2007.
İstanbul Sanat Ürünleri–Göztepe/İst. İş takip sorumlusu,
mozaik (cam-taş), vitray, duvar resmi ve kalem işleri
atölyesinde planlama sor., tasarım-üretim ve
montaj aşamalarında çalıştı, Temmuz-Eylül 2009.
FORUM İSTANBUL AVM için 3500 m2 cam mozaik işi yaptı (top. 3 ay),
Edi Tasarım- Feneryolu/İst. Endüstri Ürünleri Tasarımcısı
olarak görev aldı, 10 Temmuz/Nisan 2011
fatih_krnz@hotmail.com

*Gamze Ercan
1986’da İstanbul’da doğdu.
2000 Gebze A.M.L. Graﬁk Tasarım Bölümünü kazandı.
2004/05 yılları arasında Tuzla Reklam Ajansı’nda
Graﬁk Tasarımcı olarak çalıştı.
2005 Marmara G.S.F. Endüstri ÜrünleriTasarımı Bölümünü kazandı.

2010 yılında ortak bir projeyle iki iç mimar ile birlikte
Little Max Design oﬁsi kurdu.
2011 Mart-Mayıs ayları içerisinde Rusya Belarus şehri
için liman projesi tasarımını gerçekleştirdi.
(Proje Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmış ve kurulumuna başlanmıştır. 2012 yılı içerisinde
bitirilmesi hedeﬂenmektedir.)
2011 yılı itibariyle eğitim verdiği Başarısoft Eğitim
Kurumları’nda tasarımcı ve eğitmen olarak
çalışmalarına devam etmektedir.

*Gözde Yener
1988 tarihinde İstanbul’da doğdu.
2002 Avni Akyol Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim
Bölümü‘ne 1.likle girdi ve 2006 yılında mezun oldu.
2006 yılında M.Ü.G.S.F.’ne birincilikle girdi ve
halen 4.sınıf öğrencisi olarak devam etmektedir.
Seçilmiş Projeler, Ödüller ve Etkinlikler:
2007 DOKUZ adlı karma sergi
2010 LİSELİM adlı karma sergi
2011 i-deco da değişen dünyada tasarım ve
ekoloji ile ilgili atölye çalışmalarına katıldı

*Gülin Bağın
1987’de Bursa’da doğdu.
2001 Bursa Zeki Müren Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Res.Böl.
2005 M.Ü.G.S.F. Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nü kazandı.
2009’da Ecole Nationale Supérieure Des Arts DécoratifsDesign De Produits ‘de Yaz Okuluna devam etti.
Seçilmiş Projeler, Ödüller ve Etkinlikler:
23.07./31.08.2007 Şişecam Paşabahçe - Tasarım Departmanı
09.06./11.07.2008 Duravit–Tasarım Departmanı, Ar-Ge
23.09.2010 - Derin Design;; Tasarım Departmanı
Armoni Müzik Odası Konserleri / Keman - Bursa Ahmet Veﬁk Paşa
Devlet Tiyatrosu (2001-2005)
Bursa Zeki Müren Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Karma Resim
Sergileri (2002-2005)
“Gençler Gözüyle Fotoğraf “ – Fotoğraf Sergisi (2004)
M.Ü.G.S.F. 5. Uluslararası Öğrenci Trienali (2010)
gbagin@gmail.com

*Mert Murat Kocaman
1989 yılında Bursa’da doğdu.
Zeki Müren Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nden mezun oldu.
Eğitimi sırasında Art Design Studio’da enstrüman tasarımı,
bilgisayarda modelleme ve CNC işleme yaptı.
Masa tenisi turnuvalarında Bursa ikincinciliği vardır.

*Merve Gurbet

1988’de İstanbul’da doğdu. 2002-2006 Cağaloğlu
Anadolu Kız Meslek Lisesi’nden mezun oldu. Kariyer
hedeﬁ, çok uluslu bir ﬁrmada endüstriyel tasarım
alanında deneyim kazanarak uzmanlaşmak.
Seçilmiş Projeler, Ödüller ve Etkinlikler:
Uzman Kuyumculuk (Staj)
Mare Mobilya (Staj)
mervegurbet@hotmail.com

*Olcay Tuncay Karabulut
1986’da Ankara’da doğdu.
2005 Tekirdağ Namık Kemal Lisesi (Y.D.A-Süper Lise)
M.Ü.G.S.F Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünü kazandı.
Seçilmiş Projeler, Ödüller ve Etkinlikler:
ARÇELİK A.Ş. Çayırova Çamaşır Makinası İşletmesi
Endüstriyel Tasarım Bölümü (Staj)
Bun Dizayn Ltd. Şti. (Staj)
Karataş Yacht Design Ltd. (Staj)
Modelcilik, Online Dergi (Yayın Yönetmeni, Tasarım) (Staj)
Ambalaj Sanayicileri Derneği Wpo Worldstar Student 2010
Uluslararası Ambalaj Yarışması China 2010 Sertiﬁkası
İstanbul İçin Taksi Sistemi Tasarımı Fikir Projesi Yarışması
Eko Araç Kategorisi İlk Beş
İlkokullar Arası Resim Yarışması, Mansiyon
Açık Pist Go Kart Şampiyonası 2.lik
tunzii@hotmail.com,
olcay.t.karabulut@gmail.com

*Onur Yıldırım
1977’de İstanbul’da doğdu.
Hayrullah Kefoğlu Lisesini bitirdi.
2003/04 Hakkari’de askerlik görevini yaptı.
2006 yılında halen öğrencisi olduğu M.Ü.G.S.F. Endüstri
Ürünleri Tasarımı Bölümü’nü kazandı.
2008/2010 yılları arasında özel bir ﬁrmada
part-time tasarımcı olarak çalıştı.
Seçilmiş Projeler, Ödüller ve Etkinlikler:
Ambalaj Sanayicileri Derneği, ambalaj yarışması, Mansiyon

*Sabahat Karcı
1988’de Akşehirde doğdu
2006’da Akşehir Anadolu Lisesi’nden mezun oldu.
2006 M.Ü.G.S.F. Endüstri Ürünleri Tas. Bölümünü kazandı.
Erasmus programı ile Moholy Nagy University of Art and
Design’da tasarım eğitimi aldı, 2009-2010
Seçilmiş Projeler, Ödüller ve Etkinlikler:
Koleksiyon Mobilya, (Staj)
Designhane İç Mimarlık Oﬁsi
M.Ü.G.S.F. Graﬁk Bölümü Çocuk Kitabıİllüstrasyonu Yarışması, Mansiyon
sebahatkarci@hotmail.com

*Selman Arslanoğlu
50.Yıl Tahran Lisesi’nden mezun oldu.
2006 M.Ü.G.S.F. Endüstri Ürünleri Tas. Bölümü’nü kazandı.
Üniversitenin ikinci yılında SAFTER MOBO KABİN ﬁrmasında
bir aylık stajerlik yaptı. Bu deneyim sırasında CTP kalıplama ile
üretilen kabin sistemleri, tekne, kano vb. ürünlerin
yapımı konusunda deneyim ve bilgi kazandı.
Bu staj sırasında ayrıca plastik enjeksiyon kalıplama
yöntemleri ve plastik enjeksiyon konusunda
deneyim kazanma fırsatı oldu.
2009-2010 güz yarıyılında hibeli olarak Kunsthochschule
Berlin Weissensee’de Erasmus değişim öğrencisi olarak
eğitim gördü. Bu sırada 6 ay boyunca arayüz tasarımı
konusunda eğitim aldı ve bir proje teslim etti.
ÇEBİ KİLİT Ev Aksesuarları’nın tasarım oﬁsinde iki ay stajerlik
yaptı. Kapı, dolap kulpu, askılık gibi ürünlerin tasarım,
kalıplama ve dökümü konusunda bilgi ve deneyim edindi.
Ürünlerin prototiplerinin üretiminde ve aynı zamanda
ÇEBİ’nin fuar düzenlemesi üzerinde çalıştı.
selman.arslanoglu@hotmail.com

*Seza Yiş
1988 yılında Kocaeli İzmit’te doğdu.
Kocaeli Anadolu Güzel Sanatlar LisesiResim Bölümü’nden Okul birincisi olarak mezun oldu, 2006
2004 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı
sınavlarına girdi. Bas gitar bölümünü bitirdi.
2006 M.Ü.G.S.F. Endüstri Ürünleri Tas. Böl.’nü kazandı.
Staj eğitimimi 2008 yılında Mercanlar MutfakEşyaları Ltd Şti’de dört hafta süreç içerisinde tamamladı.
2009 yılında ise FORD OTOSAN ürün geliştirme
design departmanında stajyer olarak 1 ay çalıştı.
2 yıldır aynı stüdyo’da çizim yapmaya devam etmektedir.

*Ufuk Özcan
1979 yılında doğdu.
Fethiye’de ilk, orta ve lise öğrenimini tamamladı.
1999’da Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım
Bölümü’nü bölüm üçüncüsü olarak bitirdi.
2008‘de M.Ü.G.S.F. Endüstri Ürünleri Tas.Böl.’nde
dikey geçişle eğitime hak kazandı.

*Yakup Sağın
1986 yılında Ağrı’da doğdu.
İstanbul Fatih Fen Lisesi’nden mezun oldu.
Erasmus Programı kapsamında hibeli olarak
Macaristan Moholy-Nagy Institude of Fine Arts and
Design’da ürün tasarımı eğitimi aldı.
Bu süreçte Avrupa’nın birçok ülkesini gezme
imkanı buldu. Ayrıca İngiltere Language Studies
International’da dil eğitimini tamamladı.
PAMES GROUP’ta tasarım ve model departmanında
ayakkabı tasarımı üzerine çalıştı, hazırladığı Burç
koleksiyonu yurtiçi ve yurtdışında satışa sunuldu.
Sonrasında koleksiyon hazırlama görevini üstlenip
bu görev için Çin, Hindistan gibi ülkelerde çalışmalar
yaptı. Deri, metal aksesuarlar gibi birçok hammadde
ve yarı mamül hakkında bilgi sahibi oldu.
yakupsagin@hotmail.com

*Yasemin Yalınkaya
1984’de İstanbul’da doğdu.
Kazım Karabekir Lisesi’nden mezun oldu.
2008’de M.Ü.G.S.F. Seramik ve Cam Bölümü’nü bitirerek 2006
yılında aynı fakültede başladığı
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde
2.lisans eğitimine (çift anadal) başladı.
2005 yılında YALINKAYA TİCARET ADLI ﬁrmada
Endüstriyel ürünler alanında plastik enjeksiyon, kalıp-lama ve
üretim anlanında eğitim aldı, ürün geliştirme, tasarım, revize ve
imalat aşamalarında çalıştı.
2006 yılında ANDAÇ Seramik isimli ﬁrmada tasarım, ürün
geliştirme, üretim alanında seramik malzeme ve ürünler ile ilgili
olarak 3 ay süre ile staj yaptı.
2009 yılında EMPATİ REKLAM isimli ﬁrmada, stand,
organizyon dekor alanlarında 3 ay süren stajını tamamladı.
Halen aynı adlı ﬁrmada tasarımcı olarak çalışmaya devam
etmekte, bilgisayar destekli tasarım ve çizim anlanında özel ders
vermektedir.
yaseminyalinkaya@yahoo.com

Fotoğraf Bölümü
Department of Photography

*Tarihçe*

*History*

Fotoğraf Bölümü, ülkenin önemli sanatçı öğretim üyeleri tarafından
1957’de Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu Graﬁk Bölümü’nde yer alan
atölyelerde öğrencilere tanıtılmış ve bu yönde güçlü bir eğitim
başlatılmıştır. 1994’te Graﬁk Bölümü’nden ayrılarak “Fotoğraf
Bölümü” adı altında yeni bir bölüm olarak kurulmuş ve 19951996 öğretim yılında eğitime başlamıştır.

The Department of Photography was established by the famous photography artists of the country in 1957 in the Photography Ateliers of
School of Applied Fine Arts. The Photography Department seperated
from The Graphic Arts Department in 1994 and started its programs
of education in 1995-1996.

Bölümün Amacı
Ülkemizde meslek ve sanat eğitiminin birincil sorunu, eğitim, üretimin
gereksinmeleri ile bağdaşamamasıdır. Fotoğraf Bölümü’nün
çıkış noktası, ülkemizdeki fotoğraf sektörü ile iletişim içinde olan bir
eğitimi gerçekleştirecek olanakları aramaya yöneliktir. Bu nedenle
kuruluş aşamasından itibaren bu bağın kurulmasına özen gösterilmektedir ve toplumdan destek sağlanmaktadır.

Eğitim
Bölümün amacı reklam, moda dünyası, basınyayın alanı, arşiv ve
belge araştırma alanı, doğa ve sit alanlarının belgelenmesi, fotoğraf
araştırma ve geliştirme projeleri ile fotoğraf sanatı alanına nitelikli
eleman yetiştirmektir. Öğrencilerin teknik, estetik bilgilerini artırmak
ve fotoğraf sanatının diğer sanat dalları ile etkileşimini gösterebilmek
amacıyla lisans öğretiminin ilk iki yılında Fotoğraf Tekniği Estetiği ve
Genel Kültür dersleri programda yer almaktadır. Üçüncü ve dördüncü
ders yılları içerisinde fotoğrafın uzmanlık dallarında çalışmalar devam
ettirilmektedir. Son sınıfın ikinci yarıyılında ise öğrencinin önerisi ve
jürisinin onayı ile seçilen bir konuda diploma projesi ödevi verilir.
Fotoğraf Bölümü, Türk fotoğraf sanatının sürekliliği ve kalitesinin
yükseltilmesi doğrultusunda sergi, gösteri, söyleşi, açık oturum,
panel, sempozyum düzenlemektedir. Ayrıca Fotoğraf Bölümü, yayın
alanında da çalışmalarını devam ettirmekte ve Fotoğraf Dergisi, Photo
Digital ve PhotoLine dergilerinde öğretim elemanlarımızın yazıları
yer almaktadır. Bölümümüzün elemanları Türk fotoğraf kitaplarının
önemli bir bölümünün yazarları konumundadırlar. Ayrıca bölümümüz tarafından çok sayıda ders notu basılmıştır. Çeşitli kuruluşların
sponsorluğuyla basılan bu ders notları sadece öğrencilere değil,
fotoğraf derneklerine ve dolayısıyla fotoğraf amatörlerine de
ulaşmaktadır.

Aim of the Department
One of the most important issues in the education system is disconnection of the curriculum and the demands of industry. The aim of
the Department of Photography is to educate students as artists
qualiﬁed in techniques and aesthetics of the art of photography and
make necessary links with the industry.

Education
The aim of the department is to educate students to answer the
demands of the advertising, fashion, press and media, and documentation of historical sites. The academic curriculum covers design and
application courses from “introduction to photography”
to the documentary and experimental aspects of photography and is
designed to familiarize the student with the technique and art of photography in order to enable him/her to create personal photographic
designs. General culture courses are also included in the curriculum
to broaden the mind of the future artist of photography. The duration
of education is eight semesters in the Department of Photography.
The Department also offers a Masters program which is carried out
in accordance with the rules and regulations of the graduate school
(The Institute of Fine Arts). In order to be a candidate for graduation,
the student must complete all the requirements of the academic
program, including a 60-workday internship, a minimum of 16 hours
(4 ECTS credits) of workshop in one of the studios in the faculty and
a diploma project. The teaching staff of the department are among
the best known photographic writers in Turkey. Their articles are often
published in Photography Journal (Fotoğraf Dergisi), Photo Digital and
Photo Line magazines. Furthermore, the same teaching staff are the
major writers of the primary photography books in the Turkish
language.

ÖĞRETİM ELEMANLARI
TEACHING STAFF

YARI ZAMANLI ÖĞRETİM ELEMANLARI
PART TIME TEACHING STAFF

Prof. Barbaros Gürsel
Bölüm Başkanı / Head of the Department
Doç. / Assoc. Prof. Ergün Turan
Yrd. Doç. / Assist Prof. Oktay Çolak
Yrd. Doç. / Assist Prof. Bülent Erutku
Öğr. Gör. / Inst. Emre İkizler
Öğr. Gör. / Inst. Mustafa Bilge Satkın
Arş. Gör. / Res. Assist. Sebla Selin Ok

Prof. Sabit Kalfagil
Prof. Emre Dölen
Yrd. Doç. / Assist Prof. Muharrem Sözen
Yrd. Doç. / Assist Prof. Filiz Arıöz Özdemir
Öğr. Gör. / Inst. Halim Kulaksız
Öğr. Gör. / Inst. Erhan Sevenler
Öğr. Gör. / Inst. Coşar Kulaksız

Ceren Selçuk
Faruk Daşdemir
İpek Yücel
İrem Dayal
Sibel Açıkalın
Yeşim Ün
Yıldız Damla Torun

*Ceren Selçuk
1986’da İzmir’de doğrdu
İzmir Karşıyaka Anadolu İletişim Meslek Lisesi’nden mezun oldu
2005–2006 ,Kocaeli Üniversitesi Ömer İsmet Uzunyol M. Y. O.Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Programı
2006–2007, Kocaeli Üniversitesi G. S. F. Fotoğraf Bölümü
2007, Marmara Üniversitesi G.S.F. Fotoğraf Bölümü
Sema Ayin-i Şerif
Geçmişi uzun yıllara dayanan ve günümüzde yaşatılmaya
devam eden Mevlevi kültürü, tasavvuf felsefesi ile birlikte yerel
bir düşünüş biçimi olmaktan çıkmış, dünyada
kendisine birçok sempatizan bulmuştur.
Bu bağlamda gerçekçi tespit anlayışının bir yorum ve
yeniden sunuş ile Mevlevi yaşantısının bir parçası olan sema
ayin-i şerif-i güncel bir göz ile fotoğraﬂanmıştır.
Boyutları: 50 x 60 cm
Teknik: Dijital Fotoğraf
gsm: +90 531 490 88 91

*Faruk Daşdemir
1979 yılında İstanbul’da doğdu.
2002 yılında Fotoğraf ile ilgilenmeye başladı
2006’da M.Ü.G.S.F. Fotoğraf Bölümü’nü kazandı
2009 yılında Erasmus Programı ile
Porto Üniversitesi’nde eğitimime bir yıl devam etti.
Seçilmiş Projeler, Ödüller ve Etkinlikler:
2009 - 6. UFAT Fotoğraf Festivali, Karma sergi
2009 - AREL Ulusal Fotoğraf Yarışması Özendirme Ödülü
2010 - “Between Us” Karma Sergi - Porto Üniversitesi
Proje Adı: Kırkyedi
Projenin Kapsamı: İnsanın doğası gereği farklılıklar her zaman ilgimizi
çekmiştir... Bu her anlamda olabilir;; değişik bir saç stili, sıradışı bir
makyaj, çok iddialı bir elbise v.s. Verdiğim örnekler günümüz tüketim
toplumundaki hızla tükettiğimiz materyaller belki de!..
Fakat işin içine insan girdiğinde farklılık anlamında belki biraz daha
düşünmekteyiz yada önyargılı olmaktayız. Örneğin;; tamamen sarı ırktan
oluşan bir bölgede sokakta yürüyen bir siyahi ırkın varlığı gibi. Ya da tam
tersi, siyahi bir mahalleden geçen bir beyaz ırk... Bunlar kontrast örnekler
elbette;; fakat bir de yanlış bildiğimiz örnekler söz konusu günümüzde.
Down Sendromlu bir insanın genetik farklılığının bizim gözümüze
çarpması ya da çarpmaması! Daha kötüsü ise bu genetik farklılığın yanlış
bilgiden dolayı bir hastalık olarak adlandırılması...
Oysa Down Sendromlu kişilerin bizim yaşadığımız hayattan farklı bir
hayatı olmadığını, sadece farklı bir algı ve düşünce tarzının olduğunu
bilmek bu yaklaşımı biraz daha yumuşatabilir. Siyahi ırkın “zenci” olarak
adlandırılması gibi. İşin kestirme yolu “hasta” deyip sıyrılmak belki de!
Bu projede göstermek isteğim ise;; onların da bizimle birlikte normal bir
şekilde bir yaşam sürdürmesi ve önyargılarımızdan kurtulabilmemiz..
Boyut: Projedeki fotoğraﬂar siyah-beyaz,30 x40 cm ölçülerindedir.

*İpek Yücel
1987 de istanbul’ da doğdu.
2007-2008 arası Okan Bayülgen ‘makine’
isimli stüdyosunda fotoğrafçılık,
2009-2011 Bennu Gerede aksanat project ve çeşitli
sanat projelerinde yer aldı.
‘Töre cinayetleri’, ‘Ölü gelin’ sergilerinde yer aldı.
2011 Şubat ayından itibaren NTV yazı işlerinde
çevirmenlik yapmaktadır.
Proje adı: Projemin adı ‘hapis ruhlar’ dır.
Tıpkı güzel olan her şey gibi.
Diploma projem için cansız mankenlerin
yapım atolyelerinde çalışdım. Amacım onları yeterince
manupile edip ‘günümüz güzellik kavramını’
derinlemesine sorgulamak ve sorgulatmaktır.
Güzellik bir zorunluluk mudur ? Eğer öyleyse gelecekte
‘gördüğümüz güzellik kavramı bizleri nelere götürebilir.
Ölçüler: 30 x 40 cm

*İrem Dayal
1988 tarihinde Sakarya’da doğdu
iİlk orta ve lise öğrenimini Sakarya ‘da tamamladı
2006’da M.Ü.G.S.F. Fotoğraf Bölümü’nü kazandı.
Proje Adı: Geri Dönüşüm Uğruna
(Soyut ve Somut olarak ele aldığımızda tüm bu sürecin geri
dönüşümü. Geri Dönüşüm Uğruna)
Projenin Amacı: Şehir çöplüklerinde, işe yarayabilecek ve geri
dönüşümü sağlanabilecek metaryallerin, bin bir zorluk içerisinde
toplanıp sürece katılmasını sağlayan bu insanların, yaşama tutunabilmek için, maneviyatlarından ödün vermeleri, maddiyatlarını daha
iyi bir koşula getirebilmek için, bu süreçte yaşadıkları
mücadeleyi belgesel nitelikte fotoğraﬂamaktır.
Projenin Kapsamı: Sakarya ilinin şehir çöplüğü, insanların çöplükteki
yaşam alanları ve çöplükteki çalışma alanları,
projemin sınırlarını çizmektedir.
Projenin Tekniği: Dijital Fotoğraf makinesi ve dijital kayıt cihazlar
kullanılmıştır. Fotoğraf baskı boyutu paspartusuz 30x40 cm’dir.

Sakarya Alan Cuma Çöplüğü Geri Dönüşüm Uğruna
Günümüzde her şey tüketilmeye başladı. Hızlı yaşam, hızlı para kazanma, maddi ve
manevi kullan at mantığı. Hayatın bazı gerçekleri, hepimizi bu gidişatın içine sokuyor. Temel
ihtiyaçların giderilmesi için insanüstü çaba harcamamız isteniyor. Emirler, dayatmalar, kurallar ve mecburiyet.
Para, artık gerektiği kadar değil daha daha fazlası bizler için. Paran varsa ‘beyefendi’ paran varsa ‘hanımefendi’ sin. Paran varsa ‘patron’ paran varsa ‘patroniçe’sin.
Hayatın her aşamasında lider olmak, en üst basamağa ulaşmak ve orada kalmak uğruna
yapamayacağımız şey kalmamış. Kimse demesin ki “Ben öyle biri değilim” .
Herkes kendi yağında kavrulur ve biri yer biri bakar kıyamet bundan kopar. Daha fazla,
daha fazla, daha fazla… İnsanoğlu doymaz yenisini alır eskisini atar ve bunlar hayatımızın
bir köşesinde birikir. Tıpkı şehirlerin en kuytu köşelerine atılan çöpler gibi. Manevi çöplüğün
maddi yansımasıdır orası.
Orada hayatın çöpe attığı insanlar, yine o çöpten bir parça iyi yaşam için, parayı bulmak
için insanlığından çıkıp gecesini gündüzünü beş kuruşa harcamaktadır. İsrafın çöplüğünü
yine insan kurcalamaktadır. Yaş sınırı yok, soğuk yok, sıcak yok, “Okula gidiyor musun sen”
sorusuna cevap yok…
Projemin amacı hayatın çöpe attığı insanların o çöplükteki mücadelesini göstermektedir.
Projem, Sakarya ilinin katı atıklarının toplandığı, Alancuma Köyü’nde gerçekleşecektir.
Bölgeyi tanımak için gittiğim keşif turlarında rastladığım insanlar ile yaptığım konuşmalarda
çoğunun nüfusa kayıtlı olmadığını öğrendim. Çocukların büyük bir kısmı okula hiç gitmemiş.
Bu gerçeklerle yola çıkarak devamında sosyal bir proje başlatmak amacındayım…
Hayata geri dönüşüm…
Gerçekleri şehrin ücra köşesine attık ve kaybettik, hükümsüzdür…

*Sibel Açıkalın
1970’te İstanbul’da doğdu
1994 / İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
1999 / Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum kliniği
2011 / Marmara Üniversitesi GSF Fotoğraf Bölümü
1970 yılında İstanbul da doğmuş olmama rağmen ortaöğrenimim bitene dek sanat
görselleri ile hayat çizgim kesişemedi. İstanbul Tıp Fakültesi ve sonrasında SSK Göztepe
Eğitim Hastanesi Kadın Doğum İhtisası boyunca görsel sanatlar dünyasını keşfederek
uzun soluklu gözlemlerle kaybedilmiş zamanımın acısını çıkartmayı denedim. Resim ile
yoğun uğraş dönemi sonrasında uzaktan hep izleyicisi olduğum fotoğraf,
hayatımın ışığı oldu. Fototrek, Fotoğrafevi, Galata Fotoğrafhanesi’nde çeşitli eğitimlere
katıldım. Ancak konu ile ilgili akademik eğitimi almak istedim ve 2007 de Marmara
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü’nde yeniden lisans eğitimine
başladım. Aktif olarak fotoğraf ile uğraşmadığım dönemlerde de hayatın gittikçe hızlanan
bir trenin penceresinden akan görüntüler gibi geçip bittiğini düşünürdüm. Fotoğraf,
başlangıçta bana bu görüntülerden süzülen görselleri çekip çıkararak sahip olma şansı
verdi. Kameramla beraber olmasam da yanı başımdan geçip giden imgeler, onların birbiriyle ilişkileri, kısa zaman aralıklarındaki farklı duruşları beynime yansıyarak senaryolar
oluşturdu sanki. Aynı zaman, duygu ve mekanların aynı kameralarla başka gözlemcilerle
büyük farklılıklar gösteren görüntülenmeleri: ‘neyi göremiyorum?’ ‘başka ne görebilirim’
‘bu imgelerin görünmeyen etkileşimleri neler olabilir?’ arayışlarını hayatıma sokarak,
farkındalığı anlamaya çalışmama yardımcı olmaya başladı. İnsan içerikli görüntüler
benim için hep önceliktedir. Bundan sonrasında fotoğraf hakkında daha fazla okumak,
araştırmak, gözlemlemek ve öğrenmek hayatımın öncelikli hedeﬂerinden biri oldu.
Proje Adı: Ürün ve Mekan
(Tanıtım Fotoğrafı)
Projenin Amacı: Firmanın bayan giyim yelpazesindeki ürünlerin değişik mekanlarda
ışık kaynağı kullanarak tanıtım amacıyla görüntülenmesidir. Bu kapsamda değişik dış
mekanlarda Nikon D3X ve profoto acute ışık kaynağı ile beraber reﬂectorsistemlerinin de kullanımı ile modellerin görüntülenmesi planlanmıştır.

*Yeşim Ün
1987 İstanbul doğdu.
2006’da M.Ü.G.S.F. Fotoğraf Bölümünü kazandı.
Zorunlu stajını Milliyet gazetesinde tamamladı.
Proje Konusu: 1940 dönemine ait yeraltı getto kumarhanelerini günümüz
koşullarında o döneme uyarlayarak, dönem kostümleri ve ortamı yaratılarak
tiyatrocu arkadaşlarını model olarak kullandığı,
set ortamını kurarak proje çekimlerini gerçekleştirdi.
Amaç: 1940 yeraltı kumarhane hayatını
kurgusal bir set ortamında canlandırarak fotoğraﬂarla tanıtmak
Ölçüler: 30 x 40 cm, renkli fotoğraf baskısı.

*Yıldız Damla Torun
1986 İstanbul’de doğdu
M.Ü.G.S.F. Fotoğraf Bölümü’nde, öğrenciliği sırasında
fotoğraf alanında moda, an fotoğrafçılığı üzerine çalıştı.
Doğum fotoğraﬂarı üzerine çalışmalar yapmaktadır.
Alan: Tanıtım Fotoğrafı
Konu: Moda
Proje Amacı: Tekstil alanında üretilen ürünlerin
pazarlanmasını kolaylaştırmak adına
tanıtımlarını yapmak.
Proje Kapsamı: Bu proje kapsamında çeşitli dış mekanlarda bayan modeller kullanılarak
ürün fotoğraﬂarı çekilecektir.
Teknik: Fotoğraﬂar dijital fotoğraf makinesi kullanarak
çekilecek daha sonra photoshop tekniğiile baskı alınacaktır.
Boyut: 30 x 40 cm boyutlarında basılacaktır.
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Graﬁk Tasarım Bölümü
Department of Graphic Design

*Tarihçe*

*History*

Yapıcı, deneysel düşünce temeli üzerine kurulan Graﬁk Bölümü, Bauhaus Eğitim
Sistemi model alınarak kurulan Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’nun
1957’de açılan ilk beş bölümünden biridir. Bölüm eğitime Alman öğretim üyeleri
tarafından başlamıştır. İlk yıllarda eğitim veren öğretim üyeleri arasında
Boris Niemann, Dr. Karl Schlamminger, Prof. Mustafa Aslıer, Prof. İlhami Turan,
Prof. Barbaros Gürsel, Prof. Güler Ertan, Prof. Selahattin Ganiz, Aydın Erkmen,
Prof. Mehmet Erem, Prof. Zafer Doğan, Vehbi Yazgan, Prof. Sinan Baykurt
gibi isimler yer almıştır. Prof. Nazan Erkmen bölüm başkanı olarak görevini
sürdürmektedir.

The Department of Graphic Arts is one of the ﬁve departments which was
founded in 1957 on a constructive and experimental basis of Bauhaus School.
It is one of the ﬁrst departments to be established at the beginning of the construction of State School of Fine Arts (Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu). The ﬁrst graduates of the Graphic Arts Department played an important role
in presenting “design” in graphic arts for the ﬁrst time in the country and had a
crucial part in the establishment of the industry in the country. The ﬁrst educators consisted of German and Turkish faculty members. Some of the names of
the ﬁrst educators were Boris Niemann, Dr. Karl Schlamminger, Prof. Mustafa
Aslıer, Prof. İlhami Turan, Prof. Barbaros Gürsel, Prof. Güler Ertan, Prof. Selahattin Ganiz, Aydın Erkmen, Prof. Mehmet Erem, Prof. Zafer Doğan, Vehbi Yazgan
and Prof. Sinan Baykurt. Prof. Mustafa Aslıer, Prof. Mehmet Erem, Prof. Sinan
Baykurt. The dean, Prof. Nazan Erkmen is acting as the head of the department
at the moment.

Bölümün Amacı
Bölümün amacı, graﬁk kapsamına giren tüm disiplinlerde teknik ve estetik yönden eğitilmiş, kendi çevresini ve çağını çözümleyip sentez yapabilen, özgün ﬁkir
ve yapıtlar üretebilen, rasyonel düşünebilen, yeni çağın bilgi ve iletişimini öne
çıkaran, dinamik yapısına uyum sağlayabilecek, bilgi ve algılama yetisine sahip,
özgüveni olan graﬁk tasarımcılar yetiştirmektir. Eğitim ve öğretimin amacı,
öğrencilerin yaratıcı ve yapıcı güçlerini geliştirmek ve özgün bir tasarımcı kimliği
oluşturmalarına yardımcı olmaktır. Endüstriye yön veren kurum mezunu graﬁk
tasarımcılar ülke standartlarının yükselmesinde önemli rol oynamaktadır.

Eğitim
Programlar çağın getirdiği değişimlere ve yeni gereksinmelere paralel olarak
geliştirilir. Graﬁk Bölümü Reklam Graﬁği ve Serbest Graﬁk olmak üzere iki ana
sanat dalından oluşur. Bölüm Programı, Reklam Graﬁği, Ambalaj Graﬁği, Yayın
Graﬁği Tasarımı, Serbest Graﬁk ve İllüstrasyon, Yazı–Tipograﬁ, Bilgisayarla
Tasarım, Özgün Baskıresim (gravür, litograﬁ, serigraﬁ), Sinema–TV Graﬁği,
Fotoğraf gibi görsel iletişim konularına giren disiplinlerin yanı sıra, Türk Sanatı,
Reklamcılık Bilgileri, Düşünce Tarihi ve Yabancı Dil gibi teorik derslerle de
desteklenir. Reklam piyasasındaki güncelliğin bölümümüze yansıtılabilmesi için,
kadrolu öğretim üyelerinin yanı sıra, graﬁğin çeşitli disiplinlerinde uzman kişiler
de eğitim kadrosunda yer almaktadır. Program dört yıl, sekiz yarı yıldan oluşur.
Birinci sınıﬂarda Temel Sanat Eğitimi ve Yazı–Tipograﬁ derslerinde öğrencilerin
çeşitli malzeme ve tekniklerle şekillendirme olanaklarını denemeleri;; buluş,
kompozisyon ve anlatım yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanır. İkinci sınıfta Bilgisayarla Tasarım derslerinin yanı sıra, çeşitli graﬁk şekillendirme ve uygulama
teknikleri, teori ve pratik olarak işlenir. Üçüncü yılda seçmeli proje dersleri ile
öğrencilerin kendi eğitimlerine uygun alanlarda, iş hayatındaki işleniş sırasına
uygun olarak disiplinli ve planlı bir çalışma ile tasarım problemlerini tanımaları
ve bunlara uygun çözümler üretmeleri sağlanır. Ayrıca teorik ve pratik olarak
Graﬁk Üretim Teknikleri konularında enformatik çalışmalar yapılır. Dördüncü
sınıfta öğrenciler gelişmiş proje kapsamları içinde tasarım problemlerine doğru
ve hızlı çözümler üretmeleri ve bitmiş tasarımlarda doğru mesajlar vermenin
yanı sıra özgün kimlikler oluşturmaları yolunda yönlendirilirler. Dört yıllık eğitim
her öğrencinin bağımsız olarak yapacağı bir diploma projesi ile sona erer. Özgün
Baskı Resim, Yayın Graﬁği, Semiyotik Tasarım, Reklam İllüstrasyonu, Serbest
İllüstrasyon, Yazı Tasarımı, Tipograﬁ Tasarımı, STV Graﬁği, Fotoğraf dersleri 3. ve
4. sınıﬂarda seçmeli ders kapsamında bölüm öğrencilerinin yanı sıra, fakültenin
diğer bölümlerine açık olarak sürdürülür. Bir düşüncenin görselleştirilebilmesi
Reklam Graﬁği, Serbest Graﬁk alanına giren çeşitli stüdyolarda ve bilgisayar,
fotoğraﬁ ve özgünbaskı atölyelerinde yapılan çalışmalarla öğretilir. Bölüm en
çok tercih edilen bölümler arasındadır. Mezunlar reklam ajanları, graﬁk tasarım
stüdyoları, basın yayın, TV ve multimedya alanlarında tasarımcı, sanat yönetmeni ve yaratıcı yönetmen olarak çalışır. 1000’i aşan mezunumuz estetik ve
işlevsel tasarımları ile Türk Graﬁk sanatının gelişmesinde önemli rol oynamıştır.
Günümüzde de, en popüler mesleklerin başında gelen reklamcılık sektöründe
olduğu kadar çeşitli kamu ve özel sektör kurumlarında sanat yönetmenliği
yapan, yurtdışı tasarım bürolarında çalışan mezunlarımız bulunmaktadır.
Sınırlı olanaklar nedeni ile az sayıda öğrencinin yetenek sınavı ile kabul edildiği
bölümde akademik bölüm kurulu ve danışma kurulu, gelecek nesillerin en iyi
biçimde eğitilmeleri ve meslek ortamlarına donanımlı bir biçimde girip, başarılı
olabilmeleri için pro-aktif bir gelişim felsefesiyle düşünce ve öneri üretmekte,
yeni çağdaş ﬁziki koşulların oluşturulması için çaba harcamaktadır. Ayrıca
Bauhaus Birliği’ne kabul edilmemiz ile yurtdışı eğitimleri hız kazanmış, Erasmus
Socrates değişim programlari ile de pek çok öğrencimiz çeşitli eğitim
farklılıklarını görme şansına sahip olmuştur. Uluslararası pek çok sergi ve
gerçekleştirilen çalışmalar öğrencilerimize yeni ufuklar açmaktadır.

Aim of the Department
The aim of the Graphic Arts Department is to train students to be self-conﬁdentgraphic art designers educated in all disciplines of graphic arts with technical and aesthetic capacities to think rationally, to solve problems of his/her
surrounding and the age in which he/she belongs, capable of visualizing his/
her thoughts as original designs of a dynamic structure which carry within itself
wisdom and thought, thus providing communication with his/her surrounding.
The disciplines of education is organized and carried out to help the student
to develop his/her creative ability as a designer with a promising future.

Education
The programs is developed according to the demands and changes of our age.
The program consists of Advertising Graphics, Packaging, Publication Arts
Design, Periodicals, illustration, Lettering - Typography, Computer–Graphic Arts,
Print–Art (engraving, litography, serigraphy, mono print, wood–cut, linoleum), TV
Art and Photography. Courses such as Turkish Art, Advertising Principles, History
of Philosophy and Foreign Language courses our also included in the program.
Part–time educators are also professional graphic designers who lecture in
different graphic art courses to reﬂect the fresh mentality of contemporary
advertising art and also to keep pace with the contemporary art of understanding. The education program is 4 years;; is 8 semesters. The ﬁrst year program
covers Basic Art Education, Lettering and Typography. The student learns to
form various materials and formation techniques, learns to create, compose
and express his/her own artistic abilities. In the second year, the student is
responsible for Computer Design, Graphic Formation and formation techniques
which are taught in both theory and practice. In the third year, the student is
free to choose project courses in relation to his/her own interests. He/she is
also introduced to design problems and ways to handle suitable solutions to
these problems. In all these courses, the student is taught to produce right and
quick solutions to design problems related to his/her projects and learns to
form correct messages thus forming artistic personalities. In the third and
the fourth years, programs cover credit courses such as Print art, Periodicals,
Semiotic Design, Advertising Illustration, Lettering Design, Typography Design,
TV Art and Photography. Courses are carried out in the ateliers of Advertising
Art, Publication Design, Computing Art, Photography and Print art courses to
teach the methods of visualizing ideas. Graphic Department is one of the most
popular departments in the faculty. The courses are also open to the students
of other departments. The students are future designers, art directors, creative
directors of advertising agencies, graphic design studios, press media, TV and
multi–media. Nearly 1000 designers who have graduated from the faculty have
played a major role in all kinds of graphic arts media including posters, billboards, book designs, childrens’ book illustrations and in all conduits of visual
communication area. There are also graduates who work abroad on advertising
and publication design sectors. The 4 year education program ends with a
diploma project in which every student is responsible
for her/his own project.

ÖĞRETİM ELEMANLARI
TEACHING STAFF

YARI ZAMANLI ÖĞRETİM ELEMANLARI
PART TIME TEACHING STAFF

Prof. Nazan Erkmen
Dekan / Bölüm Başkanı - Dean / Head of the Department
Prof. Sema Ilgaz Temel
Yrd. Doç. / Assist. Prof. Emin Koç
Öğr. Gör. / Inst. Mehmet Ali Müstecaplıoğlu
Öğr. Gör. / Inst. Savaş Çekiç
Öğr. Gör. / Inst. Cem Kara
Arş. Gör. / Res. Assist. Yusuf Ziya Aygen
Arş. Gör. / Res. Assist. Deniz Dalman
Arş. Gör. / Res. Assist. Didem Dayı Tirek
Arş. Gör. / Res. Assist. Ali Can Metin
Arş. Gör. / Res. Assist. Ardan Ergüven
Arş. Gör. / Res. Assist. Bircan Ak*
Arş. Gör. / Res. Assist. Zafer Lehimler*
Arş. Gör. / Res. Assist. Özgür Aktaş*

Prof. Mustafa Aslıer
Prof. Funda Savaş Gün
Yrd. Doç. / Assist. Prof. Hayri Ünal
Yrd. Doç. / Assist Prof. Birnur Karatimur Çutsay
Öğr. Gör. / Inst. İlhan Bilge
Öğr. Gör. / Inst. Kirkor Sahakoğlu
Öğr. Gör. / Inst. Taner İçten
Öğr. Gör. / Inst. Vartan Paçacı
Öğr. Gör. / Inst. Cüneyt Çilekar
Öğr. Gör. / Inst. Mustafa Horasan
Öğr. Gör. / Inst. Muzaffer Dikici
Öğr. Gör. / Inst. Sebla Selin Ok

*35. Madde ile görevlendirilmiştir.

Akın Şahin
Aret Avcu
Betül Albaş Ensari
Birol Adanur
Burçak Erdoğan
Can Kuseyrioğlu
Dilek Baysan
Eda Kara
Emrah Güzel
Eylem Akıncı
Fatma Feride Sezer
Fulya Aksakal
Gamze Nur Öremiş
Gamze Öztürk
Gamze Teker
Gökçe Çankaya
Güray Semiz
Hazel Eren
İrfan Dağıdır
Mehmet Emre Açıkgöz
Merve Özüdoğru
Murat Rauf Torun
Murat Tutsak
Nurettin Karakeçi
Samet İnecik
Senem Demirayak
Serap Ergel
Seyhan Çelik
Sinem Keyik
Tuğba Akın
Tuğba Özcan
Tülay Taşkın
Pınar Duman
Zuhal Arslan

*Akın Şahin

*Aret Avcu
1986 yılında İstanbul’da doğdu.
Eğitimini Y.I.Ö Getronağan Süper Lisesi ve
Özel Sahakayan Nunyan Ermeni Lisesi’nde tamamladı.
2005 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü’nü,
2007 yılında MÜGSF Graﬁk Bölümü’nü kazandı.
Seçilmiş Projeler, Ödüller ve Etkinlikler:
M.Ü.G.F.S 5.Uluslararası Öğrenci Trienali
Karikatür alanında ödüller almıştır.
Proje Adı: Kaybolmaya Yüz Tutan Meslekler (Zanaatlar)
Projenin Amacı: Teknolojinin gelişmesiyle beraber bazı
mesleklerin ve ustaların buna ayak uyduramaması
sonucunda el emeği ve göz nuruna dayanan
bu meslekleri tekrar hatırlatmak, kültür ve
değerlerimize göz atıp hafızamızda
kalmalarına katkıda bulunmak.

*Betül Albaş Ensari
1977 yılında İstanbul’da doğdu.
14 aylık Rüzgar adında bir oğlu var. Hem annelik, hem
öğrencilik hem de iş yaşamını bir arada yürütüyor.
Manajans, Just ve Photoshop dergisinde stajını yaptı.
2008 yılında Fakülte tarafından düzenlenen
“Wall of Statements” workshopına katıldı.
Hollanda’da yapıtları sergilendi.
2008–2009 ”Genç Kırmızı” basın ilanı yarışmasına katıldı.
Çalışmaları sergilenmeye hak kazandı.
Projenin Kapsamı: Emziren anneler için sütü arttırıcı malt
içeceği. “Lokta” adında, yeni doğum yapmış, ya da halen
bebeğini emzirmekte olan annelerin süt yapımını arttırıcı
“malt içeçeği”. Eczanelerde satılacak ürünün ayrıca
sosyal bilinçlendirme ilanları ve verdiği bilgilerle
“anne sütü”nün önemini vurgulanmaktadır.

*Birol Adanur

*Burçak Erdoğan

*Can Kuseyrioğlu

*Dilek Baysan
1989’da Antalya, Kaş’ta doğdu.
Aydın Yüksel Yalova Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’ni bitirdi.
Lise döneminde yarışmalardan çeşitli ödüller aldı.
Proje Adı: “Hotel Begonya”
Bir otelin kurumsal kimlik çalışmalarını ve
tanıtım tasarımları proje olarak seçilmiştir.
Teknik: İllüstrasyon, dijital baskı

*Eda Kara
1987’de Vakfıkebir Trabzon’da doğdu.
Trabzon Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’ni bitirdi.
2005’de M.Ü.G.S.F. Graﬁk bölümünü kazandı.
Yumurcak TV’de illüstratör olarak çalıştı.
Kendi atölyesini kurdu.
Proje Adı: “ Anaokulu Seti “
4 kitap, 4 karakter aﬁşi ve çeşitli kartpostallar.
Projenin Amacı: Çocuklara evde annelerin yardımı
ile eğitim imkanı sağlamak üzere bir set tasarlamak.
Çocukların hayal dünyasını zenginleştirmek.

*Emrah Güzel
1986’da İstanbul’da doğdu.
İkinci sınıfta tipograﬁ dersi için
Hollanda AKİ ARTEZ’de yapılan sergide yer aldı.
TBWA’de stajını yaptı. Sonra TAYFA, WDO ve Alaaddin
isimli reklam ajanslarında Jr. Art Direktör olarak çalıştı.
Seçilmiş Projeler, Ödüller ve Etkinlikler:
Tadelle ilanı ile Kırmızı Basın İlanları Başarı Ödülü,2010
Proje Kapsamı: CANON marka dijital fotoğraf makinaları
için“Geliştirilmiş Hareket Sensörü” tanıtımı. Bu tanıtım
içerisinde G12 modeli de yer almaktadır.
İlan, web sitesi, facebook sayfası ve
interaktif oyunlar gibi mecralar kullanılmıştır.

*Eylem Akıncı

*Gaye Kömürcü
25.02.1989 / İstanbul
İlkokul ve ortaokul eğitiminiErenköy Zihni Paşa ilköğretim Okulunda tamamladı.
2003-2006 Lise eğitimi- 50. Yıl Tahran Lisesi.
1 yıl görsel sanat tasarım eğitimi aldı.
2007 M.Ü.G.S.F. Seramik- Cam bölümünü kazandı.
Proje Adı: Susturulmak
Teknik: Serbest Tasarım
Konu ve Kapsam: İnsanların susturulma olgusunun
metaforik olarak emzikler üzerinde
körler alfabesiyle anlatılması .
Boyut: 14x17 cm (40 adet emzik)
gayekmrc@hotmail.com

*Fatma Feride Sezer

*Fulya Aksakal
1987’de Almanya’da doğdu.
Reklam Kuvvetleri’nde, Ogilvy ve
Drive Dentsu’da staj yaptı.
Proje Kapsamı: Pasta atölyesinin kurumsal kimliğini,
ilanlarını, araç giydirilmesi, web sitesi ve gerilla reklamının
hazırlanması. Pasta atölyesinin özelliğinin vurgulanması,
gerçekçi boyutlara yakın oranlarda çalışmaların
gerçekleştirilmesi. Pastalarla ünlü mimari eserleri,
heykelleri, ünlü kişileri tasarlamak.
Projenin Amacı: Kampanya sonrasında hedeﬂenen pasta
satışını arttırmak, Türkiye’yi tanıtmak,
pastaların alışılagelmiş formların dışına
çıkarak yeni bir tasarım ortamı yaratmak.
Hedef Kitle: Doğum günü, kokteyl, düğün gibi
özel günler için yapılacağından yüksek geliri olan kişiler.

*Gamze Nur Öremiş
1986 yılında İstanbul’da doğdu.
Şükran Üygenen Anadolu Meslek LisesiGraﬁk Bölümü’nü bitirdi.
Markom Leo Burnett Reklam Ajansı’nda çalıştı. 2004
yılında M.Ü Matbaa Bölümü’nü kazandı.
Stajını İyi Matbaada yaptı.
2006’da MÜGSF Graﬁk Bölümü’ne girdi.
2001 yılında The Reklam Hizmetleri’nde çalıştı.
Proje Adı : “Uluslararası İstanbul Kukla Festivali” için
yeni bir kurumsal kimlik oluşturmak. Bu kurumsal kimlik
ile XV. Uluslararası Kukla Festivali’nin tanıtımını yapmak.
Amaç topluma kukla sanatını sevdirtmek,
dikkatlerini çekmek.

*Gamze Öztürk
1985 yılında Fransa’da doğdu.
Liseyi Aydın Güzel Sanatlar Lisesinde tamamladı.
Seçilmiş Projeler, Ödüller ve Etkinlikler:
Polis Teşkilatı Aﬁş Yarışması 1.’lik ödülü
Proje Adı: Fransa’nın en ünlü şarabı
“Chateaunevf ou Pape”i Türkiye’de tanıtmak ve bu
şarap markasının kurum kimliğinin tasarlanması.
Teknik: İllüstrasyon, dijital baskı

*Gamze Teker
1989’da Eskişehir’de doğdu.
Liseyi Eskişehir Anadolu Güzel Sanatlar Fakültesi’nde
tamamladı. Liselerarası Karikatür Yarışması’nda
Eskişehir birinciliğini kazandı. Lise öncesinde de
“Peace Poster” Yarışması’nda Türkiye birinciliği aldı.
İranlı sanatçı Said Ensaﬁ’nin M.Ü.G.S.F.’de yapmış
olduğu workshop’a katıldı. 3. sınıfta Avrupa Birliği
tarafından düzenlenen Uluslararası Fotoğraf ve Resim
Sergisi’ne katılmaya hak kazandı.
Almanya Essen’de 2010 da sergi etkinliğine katıldı.
Proje Adı: Bireysel Silahlanmaya Karşı Sosyal Sorumluluk Projesi. Projede silahlanmış ya da silahlanmamış
her bireye bir uyarı gönderilmektedir. Proje fotoğraf
sanatı ile çözümlenmektedir.

*Gökçe Çankaya
1988 yılında İstanbul’da doğdu.
Pendik Lisesi’nden mezun oldu.
Seçilmiş Projeler, Ödüller ve Etkinlikler:
I. Üniversitelerarası Aﬁş Yarışması, “GMK’ya Üye Ol”
konulu aﬁş tasarımı ile Birincilik Ödülü, 2011
Proje Adı: “ Kadına Yönelik Şiddete Son “
Projenin Amacı: Kadına şiddeti görmezden gelenleri
uyarmak, şiddete tepki vermelerini sağlamak, kadına
yönelik şiddeti azaltmaya yönelik çalışmalar yapmak.

*Güray Semiz

*Hazel Eren
1987’de Bulgaristan’da doğdu.
Edirne Süleyman Demirel Lisesi’nden mezun oldu.
2006 yılında M.Ü.G.S.F’ Graﬁk Bölümü’ne girdi.
Art Group ve Kendi Ajansı’nda staj yaptı.
Proje Adı: Çocuk Filmleri Festivali aﬁşleri, kurum kimliği v.s.
Projenin Amacı: Çocukların Sinema ile tanışmalarını
sağlayacak bu festivali tasarlamak.

*İrfan Dağıdır
1982’de İstanbul’da doğdu.
Lise eğitiminden hemen sonra çalışma hayatına atıldı.
Bilgisayar I.T uzmanı olduktan sonra,
2007’de M.Ü.G.S.F Graﬁk Bölümü’nü kazandı.
Çeşitli ajanslarda stajyerlik ve graﬁkerlik yaptı.
İllüstrasyon, fotoğraf, tipograﬁ ve fotoshop ve 3 boyutlu
modelleme alanlarında kendini geliştirdi.
Tek hayali kendi markasını yaratmak D.G.D.R
Seçilmiş Projeler, Ödüller ve Etkinlikler:
Uluslarası Mike Crane Logo Yarışması 1. Ödülü
GMK Küresle Isınma Aﬁş Yarışması 2. Ödülü
Proje Adı: Nükleer Karşıtı Kampanya (Nükleer Karşıtı Platform)
Projenin Amacı: Ülkemizde kurulması planlanan
Nükleer santrallere karşı “Hayır” Kampanyası

*Mehmet Emre Açıkgöz
1988 yılında doğdu.
2009 yılında University of New Castle’da Erasmus
öğrencisi olarak eğitim gördü.
Stajını Wunderman DDBCO’da yaptı.
Proje Adı: “Tekstil Tasarımcıları Derneği“
için kurumsal kimlik, reklam kampanyası,
süreli yayın, web sitesi tasarlanması.

*Merve Özüdoğru
1987’de İstanbul’da doğdu.
Medine Tayfur Sökmen Lisesi’ni tamamladı.
Stajını Bayrampaşa Fotoğrafçılık Stüdyosu’nda yaptı.
Serbest olarak aﬁş, kurumsal ve broşür tasarımları yaptı.
Proje Adı: “ Natürel Kozmetik Firması “
Proje Kapsamı: Natürel ﬁrmasının kurumsal kimlik
çalışması, etiket ve ambalaj, katalog ve aﬁş tasarımları...

*Murat Rauf Torun
1984’te İstanbul’da doğdu.
Lise eğitimini Göztepe İhsan Kurşunoğlu’nda tamamladı.
Altı yıllık eğitimi süresince Kadıköy Rıhtım’da
kendi ajansında çalışmaktadır.
Seçilmiş Projeler, Ödüller ve Etkinlikler:
Kadir Has Üniversitesi “Işık”
Fotoğraf Yarışması’nda Grup olarak 2. ödülü
Proje Kapsamı: “ Gezi Merkezi “
Yurtdışı Seyahat Acentesi adı altında bir ﬁrmanın
kurumsal kimlik ve reklam kampanyalarının tasarlanması. Firma sadece yurtdışına “Kültür Turizmi” yapmaktadır. Bu proje insanları farklı kültürlerle buluşturacak,
kültür turizmini canlandıracaktır

Proje Adı: “ Sinema Emekçileri Sendikası “ (Sinesen)
Set çalışanlarının çalışma sorunları ilgili tasarımlar.
Proje Amacı: Sinesen’e ait güncel olmayan kurumsal
tasarımları yenileme ve set çalışanlarının insanlık dışı
çalışma şartlarına dikkat çeken ve bu konuda sektörü
harekete geçirici tasarım faaliyetleriyle probleme ışık
tutmak.
Proje Kapsamı: Sinema Emekçileri Sendikası’na ait
kurumsal tasarımlar, sendikaya ait broşür ve kitapçık
tasarımı, konuya ilişkin aﬁş çalışmaları, kuruma ait web
sitesi, arayüz tasarımları, eylem pankartları.

*Murat Tutsak
1988’de İzmir’de doğdu. Lise eğitimini İzmir Antik Sanat Atölyesi’ni birincilikle tamamladı. Ayrıca İzmir Antik Sanat Atölyesi’nde eğitim aldı.
Asistanlık yaptı. Öğrencilik yılları sırasında Zeytin Bilişim Teknolojileri, Cast33, Sumur Onat ajanslarında reklam ve web tasarım konularında çalıştı.
Serbest olarak kurumsal kimlik tasarımı, aﬁş, broşür gibi üretimler gerçekleştirdi. İTÜ’nin dergi tasarımlarını yaptı. Tiyatro ve müzik alanında çalıştı.
Van Gogh, Lomof (Çehov Bir Evlenme Tekliﬁ) Murtaza (C. Fehmi Başkut / Paydos) gibi karakterleri canlandırdı. MÜGSF 50. yıl kutlamalarında Gülriz
Sururi’nin yönettiği “Konçinalar Kumpanyası”-nın tiyatro ekibi kuruculuğunu yaptı, rol aldı. Uygulamalı müzikal tiyatro eğitimi aldı.

*Nurettin Karakeçi
1987’de Adıyaman’da doğdu.
Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’ni bitirdi.
2006’da M.Ü.G.S.F’ye girmeye hak kazandı.
Proje Adı: Tohumuna Sahip Çık kampanya tasarımı
Proje Kapsamı: Doğal zenginliklerimizi tehdit eden SDO
tohum ve ürünlerine karşı çiftçi ve
tüketiciyi biliçlendirmek.
Teknik: Fotomanipülasyon ve dijital baskı

*Samet İnecik
1987’de Bursa’da doğdu.
Zeki Müren Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’ni bitirdi.
2005 yılında M.Ü.S.G.F’yi kazandı.
Projenin Adı: Bisiklet Derneği kurup, tanıtmak,
bisiklet kullanımını yaygınlaştırmka

*Senem Demirayak

*Serap Ergel

*Seyhan Çelik
1986 yılında İstanbul’da doğdu.
Mustafa Saffet Anadolu Lisesi Y.D. bölümü mezunudur.
2004 yılında M.Ü.G.S.F. Graﬁk Bölümü’nü kazandı.
2009 yılından itibaren bir çocuk dergisinde
illüstratör olarak çalışmaktadır.
Seçilmiş Projeler, Ödüller ve Etkinlikler:
Y.Ü. Tibbi illüstrasyon yarışması, mansiyon ödülü, 2011
Proje Adı: Anadolu Söylenceleri
Efsane resimlemelerinden oluşan bir kitap hazırlanmıştır.
Kitapta yer alan metinler bizzat proje sahibi tarafından
hazırlanmış olup, İngilizce ve Türkçedir Kitabı tanıtıcı
poster ve promosyon ürünleri ‘not defteri,
kitap ayracı v.s.) proje kapsamındadır.
Teknik: llüstrasyonlar çizim tableti ile
dijital olarak hazırlanmıştır.

*Sinem Keyik

*Tuğba Akın

*Tuğba Özcan

*Tülay Taşkın
1981 yılında İstanbul’da doğdu.
1998’de Bayrampaşa Mobil Lisesi Fen Bölümünü bitirdi.
Doğum fotoğrafçılığı, Çocuk giyimi
alanında T-Shirt tasarımı yaptı.
Kamer Altınova ve İstanbul Etiket ﬁrmasında katalog
tasarımları ve staj döneminde ambalaj tasarımları,
kurumsal kimlik tasarımları gerçekleştirdi.
1999–2010’da Bahar Etiket Ambalaj ve Etiket San.Tic.
A.Ş.’de Satış Pazarlama ve Planlama Sorumlusu olarak
görev aldı. 2005 yılında Bahar Etiket ISO 9001- 2001
Kalite Yönetim Sistemi iç tetkik eğitimi aldı,
1999–2007 yılları arasında Bahar Etiket Ambalaj ve
Etiket San. Tic. A.Ş.’de Satış Pazarlama ve
Planlama Sorumlusu olarak çalıştı.
Proje Adı: “ Tazecik Mutfak ”
ProjeAmacı: Yoğun çalışma temposunda olan, sağlıklı
beslenmek isteyen bireyler, ev partileri, iş toplantıları,
doğum günleri ve diabetli kişiler için ev yemeği hizmeti
Sağlıklı besinlerin kısa süre içerisinde hazırlanan
yiyeceklerin beslenme alışkanlıkları düzenlenmesinde,
diyetisyenle birlikte nasıl hazırlandığı ve yemek saatlerinin
düzenlenmesi konusunda tasarımlar.
Ürünler: Yemek kitabı, kurumsal tasarım,
web sitesi, aﬁş, broşür

*Pınar Duman
1988’de İstanbul’da doğdu.
İlk, ortaokulu NFÜİÖ Okulu’nda,
İstanbul Avni Akyol AGS Lisesi,
2006’da M.Ü.G.S.F.’yi kazandı,
2009–2010 güz döneminde
Almanya’da Erasmus Programına katıldı.
Fachhochschule Bielefeld’de yarım dönem eğitim gördü.
Proje Kapsamı: 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü.
Çocuk Hakları Sözleşmesi Kitapcığı tasarımı.
Projenin Amacı: Çocukları kendi hakları
doğrultusunda bilinçlendirmek. Bu sözleşmeyi
sıkılmadan okumalarını sağlamak.

*Zuhal Arslan
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Geleneksel Türk Sanatları Bölümü
Department of Traditional Türkish Arts

*Tarihçe*

*History*

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü 1983 yılında kurulmuş olup, 1991
yılından itibaren Tezhip-Minyatür Anasanat dalı ve Halı-Kilim, Eski
Kumaş Desenleri Anasanat dalı olarak eğitimöğretim vermeye devam
etmektedir. Kuruluşundan bugüne kadar Bölüm Başkanlığı görevini
yapan Öğretim Üyelerinin isimleri, tarih sırasıyla belirtilmiştir.

The Department of Traditional Turkish Art was established in 1983,
and continued its education in 3 main branches: Illumination and
Miniature, Traditional Carpets, Kilim and Fabric Design (1991-2011).
The names of the previous department heads are;;

Prof. Erol Eti__1983 - 25 Kasım 1991/7 yıl
Prof. Ayten Sürûr__25 Kasım 1991 - 18 Ocak 1993/14 ay
Prof. Dr. Feryal İrez__18 Ocak 1993 - 18 Ocak 1999/6 yıl
Prof. F. Çiçek Derman__27 Ocak 1999 - 01 Şubat 2002/3 yıl
Prof. Şerife Atlıhan__01 Şubat 2002 - 01 Şubat 2008/6 yıl
Prof. F. Çiçek Derman__01 Şubat 2008 - Haziran 2011

Bölümün Amacı
Anasanat dalı programlarında temel ilke, geleneksel değerleri
araştıran, tespit eden, koruyan ve çağdaş yaklaşımlarla ileri götüren
bireylerin yetişmesidir. Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, sanat
formasyonu alarak görme ve algılama yeteneği kazandıran, geleneksel değerleri araştıran, tespit eden ve koruyan, çağdaş anlamda
geleneği ileri götürmeyi hedeﬂeyen eğitim-öğretim programı vermeyi
amaçlamaktadır. 1983-1984 yılında eğitim-öğretime,
“Geleneksel Türk El Sanatları” adı altında başlayan bölümün ismi, 13
Ekim 2009 tarihinde yapılan Rektörlük Senato kararı ile “Geleneksel
Türk Sanatları” olarak değişmiştir.

Tezhip-Minyatür Anasanat Dalı Programı
Tezhip-Minyatür Anasanat Dalı eğitim programında;; evrensel kültüre
mal olmuş, millî değerlerimizin ışığında, kitap sanatlarından Tezhip,
Minyatür, Hat, Ebru, RestorasyoN ve Konservasyon, İç Mimari
sanatlarından Kalemişi, Türk İç Mimari Restorasyonu ile Ahşap Sedef
Oyma Sanatları ve kültür derslerinde uygulamalı ve teorik eğitim
verilmektedir. Bölümün amacı Türk Sanatı’nın klasik anlamda eğitim
kriterleri ve özelliklerini çağın estetik anlayışı ile birlikte ele alıp yeni
yorumlara varabilen sanatçıların yetiştirilmesidir. Mezunlar lisans
diplomasına ve sanatçı ünvanına hak kazandığı gibi, eski eserlerin
bilimsel yöntemlerle bakım ve onarımını yapabilir, müze, kütüphane
ve bu gibi kurumlarda görev alabilir. Tezhip, Minyatür, Hat, Kalemişi,
Ahşap, Sedef, Ebru sanatlarında yeni ve çağdaş eserler ürettikleri
gibi sağlam desen bilgileri ile tekstil, seramik vs. sektörlerinde desen
tasarımı alanlarında da görev alabilirler. Bölüm kurulduğundan bu
yana lisans ve lisansüstü eğitiminde, birçok Japon, İranlı, Kırgız
öğrenci mezun olmuştur.

Halı-Kilim Eski Kumaş Desenleri
Anasanat Dalı Programı
Halı Kilim Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalı eğitim programı,
eğitim ve öğretim sürecinde, kirkitli dokumalar, dokuma kumaşlar ve
tekstil yüzey tasarımı, baskı ve batik teknikleri, renklendirme, doğal
boyar maddelerle boyama yöntemleri, tekstil ürünlerini koruma, konservasyon ve restorasyon çalışmaları, tekstil el sanatları ürünlerinin
işletme ve pazarlaması hakkında temel bilgiler verilmektedir. Bölümün Halı-Kilim Anasanat Dalı’ndan mezun olan öğrenciler, tekstilin
her alanında, gerek desen tasarımı, gerekse üretimde önemli görevler
üstlenmektedirler. Bir çok mezun müzelerde küratör olarak, bir kısmı
tekstil restorasyonu alanında çalışmaktadır. Mezunlar arasında kendi
atölyelerini kurup özel üretim yapanlar bulunmaktadır.

Prof. Erol Eti__1983 - 25 November 1991/7 years
Prof. Ayten Sürûr__25 November 1991 18 January 1993/14 months
Prof. Dr. Feryal İrez__18 January 1993 - 18 January 1999/6 years
Prof. F. Çiçek Derman__27 January 1999 01 February 2002/3 years
Prof. Şerife Atlıhan__01 February 2002 - 01 February 2008/6 years
Prof. F. Çiçek Derman__01 February 2008 - June 2011

Aim of the Department
The basic aim of the department is to search for traditional values,
to determine and protect these values and carry on further evaluations in contemporary understanding of art. The Traditional Turkish
Art Department seeks to support understanding of classical and
traditional art, and to perceive it, undertaking research on Traditional
Turkish arts to reach the standards of contemporary teaching. The
department covers courses on illumination, miniature, book binding,
caligraphy, marbling, Old Turkish Tiles and designs of old fabrics and
carpets. The Traditional Turkish Art Department has two different
branches. The student is free to choose his branch after the ﬁrst year.
The department offers a choice between Illumination - Miniature and
Carpets - Kilims and Old Fabric Designs. Each program offers compulsory and elective art design, cultural and technology courses. The
student is required to complete all his classes and apprenticeship. At
the end of the year the department offers Masters and Ph.D courses.

Illumination and Miniature
Main Branch Program
The student is offered courses like illumination, miniature, caligraphy, restoration and conservation, wall painting, Turkish interior
decoration, restoration and wooden coral carving arts. The student is
educated through theory and knowledge. The department aims
to educate students with a modern aesthetical understanding of old
Turkish traditional arts to carry on modern interpretations. The graduates are titled as “artists” who will work in illumination, miniature,
caligraphy, wood coral, print and batique arts, as designers in textile,
ceramics and different sectors. Japanese, İranian and Krygzs students have graduated from the department.

Traditional Carpets, Kilim and Fabric Design
Main Branch Program
The main branch of traditional carpets, kilim and fabric design
education enables the students to work on traditional textile arts.
The student learns to design for textiles and also work on printing,
batique, fabric, carpet, kilim and tablet weaving. Students are also
educated to prepare dyeing ﬁbers and yarns. In the meantime, they
learn textile conservation and restoration methods. Graduates can
work in all ﬁelds of textile industry and the factories, textile museums,
textile conservation and restoration etc. They can set up their own
workshop as an artist as well.

ÖĞRETİM ELEMANLARI
TEACHING STAFF

YARI ZAMANLI ÖĞRETİM ELEMANLARI
PART TIME TEACHING STAFF

Prof. F. Çiçek Derman
Bölüm Başkanı, Tezhip-Minyatür Anasanat Dalı Başkanı
Head of the Department, Head of the IlluminationMiniature Main Branch Program

Prof. Erol Eti
Prof. Dr. Nevin Enez
Prof. Dr. Banu Mahir
Prof. Dr. Nevin Deniz
Yrd. Doç. Dr. / Assist Prof. Dr. Nalan Türkmen
Yrd. Doç. / Assist Prof. Altan Oran
Öğr. Gör. / Inst. Salih Balakbabalar
Öğr. Gör. / Inst. Saadet Gazi
Öğr. Gör. / Inst. Hakan Halaç
Öğr. Gör. / Inst. Nil Sünnetçiler
Öğr. Gör. / Inst. Esra Dürdane Turan
Öğr. Gör. / Inst. Elif Alan
Öğr. Gör. / Inst. Ata Akın

Prof. Sibel Arık
Bölüm Başkan Yardımcısı - Deputy Head of the Department
Prof. Şerife Atlıhan
Yrd. Doç. / Assist Prof. Gülnur Duran
Bölüm Başkan Yardımcısı - Deputy Head of the Department
Yrd. Doç. / Assist Prof. Sevim Arslan
Halı-Kilim Eski Kumaş Desenleri Anasant Dalı Başkanı
Head of the Carpet - Rug Old Cloth Patterns Main Branch Program
Yrd. Doç. / Assist Prof. Didem Özhekim Atiş
Yrd. Doç. / Assist Prof. Metin Erkan Kafkas
Yrd. Doç. / Assist Prof. Ülkü Tokatlı Akça
Yrd. Doç. / Assist Prof. Hakan Çiloğlu
Yrd. Doç. / Assist Prof. Seher Aşıcı
Yrd. Doç. / Assist Prof. Şehnaz Biçer Özcan
Yrd. Doç. / Assist Prof. Gülnihal Küpeli
Öğr. Gör. / Inst. Sadri Sayıoğulları
Öğr. Gör. / Inst. Güray İbrahim Çırakman

Akın Şahin
Aret Avcu
Betül Albaş Ensari
Birol Adanur
Burçak Erdoğan
Can Kuseyrioğlu
Dilek Baysan
Eda Kara
Emrah Güzel
Eylem Akıncı
Fatma Feride Sezer
Fulya Aksakal
Gamze Nur Öremiş
Gamze Öztürk
Gamze Teker
Gökçe Çankaya
Güray Semiz
Hazel Eren
İrfan Dağıdır
Mehmet Emre Açıkgöz
Merve Özüdoğru
Murat Rauf Torun
Murat Tutsak
Nurettin Karakeçi
Samet İnecik
Senem Demirayak
Serap Ergel
Seyhan Çelik
Sinem Keyik
Tuğba Akın
Tuğba Özcan
Tülay Taşkın
Pınar Duman
Zuhal Arslan

*Alp Kerem Mamati

*Aslı Koral

*Ayşegül Tınaztepe

*Başak Özbek

*Burcu Rümeysa Bilgin

*Cansu Coşkun

*Elçin Göktan

*Elif Tokat

*Elif Tuğçe Demir

*Ersan Doğan

*Esra Görür

*Gülten Aygün

*Hande Kılınçer

*Keriman Aday

*Kübra Karmanoğlu

*Merve Yıldırım

*Nurgül Tanrıverdi

*Serhat Tokmak

*Seval Minaz

*Sevda Türkel

*Merve Özüdoğru
1987’de İstanbul’da doğdu.
Medine Tayfur Sökmen Lisesi’ni tamamladı.
Stajını Bayrampaşa Fotoğrafçılık Stüdyosu’nda yaptı.
Serbest olarak aﬁş, kurumsal ve broşür tasarımları yaptı.
Proje Adı: “ Natürel Kozmetik Firması “
Proje Kapsamı: Natürel ﬁrmasının kurumsal kimlik
çalışması, etiket ve ambalaj, katalog ve aﬁş tasarımları...

*Yasin Bayrak

Y

Heykel Bölümü
Department of Sculpture

*Tarihçe*
Heykel Bölümü 1982-1983 yılında Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde, heykel çalışmaları ağırlıklı olan, okulun üç seramik
hocası Hakkı Karayiğitoğlu, Haluk Tezonar ve Tankut Öktem
tarafından kurulmuştur. Başlangıçta Beşiktaş’taki binanın Seramik
Bölümü atölye ve dersliklerinde eğitime başlayan Heykel Bölümü,
ertesi yıl fakültenin bugünkü binasına taşınması ile eğitimine
Sinema Televizyon Bölümü ile birlikte Haydarpaşa Kampüsü’nde
başlamıştır. 1992 yılı yaz döneminde Acıbadem Kampüsü’nde
bahçe katı heykel bölümüne verilmiş, yeni mekân düzenlemeleri ile
bugünkü konumuna ulaşmıştır. Acıbadem Kampüsü’ne taşınmasıyle
Heykel Bölümü’nde taş, metal, terra-cotta gibi malzemeye ağırlık
veren dersler verilmeye başlanmış ve bölüm disiplinlerarası bir yapıya
sahip olmuştur. Yıllar içerisinde bu disiplinlerarası yapı aynı zamanda
kültürel yapısını da zenginleştirmiştir. Eğitim, Bauhaus geleneğinden
gelen Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu mensubu öğretim üyeleri
yanı sıra, farklı disiplinlerden genç öğretim üyelerinin de katılımı ile
kendini yenilemiştir. Eğitim programı, her geçen gün çağın değişimi
ve sanatın gelişimine paralel olarak çağdaş bir yol izlemektedir.

Bölümün Amacı
Heykel Bölümü’nün amacı sorgulayıcı, araştırmacı, yaratıcı kimliğini
açığa çıkaran bir eğitim programı ekseninde her türlü anlatım dilini
kullanarak kendilerini ifade edebilecek teknik ve düşünsel donanıma
sahip heykeltraşlar yetiştirmektir.

Eğitim
Heykel Bölümü’nde lisans eğitim programının süresi 8 yarıyıldır.
Kuramsal dersler, konferanslar, work-shoplar ve sergilerle beslenen program, seçilmiş bir alana yapılan uygulama ve genç heykel
sanatçıları tarafından yapılmış işlerden oluşan bir serginin
değerlendirilmesiyle tamamlanır. Bölümden mezun olabilmek için
toplam 60 iş günü zorunlu stajın yapılması ve diploma ödevi ile tüm
derslerin yönetmeliğe uygun biçimde başarılması gereklidir. Heykel
Bölümü Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlilik programları Güzel Sanatlar Enstitüsü tarafından yürütülür. 1. ve 2. yılda “Heykelde Form
Çözümleme ve Uygulamaları”, “Doğadan Etüdler”, 3. yılda “Heykelde
Kompozisyon”, 4. yılda “Kentsel ve Doğal Çevreye Müdahale” ve 2.
yıldan itibaren “Seçmeli Heykel Tasarımı ve Uygulamaları” başlığı
altında “Taş”, “Ahşap”, “Takı, “Metal”, “Terra-cotta”, derslerinin yanı
sıra eğitim programı, “Artistik Anatomi”, “Görsel Anlatım Teknikleri”,
“Heykel Çevre”, “Döküm Teknikleri”, “Sanat Yapıtının Çözümleme
Yöntemleri”, “20. yüzyıl Sanatı” dersleriyle desteklenmektedir. 3.
yarıyıldan itibaren “Taş”, “Ahşap”, “Takı, “Metal”, “Terra-cotta” ve “Kil”
derslerinden birini seçen öğrenciler farklı malzeme ve teknikleri
kullanarak mesleki dillerini geliştirirler. 7. ve 8. yarıyılda sanat
yapıtının mekanla kurduğu ilişkiyi biçimsel ve düşünsel olarak
sorgulayan öğrenciler iç ve dış mekanlara her türlü anlatım dili,
malzeme ve tekniğin kullanılabildiği projeler oluştururlar.

*History*
The Sculpture Department was established in 1984 by three ceramic
department tutors Hakkı Karayiğitoğlu, Haluk Tezonar and Tankut
Öktem who specialized in sculpture. The department was established
in Beşiktaş at the beginning and continued its education in the ateliers of the Ceramic Department. Later the department moved to the
Haydarpaşa Campus. In 1992, the department moved to Acıbadem
Campus. The Sculpture Department emphasized material based
tutorial programs and covered metal, stone, wood carving, jewelry,
small sculpture design and also terracotta after settling in Acıbadem
Campus. This multidisciplinary education programme became richer
by years with the presence of the graduates of National Applied Fine
Arts of Bauhaus tradition together with the visiting tutors of different
disciplines. The education program, parallel to the contemporary
changes of the century, is continously adapting itself to the changes
of the age.

Aim of the Department
The Sculpture Department aims to graduate young sculptors who can
express themselves in an interrogative, investigative and creative
way with a diverse technical and intellectual background.

Education
The Bachelor Degree Program is eight terms. The programme is supported with theoretical courses, conferences, workshops and exhibitions. The ﬁnal year contains an assessment of the exhibition which
includes a project to be completed in the open space. An exhibition of
young sculptors is established containing works created in previous
years. According to the university regulations, a 60-working day internship and a ﬁnal graduation project are compulsory to graduate. The
students are also required to complete successfully all their tutorials
according to this regulation. MA and Ph.D. degree programme are run
by the Institute of Fine Arts which is also located in the same campus.
The ﬁrst and second year tutorial programs include the courses on
“Form Analysis and Practices in the Sculpture” and “The Studies
on Nature”. The 3rd year programme contains the course on “Composition in Sculpture”. The 4th year programme comprises the course
on “Intervention in the Urban and Natural Environment”. After the ﬁrst
academic year, the programme is supported by the following elective
courses: “Stone and Wood Carving”, “Ornamental Design”, “Metal
and Terracotta Sculpture”. The tutorial programme also contains the
following courses: “Artistic Anatomy”, “Visual Expression Techniques”,
“Sculpture and Environment”, “Casting Techniques”, “The Analysing
Methods of the Work of Art” and “The Art of the 20th Century”. In the
7th and the 8th academic terms, the students develop indoor and
outdoor art projects in which they can use diverse ways of expression,
different materials and techniques. Via these projects, the students
learn to question the relation of an art work and space in theory and
practice.
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Prof. Nilay Büyükişliyen
Bölüm Başkanı / Head of the Department
Prof. Nilüfer Ergin Doğruer
Doç. / Assoc. Prof. Şeyma Üstüner Uzunöz
Bölüm Başkan Yardımcısı - Deputy Head of the Department
Yrd. Doç. / Assist Prof. Ümit Öztürk
Bölüm Başkan Yardımcısı - Deputy Head of the Department
Yrd. Doç. / Assist Prof. Nurettin Bektaş
Öğr. Gör. / Inst. Füsun Salor
Öğr. Gör. / Inst. Burak Bedenlier
Öğr. Gör. / Inst. Hakan Uzuner
Y. Uzm. / Expert Ziyatin Nuriyev
Arş. Gör. / Res. Assist. Alaattin Kirazcı
Arş. Gör. / Res. Assist. Lale Altunel
Arş. Gör. / Res. Assist. Uğur Tankut

Prof. Tülay Baytuğ
Öğr. Gör. / Inst. Bihrat Mavitan
Öğr. Gör. / Inst. Funda Gülay Doruker
Öğr. Gör. / Inst. Kemal Kufan
Öğr. Gör. / Inst. Ezgi Bakçay

Aydın Aras
Bahar Mutlu
Bünyamin Duranoğlu
Can Altun
Çiğdem Koca
Deniz Anakök
Deniz Ece Özer
Ece Bozkaya
Eda Ayrancı
Emrullah Altuntaş
Erdem Şengün
Ezgi Bircan
Ezgi Dirik
Ezgi Paltun
Fatih Şenal
Gökhan Akkaya
Gökhan Cilam
Gürkan Yücel
Irmak Önemli
Nihan Can Çakar
Olgu Baran Kubilay
Orhan İnce
Serkan Karakoç
Soner Sert
Tolga Bostancı
Yalım Varol Karakoyun
Yavuz Kaya

*Ayşe Sultan Babayiğit
14.03.1989’da doğdu.
Orta öğrenimi 2003/2006’da Kuşadası Şehit
Kaya Aldoğan Lisesi, Aydın.
Uğur İçbak söyleyişisi (2008)
Da Vinchi ürün tanıtımı (2008)
Marmara Üniversitesi Sinema Kulübü

*Dila Yorgancı
14.03.1989’da doğdu.
Orta öğrenimi 2003/2006’da Kuşadası Şehit Kaya Aldoğan Lisesi, Aydın.
Uğur İçbak söyleyişisi (2008)
Da Vinchi ürün tanıtımı (2008)
Marmara Üniversitesi Sinema Kulübü
gsm: 0531 305 23 01 / e-posta: aydinaras@msn.com

*Emre Karaca
14.03.1989’da doğdu.

*Emre Demirel
14.03.1989’da doğdu.
Orta öğrenimi 2003/2006’da Kuşadası Şehit Kaya

*Gülşah Metin
14.03.1989’da doğdu.
Orta öğrenimi 2003/2006’da Kuşadası Şehit Kaya Aldoğan Lisesi, Aydın.
Uğur İçbak söyleyişisi (2008)
Da Vinchi ürün tanıtımı (2008)
Marmara Üniversitesi Sinema Kulübü
gsm: 0531 305 23 01 / e-posta: aydinaras@msn.com

*İrem Nalça
14.03.1989’da doğdu.
Orta öğrenimi 2003/2006’da Kuşadası Şehit Kaya
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*Tarihçe*
Güzel Sanatlar ve Tasarım alanlarında ülke endüstrisine katılacak
yaratıcı, araştırmacı ve uygulamacı bireyler yetiştirmeyi amaçlayan
Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’nun kuruluşunda,
Bauhaus Okulu temel ilkelerinin esas alındığı bilinmektedir. Stuttgart Akademisi öğretim üyesi Prof. Dr. Adolf Gustav Schneck’in
danışmanlığında 1955 yılında başlayan girişim sonucunda, 1957’de
tamamlanarak Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu kurulmuştur.
İçmimarlık Bölümü, Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu bünyesinde
beş bölümden biri olarak 1957 yılında eğitime başlamıştır. Kurum
1983’te Marmara Üniversitesi’ne bağlanarak Güzel Sanatlar Fakültesi
adını almıştır. İlk yıllarda Türk Eğitmenlerin yanı sıra, yabancı öğretim
elemanlarının katkıları ile sürdürülen içmimarlık eğitiminde, daha
sonraki yıllarda dikkate alınan önemli bir ilke de mezunlardan seçilen
eğitmen kadrosunun oluşturulmasıdır. İçmimarlık Bölümü, 1985’ten
itibaren, Lisans eğitimi üzerine Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik
programlarının yer aldığı lisansüstü eğitimi başlatmış ve içmimarlık
tasarımın geniş içeriğinde çok sayıda araştırma-tez çalışması
yapılmasına olanak sağlamıştır.

Bölümün Amacı
İçmimarlık eğitimi birey ve toplulukların değişik amaçlarla yararlandıkları tüm çevre ve mobilyaların tasarımlanması doğrultusunda öğrencilerin eleştirel düşünme, sanatsal ve biçimsel araştırma, yakın disiplinlerle ortak çalışma yöntemlerine uyum, kişisel yetenekleriyle tasarlama yönlerinin gelişmesini amaçlar. Eğitim sürecinde görme, algılama,
düşünme, inceleme, irdeleme, ﬁkir geliştirme, uygulama biçimleri,
araştırma ve karşılaştırma yöntemleri ile analiz-sentez yöntemlerini
kuramsal anlatımlar ve deneysel, pratik, proje uygulamaları ile alan
öğrenciler tasarım becerilerini geliştirerek, içmimarlık mesleğine
hazırlanırlar.

Eğitim
Biİçmimarlık Bölümü eğitiminin ana başlıklarını;; teorik ve kültürel
birikim, içerik-tasarım ilişkisi, özgün tasarım, kuramsal ve uygulamalı
araştırmalar, sanayi bağlantılı projeler, malzeme ve uygulama
seminerleri oluşturmaktadır. Dört yıllık eğitim süresince içmimari
tasarım odaklı;; temel tasarım, teknik resim, içmimari çevre ve mobilya tasarımı, konstrüksiyon, yapı bilgisi, rölöve-restorasyon, teknik
donatım, anlatım teknikleri, malzeme, tasarım tarihi gibi teorik, teknik
ve uygulamalı dersler verilmektedir. Eğitim sürecinde tamamlanması
zorunlu olan mesleki altmış günlük staj programı, öğrencilerin profesyonel yaşamla doğrudan bağ kurmalarını sağlamaktadır. Bunun yanı
sıra akademik düzeyde iletişimin sürdürüldüğü eğitim kurumları,
mezunlar ve ﬁrmalar, seminerler ve workshoplar, yurt içi ve yurt dışı
geziler, fuarlar, Erasmus ve değişim programları İçmimarlık programını
desteklemektedirler

*History*
The School of Applied Fine Arts (Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek
Okulu) was founded on the principles of Bauhaus School, with the
aim of educating creative, inquisitive and pragmatic individuals. The
initiative in 1955, with the counseling of Prof. Adolf Gustav Schneck,
came to realization in 1957 and the School of Applied Fine Arts was
founded. The Interior Architecture Department, one of the ﬁve depar
ments, became one of the primary educational ﬁelds of The School
of Applied Fine Arts. The school continued education under the name
of The School of Applied Fine Arts and joined Marmara University in
1983 and became the Fine Arts Faculty. Interior Architecture Education was sustained by Turkish and foreign academicians in
the early years. One of the main principles in education was the training of research assistants who were chosen from the graduates.
Beginning from 1985, the Interior Architecture Department initiated post graduate education (master and doctorate programs) and
facilitated many research studies and theses in the broad context of
interior design ﬁeld.

Aim of the Department
The İnterior Architecture program aims to prepare students towards
designing small and large scale interiors and furniture units through
fostering them to develop critical thinking, artistic and formal research abilities and collaborative studies with correlated
disciplines. During their studies, students build up cognitive and perceptive abilities, creative, critical and analytical thinking skills, learn
to apply research and cooperative analysis methodologies through
theoretical, experimental, practical and applied methods.

Education
The major headings of the interior architecture curriculum are as follows;; theoretical and cultural intelligence, design and context relation,
authentic design, theoretical and applied research, industry allied
projects, material and application seminars. Throughout the four year
program, basic design, technical drawing, interior, environmental and
furniture design, construction, building systems, statistical survey
and restoration, technical systems, presentation techniques, material, design history and likewise theoretical, technical and applied
courses are taught. During the course of the curriculum, sixty days
of compulsory internship study prepares and connects students with
the professional life. Connections with other educational institutions,
alumni, ﬁrms and series of seminars and workshops, national and
international trips, fairs, Erasmus and other exchange programs in all
support the Interior Architecture Department on the academic level.
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Prof. Dr. İnci Deniz Ilgın
Bölüm Başkanı / Head of the Department
Prof. Yalçın Özel
Prof. Meltem Eti Proto
Yrd. Doç. Dr. / Assist Prof. Dr. Emel İşleyen
Yrd. Doç. / Assist Prof. Türker Şencan
Yrd. Doç. / Assist Prof. Elif Ayşe Dora Erdilek
Yrd. Doç. / Assist Prof. Müge Göker
Öğr. Gör. / Inst. Tonguç Tokol
Arş. Gör. / Res. Assist. Seylan Öztürk
Arş. Gör. / Res. Assist. Aylin Hacısalihoğlu
Arş. Gör. / Res. Assist. Esra Gülmen

Prof. Nurten Unansal
Prof. Mualla Yıldız
Öğr. Gör. Dr. / Inst. Dr. Erdal Atabek
Öğr. Gör. / Inst. Cüneyt Çilekar
Öğr. Gör. / Inst. Yusuf Boncukçu
Öğr. Gör. / Inst. Jülide Arslan
Öğr. Gör. / Inst. Ayhan Böyür

Bruno Medina
Burak Hündür
Burcu Karasular
Canberk Kobaş
Didem Ercanoğlu
Dilara Kan
Ebru Düzgün
Ece Akar
Elif Gök
Koray Dengiz
Kübra Tuncer
Kübranur Sarı
Lara Urul
Melis Turhan
Melvin Sarı
Merve Akman
Merve Seferoğlu
Nazlı Ekinci
Nil Karacan
Özlem Okur
Sayat Tulumciyan
Seçil Aydoğan
Suat Özcan

*Bruno Medina

*Burak Hündür

*Burcu Karasular

*Canberk Kobaş

*Didem Ercanoğlu

*Dilara Kan

*Ebru Düzgün

*Ece Akar

*Elif Gök

*Koray Dengiz

*Kübra Tuncer

*Kübranur Sarı

*Lara Urul

*Melis Turhan

*Melvin Sarı

*Merve Akman

*Merve Seferoğlu

*Nazlı Ekinci

*Nil Karacan

*Sayat Tulumciyan

*Seçil Aydoğan

*Suat Özcan

*Özlem Okur

Resim Bölümü
Department of Painting

*Tarihçe*

*History*

1957 yılında eğitime başlayan Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek
Okulu “Dekoratif Resim Bölümü”, adı 1982 tarihinde Marmara
Üniversitesi bünyesinde Güzel Sanatlar Fakültesi “Resim Bölümü”
olarak değiştirilmiştir. Dekoratif Sanatlar Bölümünde mimaride resim
ve dekorasyon uygulamaları konularında eğitim verilmiştir. Öğrencilerin pratik çalışmalarla boyama teknikleri konusunda deneyimleri
artırılmış, atölyelerde fresk, sigraﬁto, rölyef ve mozayik konularında
donanımları geliştirilmiştir.

The Department of Painting was established in 1957 in the State
School of Fine Arts (Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu). The original
name of the department was “Decorative Painting Department”;; in
1982 it was changed to the “Department of Painting“ of Marmara
University. Courses such as wall painting and decoration were also
included in the Department of Painting. The students were trained in
various painting techniques and taught on subjects of fresco, sigraﬁto
and mosaics.

Bölümün Amacı

Aim of the Department

Resim Bölümü’nde öğrencinin bireysel yaratıcı kişiliğini öne çıkaran
bir eğitim programı uygulanmaktadır. Bölümün eğitim programı
resim kökenli olup çeşitlilik ve disiplinlerarası sanat anlayışı temel
alınarak oluşturulmuştur. Resim sanatının tarihi ve kuramı uygulama
bütünlüğü içerisinde verilmektedir. Deneysel ağırlıklı programlar, konferans, seminer, sergi ve uygulamalarla desteklenmektedir. Resim
Bölümü’nde üçüncü yarıyıldan başlayarak interdisipliner yapıya dayalı
bireysel çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

The Department of Painting aims to bring out the creativity of each
individual in the department. The course program is based on
variety and an interdisciplinary understanding of art. Alongside studio
techniques, the student learns about the world history of art and is
informed on contemporary art understanding of history and theory.

Eğitim
Kavram, kavramın nesnelleştirilmesi ve bu süreçte ortaya çıkan
ilişkilerin irdelenmesi üstüne kurulu kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yapılmakta;; özel konulu proje çalışmaları ile bu program desteklenmektedir. Üçüncü yarıyıldan itibaren ayrıca, zorunlu seçmeli derslerle;;
mimaride resim-duvar resmi, malzeme ve yöntem araştırmaları, özgün
baskı, ışıklı cam resmi dersleri ve uygulamalarıyla öğrencilerin birikimleri arttırılmaya çalışılmaktadır.

Education
The department supports an understanding of experimental work
with many courses, exhibitions, conferences, discussions and
workshops. After completing the Basic Art Education course, the student of painting starts to work on a more individual basis us she/he
begins the 3rd semester in the Department of Painting. Visualization,
conceptualization, and the process of artistic production are taught
through special projects. Courses such as Painting in ArchitectureWall Painting, Studies in Materials and Methods, Printing and Stained
Glass are also offered to the student to provide him/her with a wider
range of experience and skills..
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Prof. Tayfun Erdoğmuş
Prof. Filiz Başaran

Prof. T. Melih Görgün
Öğr. Gör. / Inst. Zeliha Bürtek
Öğr. Gör. / Inst. Muzaffer Dikici
Öğr. Gör. / Inst. Mahir Namur
Öğr. Gör. / Inst. Ahmet Cemal

Yrd. Doç. Kerim Kılıçarslan
Bölüm Başkanı / Head of the Department
Yrd. Doç. / Assist. Prof. Hakan Onur
Bölüm Başkan Yrd. / Deputy Head of the Department
Yrd. Doç. / Assist. Prof. Zafer Mintaş
Bölüm Başkan Yrd. / Deputy Head of the Department
Doç. / Assoc. Prof. Z. Rüçhan Şahinoğlu Altınel
Doç. / Assoc. Prof. Sevil Saygı
Yrd. Doç. / Assist. Prof. Kemal Gürbüz
Yrd. Doç. / Assist. Prof. Devabil Kara
Yrd. Doç. / Assist. Prof. Mürteza Fidan
Araş. Gör. / Res. Assist. Şükran Mertcan
Araş. Gör. / Res. Assist. Özlem Gök*
Araş. Gör. / Res. Assist. Müge Akçakoca*
Araş. Gör. / Res. Assist. Ayhan Çetin*
Araş. Gör. / Res. Assist. Didem Özışık*
Araş. Gör. / Res. Assist. Muhammet Tatar*
*35. Madde ile görevlendirilmiştir.
Council of Higher Education Law No.35

Ceren Selçuk
Faruk Daşdemir
İpek Yücel
İrem Dayal
Sibel Açıkalın
Yeşim Ün
Yıldız Damla Torun

*Ali Mengüş

*Arda Ceylan

*Aslı Çiftçi

*Ayça Yücedağ

*Ayşegül Kırmızı

*Ayşegül Kırmızı

*Beste Koş

*Can Kurucu

*Hasan İnceler

*Nursen Yücel

*Özlem Erdem

*Selma Şahin

*Sevcan Tekcan

R
Seramik - Cam Bölümü
Department of Ceramics -Glass

*Tarihçe*
Seramik-Cam Bölümü ülkenin önemli seramik ustalarından Hakkı
İzzet tarafından “Seramik Sanatları Bölümü” adıyla kurulmuştur.
Hakkı İzzet uzun yıllar Seramik Sanatları Bölümü’nde öğretim elemanı
olarak çalışmasının yanı sıra, Bölüm Başkanlığı ve Okul Müdürlüğü
görevlerinde de bulunmuştur. Bu bölüm, kuruluş amacı olarak ülkenin
seramik ve porselen sanayinin ihtiyacını karşılayacak insan kaynağını
yetiştirmeyi hedeﬂemiştir. Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’nun
ilk yıllarında “Seramik Sanatları Bölümü” olan bölüm adı 1960 yılında
“Keramik”, 1965 yılından sonra da yine “Seramik Sanatları” olarak
değiştirilmiştir. 1982 yılında Marmara Üniversitesi çatısı altında
Fakülte olunması ile birlikte “Seramik Bölümü”, 1991 yılında da Cam
Anasanat Dalı’nın kuruluşuyla birlikte “Seramik-Cam Bölümü” olarak
adlandırılmıştır.

Bölümün Amacı
Seramik-Cam Bölümü, özgün seramik ve cam sanatçılarının yanı
sıra bu dallarda estetik ve teknik nitelikleri yüksek, seramikcam endüstrisinin gereksinim duyduğu tasarımcılar yetiştirmeyi
amaçlamaktadır. Eğitim, öğrenciyi seramik ve cam olgusunun doğası,
teknolojisi ve olası her türlü biçimlendirme yöntemleri ile tanıştırmak,
zaman içinde bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamak amacıyla
kuramsal ve uygulamalı olarak sürdürülmektedir. Seramik-Cam
Bölümü, merkezi İsviçre’de bulunan Uluslararası Seramik Akademisi
(I.A.C.) üyesidir. Seramik-Cam Bölümü, Seramik Anasanat Dalı ve Cam
Anasanat Dalında lisans eğitimi vermektedir.

Eğitim
Birinci sınıf eğitimi;; Temel Sanat Eğitimi, seramik ve cam için ayrı
olarak;; Serbest Seramik ve Cam Tasarımına Giriş, Endüstriyel Seramik
ve Cam Tasarımına Giriş, Seramik ve Cam Meslek Resmi, Seramik
ve Cam Kimyasına Giriş ve diğer kültür derslerini;; ikinci sınıf, Serbest
Seramik ve Cam Tasarımı, Endüstriyel Seramik ve Cam Tasarımı,
Seramik ve Cam Teknolojisi, Seramik ve Cam Teknoloji Araştırmaları,
Görsel Anlatım Tasarlama, Yüzeysel Tasarım ve diğer kültür derslerini;;
üçüncü sınıf, Serbest ve Endüstriyel Seramik ve Cam Tasarımı,
Seramik ve Cam Teknoloji Araştırmaları, Yüzeysel Tasarım derslerinin
yanı sıra Seramik ve Cam Üretim İşletme Hesapları ve Seramik ve
Cam Dekor Teknikleri derslerini de kapsamaktadır. Dördüncü sınıf
artık uzmanlaşma ve branş seçme yılıdır. Öğrenci Endüstriyel, ya da
Serbest Seramik Tasarımı Sanat Dallarından birini seçerek diploma
projesini bu dallardan birinde tamamlar. Cam Anasanat Dalı da aynı
paralelde yürütülür.

*History*
The Ceramics and Glass Department was established by Hakkı İzzet,
one of the most important ceramics artists of the country as “The
Department of Ceramic Arts”. Hakkı İzzet had worked as a faculty
member for many years and acted as the head of the department
and the institution. This department aimed to educate students to
act as designers to cover the demands of the ceramics and glass sector. During the ﬁrst years of the Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu
(School of Applied Fine Arts), the title of the department was changed
to “The Department of Keramik” in 1960 and to “The Department of
Ceramic Arts” in1965. In 1982, the school joined Marmara University
as a faculty, and the Glass Department became “The Department of
Ceramics and Glass”.

Aim of the Department
The aim of the Department of Ceramics and Glass is to train skilled
designers who will meet the demands of the ceramics-glass industry,
as well as creative individuals who will pursue a career in ceramicsglass art. Students are introduced to the nature and technology of
ceramics and glass, and to the necessary skills giving form to materials used through a vast range of practical and theoretical courses.
Department of Ceramics and Glass is a member of (I.A.C.). Education
in the department is subdivided into the individual Ceramics / Glass
Design and Industrial Ceramics / Glass Design.

Education
The student begins with courses in Basic Art Education, Ceramics and
Glass, Introduction to Free Ceramics and Glass Design, Industrial Ceramics and Glass Design, Ceramics and Glass Professional Drawing,
Entry to Ceramics and Glass Chemistry and other cultural courses
In the second year Free Ceramics and Glass Design, Industrial Ceramics and Glass Design, Ceramics and Glass Technology, Ceramics and
Glass Techonology researches, Visual Interpretation Design courses,
Surface Design and other cultural courses are introduced. In the third
class, Free and Industrial Ceramics and Glass Design, Ceramics and
Glass Technology Researches, Surface Design courses are accompanied with Ceramics and Glass Production and Management and
Ceramics and Glass Decorative Techniques courses. In the third year
and in the fourth year, the student is free to decide on his/her future
profession. The student chooses industrial or free ceramics design
branches and completes his/her diploma project on these subjects. It
is the same with Glass Department.
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Yrd. Doç. / Assist Prof. Nurdan Arslan
Bölüm Başkanı / Head of the Department
Yrd. Doç. / Assist Prof. Serdar Gürses
Yrd. Doç. / Assist Prof. H. Ersun Özken
Yrd. Doç. / Assist Prof. Fuat Kökek
Yrd. Doç. / Assist Prof. Şeyma Bobaroğlu
Yrd. Doç. / Assist Prof. Nalan Danabaş
Öğr. Gör. / Inst. Levent Vardal
Öğr. Gör. / Inst. M. Orhan Yavuzoğlu
Öğr. Gör. / Inst. Ayşe Eryılmaz
Öğr. Gör. / Inst. Serap Erdoğan
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Prof. Cevat Demir
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Yrd. Doç. / Assist Prof. Sevim Arslan
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Öğr. Gör. / Inst. Can Onat
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Öğr. Gör. / Inst. Umut Çelik

Zeynep Akdemir
Neşe Aydın
Müge Baydar
Resul Bilgin
Tuana Boyuneğmez
Füsun Gerçek
Hasan Cemil Biber
Ceren Cevahir
Bayram Çelik
Halit Çelikoğulları
Müge Çokdoğan
Azime Erdoğan
Onur Sabri Erenkul
Nazlı Fenercigil
Öznur Güral
Damla Gürbüz
Doğan Güzel
Duygu Kalkan
Ege Korap
Emine Korkmaz
Gaye Kömürcü
Damla İybar
Sevgi Onbay
Pembe Öz
Yasemin Anıl Poyraz
Şevket Şanlıoğlu
Hilal Turan
Mustafa Berkan Unutulmaz
Zeynep Yavuz

*Bayram Çelik
1983’te doğdu
2001 Kadıköy Anadolu Meslek ve Meslek Lisesi Seramik Bölümü
Vital seramik, Eczacıbaşı Vitra’da staj
Proje Adı: Lavabo
Projenin Amacı: Endüstriyel sağlık gereçleri alanında kullanılması
Projenin Kapsamı: Endüstriyel sağlık gereçleri,
Teknik: Döküm
Ölçüler: 44 x 33 x 12 cm

*Azime Erdoğan
1986 yılında Çanakkale’nin Çan ilçesinde doğdu. Lise
öğrenimini Çan Lisesi’nde tamamladı. 2006 yılında Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesi, Çan Meslek Yüksek Okulu, Seramik
bölümüne girdi ve 2008 yılında buradan mezun oldu. Aynı yıl
dikey geçiş sınavı ile Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar
Fakültesi, Seramik ve Cam bölümüne geçiş yaptı.
Proje Adı: Zamanda Kayboluş
Projenin Amacı: Yaşadıklarımız ya da yaşayacaklarımız arasında
kaybolurken yaşadığımız anı unutuşlarımızın ele alınması.
Proje Kapsamı: Gelecekte bizi neler beklediğini düşünürken,
geçmişte yaşadıklarımızdan örnekler ararız ve bu şekilde
düşüncelerimizde geleceği şekillendirmeye çalışırız. Nitekim
geçmiş ve gelecek arasında bocalamaya başlarız. Bu bocalamalar sırasında yaşadığımızı anı unuturuz. Şimdi de yokuzdur
aslında.
Teknik: Serbest ve endüstriyel yöntemler kullanılmıştır
Boyut: 420x45 cm ve 170 cm çapında
çemberden oluşan iki parça

*Ceren Cevahir
19.02.1990 Antalya
1996 İlköğrenim, Ortaöğrenim (burslu), Antalya Koleji
2004 Özel Antalya Güzel Sanatlar Lisesi (burslu)
2007 M.Ü.G.S.F. Seramik-Cam Bölümü
2010 M.Ü. Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Yan Dal Programı
Projenin Adı: MATBAH Serisi
Projenin Amacı: Osmanlı yemek eşyalarının
günümüze uyarlanması.
Projenin Kapsamı: Şerbetlik, bardak, aşure kabı, çerezlik,
bıldırcınlık, sahan ve lokumluk olmak üzere toplam 7 parça.
Projenin Tekniği: Endüstriyel kalıplama
Ölçüler:
Şerbetlik: R:16,5 x h:32,7 cm / Bardak: R:10,4 x h:11,2 cm
Aşure kabı: R:12,3 x h:8,8 cm / Bıldırcınlık: R:25,4 x h:18 cm /
Lokumluk: R:12,2 x h:18.5 cm
Çerezlik: R:13 x h:4,5 cm
0539 438 02 91
crn_109@hotmail.com

*Damla Gürbüz
1978’de İstanbul’da doğdu. Lise eğitimini Yahya Kemal
Beyatlı Lisesi – İstanbul’da tamamladı.
Proje Adı: Zamana Gömülmek
Projenin Kapsamı: Hayatın kısır döngüsünü, doğum
yaşam ve ölüm olmak üzere içinde barındıran bir kapsam içerir.
Projenin Tekniği: Döküm çamuru kullanılarak uygulanan
serbest seramik tasarımı
Boyutları: 190 x 160 cm

*Damla İybar
1988’de doğdu
2005’de Ataşehir Lisesi
2009’da Yıldız Porselen Fabrikası, Staj
2010’da Eczacıbaşı Esan, Staj
Proje Adı: LAVABO
Amaç: Endüstriyel Sağlık Gereçleri alanında Kullanılması
Proje Kapsamı: Endüstriyel Sağlık Gereçleri
Teknik: Döküm
Ölçüler: 47 x 23 x 12 cm

*Doğan Güzel
10.12.1985 / İstanbul
İlk ve orta okulu Bakırköy Muhittin Üstündağ İlköğretim
okulunda okudum. Lise öğrenimimi Ataköy lisesinde
tamamladım, lisans eğitimime M.Ü.G.S.F.’de Seramik-Cam
bölümünde devam etmekteyim…
Projenin İsmi: MED-CEZİR Serisi
Projenin Amacı: Osmanlı yemek eşyalarının günümüze
uyarlanması.
Projenin Kapsamı: Şerbetlik, bardak, aşure kabı, çerezlik,
bıldırcınlık, sahan ve lokumluk olmak üzere toplam 7 parça.
Projenin Tekniği: Endüstriyel kalıplama
Ölçüler:
Şerbetlik: R:16,5 x h:32,7 cm
Bardak: R:10,4 x h:11,2 cm
Aşure kabı: R:12,3 x h:8,8 cm
Çerezlik: R:13 x h:4,5 cm
Bıldırcınlık: R:25,4 x h:18 cm
Sahan: R:26,8 x h:11,8 cm
Lokumluk: R:12,2 x h:18.5 cm

*Duygu Kalkan
1987’de doğdu
Avcılar Lisesi’nden mezun oldu
Proje Adı: Lavabo
Amaç: Endüstriyel Sağlık Gereçleri Alanında Kullanılması
Projenin Kapsamı: Endüstriyel Sağlık Gereçleri
Tekniği: Döküm
Boyutları: 48 x 34 x 12 cm

*Ege Korap
1987’de doğdu.
2004’de Fenerbahçe Lisesi’nden mezun oldu.
2009’de Vital Seramik’de staj yaptı.
Proje Adı: Lavabo
Amaç: Endüstriyel Sağlık Gereçleri Alanında Kullanılması
Proje Kapsamı: Endüstriyel Sağlık Gereçleri
Teknik: Döküm
Boyutları: 45 x 33 x 12 cm

*Emine Korkmaz
24.01.1985 / ROZGRAT
İlk ve orta öğrenimi fındıklı İlköğretim okulunda,
Lise öğrenimini İSOV yapı meslek lisesinde tamamladım,
Lisans eğitimime M.Ü.G.S.F.’de Seramik-Cam
bölümünde devam etmekteyim…
Projenin ismi: OTAĞ Serisi
Projenin amacı: Osmanlı yemek eşyalarının günümüze
uyarlanması.
Projenin kapsamı: Şerbetlik, bardak, aşure kabı, çerezlik,
bıldırcınlık, sahan ve lokumluk olmak üzere toplam 7 parça.
Projenin tekniği: Endüstriyel kalıplama
Ölçüler:
Şerbetlik: R:18 x h:29 cm / Bardak: R:10 x h:11 cm
Aşure kabı: R:19 x h:6,5 cm / Çerezlik: R:13 x h:5 cm
Bıldırcınlık: R:23 x h:15,5 cm / Sahan: R:23 x h:16 cm
Lokumluk: R:13 x h:15 cm

*Gaye Kömürcü
25.02.1989 / İstanbul
İlkokul ve ortaokul eğitiminiErenköy Zihni Paşa ilköğretim Okulunda tamamladı.
2003-2006 Lise eğitimi- 50. Yıl Tahran Lisesi.
1 yıl görsel sanat tasarım eğitimi aldı.
2007 M.Ü.G.S.F. Seramik- Cam bölümünü kazandı.
Proje Adı: Susturulmak
Teknik: Serbest Tasarım
Konu ve Kapsam: İnsanların susturulma olgusunun
metaforik olarak emzikler üzerinde
körler alfabesiyle anlatılması .
Boyut: 14x17 cm (40 adet emzik)
gayekmrc@hotmail.com

*Hilal Turan
09.08.1989 / İstanbul
Saadetdere İlköğretim Okulu
Avcılar Lisesi
2011 M.Ü.G.S.F. Seramik-Cam Bölümü
Proje Adı: Muhabbet
Amaç: Osmanlı yemek kültürünü günümüze uyarlamak
Kapsam: Osmanlı yemek kültürü
Teknik: Döküm çamuruyla şekillendirme tekniği.
Ölçüler:
Bıldırcınlık (Kapaklı): 23 x 20 cm
Sahan (Kapaklı): 23 x 18 cm
Aşurelik: 20 x 12 cm
Çerezlik: 21 x 4 cm
Lokumluk (Kapaklı): 12 x 12 cm
Şerbetlik: 35 x 16 cm
Bardak: 11 x 9 cm

*Müge Baydar
1986 / İstanbul
İlköğrenimini Nurettin Teksan İlköğretim Okulu
Erenköy kız lisesi
2007 M.Ü.G.S.F. Seramik-Cam Bölümü
Proje adı: Yafta
Konu: Toplumda kadının yeri ve “erk”ek
hegomonyasında kadına yapıştırılan ya da
iliştirilen sıfatlar, etiketler.
Ölçüler:
Mankenler: 67cm x 33cm
Ayaklar: 105cm
Teknik: serbest ve endüstriyel karışık teknik
(elle şekillendirme, kalıp, plaka, kazıma, astarlama)

*Müge Emine Çokdoğan
2002 Hasan Şadoğlu Lisesi
2006 M.Ü.G.S.F. Seramik-Cam Bölümü
Windows XP, Windows 7, VİSTA, Mac os x ve
Autocad, Microsoft Word, Excel, Adobe Illustrator,
Photoshop, Powerpoint programlarını bilmektedir.
Cam Kanatlar Atölyesi’nde stajını yapmıştır.
Türk Seramik Derneği’ne üyedir.
Projein Adı: İç İçe Hayatlar
Her insanın yaşayış tarzı, karakteri, düşüncesi
birbirinden ayrıdır. Hayata karşı farklı bir duruşu
vardır. Bunun doğru, ya da yanlış bir duruş
olduğunu ancak kişinin kendisi zamanla görebilir.
Teknik: Füzyon
Boyut: 50 x 50 cm
mugecokdogan@gmail.com

*Mustafa Berkan Unutulmaz
02.10.1987 / Ankara, Altındağ
Kadıköy Güzel Sanatlar Lisesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Çift Anadal
Nek-art seramik Atlantik seramik çakıl taş mozaiği,
Graniser seramik’te staj.
Halen Optimist yönetim danışmanlığı yrd.danışmanlık
yapmaktadır.
Seçilmiş Projeler, Ödüller ve Etkinlikler:
2008 Muammer Çakı Katalog
2009 İstanbul Avrupa Kültür Başkenti Sergisi

*Nazlı Fenercigil
14.04.1986 / Çanakkale
2000 Çanakkale Merkez Orta Okulu
2004 Özel Kalamış Lisesi
2011 M.Ü.G.S.F. Seramik-Cam Bölümü
2010 MÜGSF Endüstriyel Ser. Tas.Atöl.(Öğr. Gör. Levent VARDAL)
2009 MÜGSF Teknik Dekor Uygl. Atöl. (Prof. Zerrin BİLİR)
2008 Çanakkale Seramik Fabrikaları
2006 Blagoy Toprakidis Fotoğraf Hizmetleri
2010 Turuncu Palet Sanat Atölyesi
Rhino 3D, Photoshop, Microsoft Ofﬁce bilmektedir.
Proje Adı: Linga
Amaç: Osmanlı yemek kültürünün günümüze uyarlanması
Kapsamı: Osmanlı yemek kültürü
Teknik: Döküm çamuruyla şekillendirme tekniği
Ölçüler : Bıldırcınlık (Kapaklı): 23 x 20 cm
Sahan (Kapaklı): 23 x 18 cm / Aşurelik: 23 x 8 cm
Çerezlik: 21 x 4 cm / Lokumluk (Kapaklı): 12 x 10 cm
Şerbetlik (Kapaklı): 35 x 10 cm / Bardak: 6 x 12 cm

*Onur Sabri Erenkul
1987 Üsküdar / İstanbul
2004 yılı Kadıköy Kemal Atatürk Lisesi
2006 yılında M.Ü.G.S.F. Seramik-Cam Bölümü
2001/02 Kadıköy Güzel Sanatlar Lisesi Resim
yarışması, birincilik
Atlantik Seramik Ltd. de staj
Proje Adı: Totem
Konu: İnsanların hayatta kendilerine simge olarak
gördükleri ve değer atfettikleri nesneler.
Ölçüler: 32 x 25 x 15 cm
Teknik: Döküm

*Şeval Minaz
1987 İstanbul
2004 İzzet Ünver Lisesi
2005-06 Sabancı Olgunlaştırma Enstitüsü, Seramik Eğitimi
2007 M.Ü.G.S.F. Seramik-Cam Bölümü
2009 M.Ü.G.S.F. Tekstil Bölümü Yandal programı
Türkiye Seramik Federasyonu Derneğine üyedir
Sergiler:
2006 Sabancı Olgunlaştırma Enstitüsünde Sergileme
2008 Anadolu Üniversitesi G.S.F. Muammer Çakı
Seramik Yarışması Sergilenme
2010 “Alansız İnsanlar” İ.Ü. Rektörlük Binası Galerisi
Konstantinopol’den İstanbul‘a Seramik Sergisi
neseaydn@gmail.com
0555 664 13 45
Projenin Adı: Lavabo
Projenin Amacı: Endüstriyel Sağlık Gereçleri Alanında Kullanılması
Projenin Kapsamı: Endüstriyel Sağlık Gereçleri
Projenin Tekniği: Döküm, Alçı Kalıp

*Neslihan Özel
1988 İstanbul
Özel Seymen İlköğretim okulu
Özel BJK (Beşiktaş Jimnastik Klübü) Lisesi
2006 M.Ü.G.S.F. Seramik Bölümü
Proje adı: Sessiz Dilimiz
Konu: Toplumsal bir eleştiri olarak ele aldığım bu projede, iletişimsizlik sorunu anlatmak
istedim. Zaten gergin bir toplumda yaşarken kurulamayan bu iletişimde gerilir ve bireyde
ciddi yaralar açar. Bireyin gösterdiği yüzler sosyal ortama uygun yüzlerdir. Bireyin iç dünyası
ile dış dünyasındaki çatışma ne kadar az olursa iletişim kazalarıda okadar az olur. Toplumsal
yaşamında insanın sürekli kendisi olması mümkün değildir ve kişi kendini belli maskeler
altında saklamaya öyle bir alıştırmıştırki bu maskelerle hayatına devam edebilme desteğini
iç dünyasından almaktadır. Kendini çevresiyle ilişki kurmasına izin verilmeyen bireyler bu
körleşmenin eseri olur.
Ölçüler:
Seramik plakalar: 140 x 40 cm
Seramik plakaları taşıyan ahşap kutular: 150 x 50 cm
Seramik maskeleri taşıyan kutular: 40x40 cm
Seramik maskeler: 15 cm
Teknik: Serbest teknikte plaka yöntemi

*Öznur Gürol
04.05.1989 İstanbul
Öğretmen Zekeriya Güçer ilk öğretim okulu
Kartal Lisesi
2007 M.Ü.G.S.F. Seramik Cam Bölümü
Katıldığı segiler: Maltape Sasav- karma sergi
Red fotoğraf ‘Su Hayattır’ karma sergisi
Proje adı : Koruma
Konu: Ebeveynlerin çocuklarını korumaya çalışırken
aslında dışardaki dünyaya karşı güçsüzleştirmeleri.
Teknik: Serbest Seramik ve Endüstriyel Tasarım tek.
Ölçüler:
Yastık: 75x50 cm /Bebekler: 50 cm /Ahşap:100 x 138 cm

*Pembe Yardımcı
23.11.1987 Bakırköy / İstanbul
Bağcılar Sancaktepe İlköğretim okulu
2005 Yunus Emre Ticaret Meslek Lisesi
2007 M.Ü.G.S.F. Seramik-Cam Bölümü
Proje Adı: Paravan
Teknik: Tiffany
Konu: Rüzgâra karşı direnişin renklerle pozitife dönüşümü
Ölçüleri:
Paravan: 165 x 185 cm
Ayna: 90 x 60 cm
pembeyardimci@hotmail.com

*Resul Bilgin
1986 İzmit
Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi
2005 M.Ü.G.S.F. Seramik-Cam Bölümü
Proje Adı: Yalnızlık Korkusu
Projenin Konusu: Yapmış olduğu eser tehdit
unsuru içeren el hareketlerinin bir araya gelene
bir gün herkesin yalnız kalacağı anlamını taşıyan
somut simgelerdir.
Ölçüler:
Teknik: Döküm ve sır altı dekor
Boyut: h=40 cm R=30cm
0536 984 28 88

*Sevgi Onbay
18.12.1979 Avusturya
2010 11.Altın Testi Seramik Yarışması’nda satranç
takımı,sergileme (İzmir Rotary)
Proje adı: Han Serisi
Amaç: Osmanlı yemek eşyalarının günümüze uyarlanması.
Projenin Kapsamı: Şerbetlik, bardak, aşure kabı, çerezlik,
bıldırcınlık, sahan ve lokumluk, toplam 7 parça.
Teknik: Endüstriyel kalıplama
Ölçüler:
Şerbetlik: R:16,5 x h:32,7 cm /
Bardak: R:10,4 x h:11,2cm
Aşure kabı: R:12,3 x h:8,8 cm
Çerezlik: R:4,5 x h:13 cm
Bıldırcınlık: R:25,4 x h:18 cm
Sahan: R:26,8 x h:11,8 cm
Lokumluk: R:12,2 x h:18.5 cm

*Şevket Şanlıoğlu
15.07.1980 Tonya/TRABZON
1999-2000 Tonya Çok Proğramlı Lisesi
2001-2003 Askerlik
2007 M.Ü.G.S.F. Seramik – Cam Bölümü
2008 M.Ü.G.S.F. Entüstri Ürünleri Tasarımı
2009 ASD ve TÜYAP Ambalaj tasarımı ulusal öğrenci yarışması
PAŞABAHÇE 2’Lİ ÇAY BARDAĞI SETİ 2.lik
2009 WPO Word star student Internatıonal packaging design
competition Douple/TEACUP SET TUNISIA - Başarı Sertiﬁkası
2008 Muhammer Çakı Uluslararası seramik yrş., Sergileme
Proje Adı: Hanedan Serisi
Amaç: Osmanlı yemek eşyalarının günümüze uyarlanması
Projenin Kapsamı: Şerbetlik, bardak, aşure kabı, çerezlik,
bıldırcınlık, sahan ve lokumluk olmak üzere toplam 7 parça
Teknik: Endüstriyel kalıplama
Ölçüler:
Şerbetlik: R:16,5 x h:32,7 cm / Bardak: R:10,4 x h:11,2cm
Aşure kabı: R:12,3 x h:8,8 cm / Çerezlik: R:4,5 x h:13 cm
Bıldırcınlık: R:25,4 x h:18 cm / Sahan: R:26,8 x h:11,8 cm
Lokumluk: R:12,2 x h:18.5 cm
sevket6134@hotmail.com
0539 233 20 53

*Tuana Boyuneğmez
1981 İstanbul
İlk ve orta öğrenim İstanbul
2006 Trakya Üniversitesi Teknik Bilimler M.Y.O. Seramik bölümü
2008 M.Ü.G.S.F. Seramik-Cam bölümü
Proje Adı: Terkediş
Amaç: Güçlü olmak adına kaybettikleri, kendilerine has değerli sıfatları,
kadınsı özellikleri tekrar elde etmeleri isteğiyle, kadının kendisine yöneltilen bir
eleştiri. Aynı zamanda bir özeleştiri..
Kapsam: Kadın yüzyıllardır gördüğü işkence ve baskıdan dolayı varlığı olumsuz
etkilenmiş ve güzelliğini kaybetmiştir. Kadın doğası bozulduğunda erkek doğal
kalamaz. Çünkü erkeği doğuran kadındır. Kadın özgürleşmeye ihtiyaç duyar
fakat kadının özgürleşmek adına yaptığı şey taklitten öte gidememiştir. Gerçek
özgürleşme kadını erkeğin kötü bir kopyası değil kendine özgü bir kadın yapar.
Şimdiki tutumla kadın, ikinci sınıf bir erkek konumundadır. Bu özgürlük değil
esarettir. Üstelik bu, kadının kendisi tarafından yaratıldığı için içinden çıkılması
oldukça güç bir esarettir. Günümüzde bir çok eğitimli kadın ‘ erkek gibi kadın’’
olarak anılmaktan ya da davranmaktan gurur duyuyor. Erkeklerin yapabildiği
şeyleri yapabildiği takdirde, kendisinin bir ‘insan’ ya da ‘birey’ olarak kabul
edileceğini, Erkeklerin ancak o zaman kendilerine bir meta olarak değil, bir
insan olarak saygı duyacağını düşünüyor. Değişim kadınlarla başlar. Onları
yetiştiren anneler değiştikçe erkekler ve toplum da değişir. Erkekleşen kadın,
kadının erkekten değil maalesef kendinden intikamıdır. Bu tükenmeye son
vermek için kadın yeniden kadınlığına ve kadınlığın sıfatlarına sahip çıkmalıdır.
Bunlar koşulsuz sevgi, şefkat, bereket, yönetme ve organizasyon becerisi,
dayanıklılık, sabır ve yaratıcılıktır… kadın olmanın güzelliği ve gücü budur..
Teknik: Serbest ve endüstriyel yöntemler kullanılmıştır.
Ölçüler: 175 x 50 x 35 cm ahşap dolap
0 533 452 21 09

*Yasemin Anıl Poyraz
Ordu Anadolu Lisesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İktisat Bölümü
Marmara Üniversitesi Seramik-Cam Bölümü
Proje adı: Labirent
Teknik: Akçini çamur, ahşap malzeme ile serbest teknik
Kavram: Masallar ve mitlerde kadınlara biçilen roller
yaseminanilpoyraz@hotmail.com
05052981429

*Zeynep Akdemir
19.04.1988 Üsküdar / İstanbul
2006 M.Ü.G.S.F. Seramik-Cam Bölümü
2005 Ahmet Sani Gezici Lisesi
1998 İstek Acıbadem Lisesi
1994 Reşat Nuri Güntekin İlköğretim Okulu
2009 Yıldız Porselen Fabrikası STAJ
2010 Kütahya Porselen Fabrikası STAJ
Proje adı: Lavabo
Amaç: Endüstriyel Sağlık Gereçleri alanında kullanılması
Kapsam: Endüstriyel Sağlık Gereçleri
Teknik: Döküm
Ölçüler: 40 x 25 x 10 cm
zeynepakdemir88@hotmail.com
0535 775 77 70

*Zeynep Özcan
1988 yılında İstanbul’da doğdu.
Siyavuşpaşa İlköğretim Okulu
Kocasinan Lisesi
2007 M.Ü.G.S.F. Seramik Bölümü
Proje adı: Omurgasızlaşma
Konu: Omurgasızlaşma;; İnsanlar omurgalarını
kullanmayıp müzelere kaldırdılar. Ayakta durmak için
korseler giyip omurgalıymış gibi yaşamaktadırlar.
Omurga mı o ne?
Ölçüler:
Korseler: 170 x 50 cm
Omurga: 110 x 25 cm
Teknik: Karışık, serbest ve endüstriyel yöntemler
kullanılmıştır.
0535 271 84 87

Proje Adı: Tavus kuşu
Teknik: Füzyon, Dekor, Tiffany, Metalden Üç boyutlu
Heykel Tasarımı ,Organik Dekor malzemeleri, Pata döver
Konu ve Kapsam: Tavus kuşunun hayatımdaki yerini ve
tavus kuşunu simge olarak kullanıp hayatımdaki evreleri
kendi bakış açımla aşama aşama cam teknikleriyle farklı
boyut kazandırıp yorumlanışı
Ölçüler:
1.160 x 75 cm (Tavus kuşu açılmış yelpazesi)
65 x 46 cm (metal üç boyutlu tavus kuşuheykel gövdesi)
2.130 x 15 cm (üç boyutlumetal heykel kapalı tavus kuşu)
3.95x32 cm (üç boyutlu metal heykelayakta duran beyaz tavus kuşu)

*Zeynep Yavuz

12.09.1984 Trabzon
İskender Paşa İlköğretim Okulu
Kanuni Ortaokulu
1998 Trabzon Lisesi
2006 Ankara Fashion Dizayn Of The School
2007 M.Ü.G.S.F. Seramik-Cam bölümü
zynpyvz22@hotmail.com

Sinema - Televizyon Bölümü
Department of Cinema-Television

*Tarihçe*
20 Temmuz 1982’de Marmara Üniversitesi’ne bağlanan Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu, Güzel Sanatlar Fakültesi’ ne
dönüşmüştür. Fakülte bünyesinde kurulan Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü, Sinema- TV- Fotograﬁ Anasanat Dalı, ilk yıl BeşiktaşAkaretler’de programını yürütmüştür. 1984 yılında Haydarpaşa Kampüsüne taşınan Bölüm, 1990 yılında Sinema-TV Bölümü adını almıştır.
Lisansüstü çalışmalar Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak 1987
yılında başlanmıştır.

Bölümün Amacı
Sinema sanatı üzerine eğitim veren Sinema ve Televizyon Bölümü,
öğrencilerin bireysel yeteneklerine altyapı oluşturan teknik donanımla
birlikte sunduğu özgür yaratım olanakları ile öğrencinin yaratıcı gücünü geliştirmeyi;; çağdaş, araştırmacı, düşünen ve yenilikçi bireyler
yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrencilerin fakülte bünyesinde verilen
sanat tarihi, uygarlık tarihi, sanat sosyolojisi, mitoloji, yirminci yüzyıl
sanatı gibi kuramsal dersleri alarak sanatçı kimlikleri için gerekli
kültürel birikimi oluşturmaları desteklenir. Ülkemizin değerli sinemacı,
yazar, düşünür ve farklı alanlarda üretim yapan sanatçılarıyla gerçekleştirilen panel ve atölye çalışmalarıyla genç sanatçı adaylarının
çağdaş sanat üretimiyle yakından tanışmaları sağlanır.

Eğitim
Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sinema-TV Bölümü öğrencilerinin kişisel yaratıcı güçlerini geliştirmeyi;; çağdaş,
araştırmacı, analitik düşünebilen ve yenilikçi sanatın adayları olarak
yetişmelerini amaçlar. Dört yıllık (sekiz yarıyıl) eğitimin ilk iki yılında
öğrenciler, genel sanat kültürü ve yabancı dil derslerinin yanı sıra,
sinema sanatının alt yapısını oluşturan hareket, görüntü, senaryo,
yönetim, kurgu gibi yaratıcı ve teknolojik ögelerle örülü kuramsal ve
uygulama dersleri alır. Öğrenciler yaptıkları uygulamalarla birikim
ve deneyim kazanarak, sanatsal duygu ve becerilerini geliştirir.
Öğrencilere ilk iki yıl içinde grup projeleriyle ﬁlm yapma olanakları
sunulur. Üçüncü yılda öğrenciler yönetim ve senaryo derslerinde
bireysel ve yaratıcı kısa ﬁlm projeleri üretir. Dördüncü yılın sonunda
(sekizinci yarıyıl) öğrenciler almış oldukları yaratıcı eğitimin sonucunu,
belli bir takvime bağlı olarak hazırlanan diploma projeleri ﬁlmleriyle
gerçekleştirerek eğitimlerini tamamlarlar.

*History*
The School of National Applied Fine Arts has become Faculty of Fine
Arts and joined Marmara University in1982. The Department
of Cinema-TV-Photography started in the Beşiktaş-Akaretler region
and moved to the Haydarpaşa Campus in 1984. In 1990 the department took the name Department of Cinema-TV and is located in the
Haydarpaşa Campus. Post graduate education started in Social Sciences Institute in 1987.

Aim of the Department
The Film-Television Department, offering technical support to encourage artistic creativity, aims to develop creative skills and educate
students as modern, inquisitive and innovative individuals. The
students are offered theoretical courses such as History of Art, History of Civilisation, Mythology, Art of the Twentieth Century and History
of Cinema in order to build the cultural background for their artistic
identities. Workshops and discussions are organised with the famous
ﬁlm makers, actors, authors, philosophers and artists to introduce the
students with the contemporary art production.

Education
The Department of Film-TV follows a programme which enables the
students to improve his/her creative skills and become a contemporary, inquisitive and innovative young artist. In the ﬁrst two years of
study of the four year programme, students are taught theoretical and
practical courses such as Art History, Cinematography, Scriptwriting,
Directing, Editing in order to build the necessary artistic background
and improve their professional skills. Students work in group projects
and improve their skills in realising short ﬁlms during the ﬁrst two
years. In the third year, they shoot individual short ﬁlms for scriptwriting and directing courses. At the end of the fourth year they produce
a diploma project to complete the programme

ÖĞRETİM ELEMANLARI
TEACHING STAFF

YARI ZAMANLI ÖĞRETİM ELEMANLARI
PART TIME TEACHING STAFF

Yrd. Doç. / Assist Prof. Nigar Çapan Kavruk
(Bölüm Başkanı - Head of the Department)
Prof. Sabri Özaydın
Prof. Selahattin Yıldız
Doç. / Assoc. Prof. Bülent Erçetin
Yrd. Doç. / Assist Prof. Mustafa Bülbül
Arş. Gör. / Res. Assist. Duygu Karabayraktar
Arş. Gör. / Res. Assist. Ümit Özsoy
Arş. Gör. / Res. Assist. Seçkin Sevim
Arş. Gör. / Res. Assist. Yüce Sayılgan

Öğr. Gör. / Inst. Canberk Benli
Öğr. Gör. / Inst. Cem Ulu
Öğr. Gör. / Inst. Özgür Şeyben
Öğr. Gör. / Inst. Burçak Evren
Öğr. Gör. / Inst. M. Sevtap Aytuğ
Öğr. Gör. / Inst. M. Ziya Ülkenciler
Öğr. Gör. / Inst. Tansel Bengüdeniz
Öğr. Gör. / Inst. Enis Rıza Sakızlı
Öğr. Gör. / Inst. Burhan Gün
Öğr. Gör. / Inst. Handan İpekçi
Öğr. Gör. / Inst. Turhan Yavuz
Öğr. Gör. / Inst. Hakan Pişkin
Öğr. Gör. / Inst. Urum Ulaş Özdemir

Aydın Aras
Bahar Mutlu
Bünyamin Duranoğlu
Can Altun
Çiğdem Koca
Deniz Anakök
Deniz Ece Özer
Ece Bozkaya
Eda Ayrancı
Emrullah Altuntaş
Erdem Şengün
Ezgi Bircan
Ezgi Dirik
Ezgi Paltun
Fatih Şenal
Gökhan Akkaya
Gökhan Cilam
Gürkan Yücel
Irmak Önemli
Nihan Can Çakar
Olgu Baran Kubilay
Orhan İnce
Serkan Karakoç
Soner Sert
Tolga Bostancı
Yalım Varol Karakoyun
Yavuz Kaya

*Aydın Aras
14.03.1989’da doğdu.
Orta öğrenimi 2003/2006’da Kuşadası Şehit Kaya Aldoğan Lisesi, Aydın.
2011 yılları arasında M.Ü.G.S.F. Sinema ve Televizyon Bölümünü bitirdi.
KODAK Cinematography Workshop Sertiﬁkası
Seçilmiş staj ve iş deneyimini aşağıdaki gibidir:
Tarih / Proje Adı / Konu / Pozisyon
01/2009 / Puşi / Kısa Film / Oyuncu
06/2009 / TRT / TV Kanalı / Kurgu
08/2009 / Film Park / Film Yapım Şirketi / Kamera Asistanı
10/2009 / BTP / Kısa Film / Kamera Asistanı
01/2010 / Kişisel Dünya / Kısa Film / Yönetmen
06/2010 / Perde / Kısa Film / Yönetmen
03/2011 / Çarpık / Kısa Film / Yönetmen
03/2011 / Coca Cola / Reklam Tanıtımı / Kamera Asistanı
04/2011 / ATV / Reklam Tanıtımı / Kamera Asistanı
04/2011 / Hüsnü Arkan / Klip Çekimi / Kamera Asistanı
05/2011 / Nazar Boncuğu / Belgesel Filmi / Görüntü Yönetmeni
05/2011 / Ben Öğrenciyken / Acun Ilıcalı Öğrenciliği / Kameraman
05/2011 / Neo Klasisizm / Reklam Tanıtımı / Kamera Asistanı
Kısa Filmciler Derneği 8. Ulusal Kısa Film Yarışması Jüri Özel Ödülü (Puşi)
Francis Ford Coppola söyleyişisi (2009)
Uğur İçbak söyleyişisi (2008)
Da Vinchi ürün tanıtımı (2008)
Marmara Üniversitesi Sinema Kulübü
gsm: 0531 305 23 01 / e-posta: aydinaras@msn.com

*Aydın Aras

*Bahar Mutlu
Projenin Adı: Döngü
Projenin Amacı: Klasik bir gerçeklik olmasına rağmen, aile kavramının,
çocukların bireysel gelişim sürecinde ne kadar önemli olduğunu bir kez
daha hatırlatmak amacıyla, bunu görsel anlatıma dökmeye karar verdim.
Günümüz yaşantısında, gelişen teknolojiyle birlikte, yabancılaşan, samimi
duygulardan ve değer yargılarından uzak yaşamak durumunda olan gençlerin hayatlarından kesitler örneklenmektedir.
Projenin Kapsamı: Çocukluğunda yeteri kadar aile sevgisi alamamış bireylerin, hayatlarının geri kalanında değişik psikolojik problemler yaşayabilecekleri
bilimsel olarak da kanıtlanmıştır. Bu ﬁlmde gördüğümüz durum da, bu
bilimsel gerçekliğe örnek teşkil ediyor.
Filmin Formatı: HDV - 16:9
Filmin Süresi: 15’ 30”

*Bahar Mutlu

*Bünyamin Duranoğlu
13 Ağustos 1989 tarihinde Samsun’da doğdu.
İlköğrenimini Kocaeli’de,
Ortaöğrenimini İstanbul’da tamamladı.
M.Ü.G.S.F. Sinema Televizyon Bölümü’nü kazandı.
Eğitimi sırasında iki kısa ﬁlm,
bir de reklam ﬁlmi çekmiştir.
Seçilmiş Filmleri:
Kayıp ( Kısa Film, 7 dakika, 2008)
Ekmek ( Kısa Film, 30 dakika, 2009)
Yeni Rakı ( Reklam Filmi, 30 saniye, 2010)
Çalıştığı İşler:
Siyami Ersek Hastanesi Tanıtım ve Eğitim Filmi
Filmin Adı: Kurşun Kalem
Filmin Amacı: Film bir hırsız polis öyküsüdür. Farklı
olarak kahramanlar, eğitim görmüş fakat eğitim
sistemi içerisinde umduğunu bulamamış, çıkış arayan
insanlar. Bu sebeple öğretmenlik mezunu bir polis
memurunun çocuklarla diyalogu ile ilişkili bir öykü
seçilmiştir. Ayrıca ﬁlm boyunca, yeni olan bir uygulama
aracılığıyla, polislere ait değişik bir portre çizerek,
“çorbacı” algısının sorgulanmasını istemiştir.
Filmin Formatı: Full HD

*Bünyamin Duranoğlu

*Can Altun
1987’de Siirt’te doğdu.
Liseyi İstanbul’da Nişantaşı Anadolu Lisesi’nde bitirdi.
Marmara Üniversitesi G.S.F. Sinema-TV Bölümü’nü bitirdi.
Ortaokuldan itibaren çeşitli yerlerde tiyatro eğitimi aldı. Bir kaç oyunda oyuncu olarak rol aldı ve
yönetti. Eğitim sırasında çeşitli kısa ﬁlmlerde rol aldı.
Yönettiği Filmler:
Yaz Aşkı – 2006 / Eğer – 2007 / Rus Ruleti – 2007 / Kiralık Ev – 2008
Röportaj – 2008 / Kulis – 2009
Çalıştığı İşler:
Birikinti (Kısa Metraj) – 2006 (Prodüksiyon Amiri) / Aziz Ayşe (Uzun Metraj) – 2007 (Reji Ast.) /
Mert ile Gert (Dizi) – 2008 (Sanat Ast.) / Turkcell - Recep İvedik (Reklam) – 2008 (Sanat Ast.) /
Garanti Bankası Futbol (Reklam) – 2009 (Reji Ast.) / Kaza Gelilyorum Demez –Anadolu Sigorta(Reklam) – 2009 (Reji Ast.) / Pazar – Fortis Bank (Reklam) – 2010 (Reji Ast.) /
İstanbul Moda Günleri – 2010 (Kameraman) / Türk – Arap İşbirliği Forumu – 2010 (Kameraman)
Tuzak – Ahmet Kasut (Klip) – 2010 (Prodüksiyon Amiri)
Filmin Adı: Satılık Ev
Filmin Konusu: Kasabada ﬁyatının çok üzerinde satılık bir ev ve bu evi almak isteyen bir işadamı
vardır. Ancak evi almadan önce evin hikâyesini sahibinden dinleyecektir.
Film Hakkında: Henry Slesar’ın yazmış olduğu bu hikâyeyi görselleştirirken kendimi test etmek
birinci amacımdı. Filmdeki gerilim ve heyecanı nasıl yansıtabileceğimi görmek istedim.
Filmin Formatı: HD

*Çiğdem Koca
10.07.1989 tarihinde Balıkesir’de doğdu.
Rahmi Akıncı İ.Ö.O. / Büyük Fuat Paşa İ.Ö.O. / Sağmalcılar Lisesi / M.Ü.G.S.F. Sinema ve Televizyon bölümü
Proje ismi: Surp Eğia’da Zaman
Tür: Belgesel
Amaç: Eyüp Surp Eğia kilisesinde çalışan Zangoç Murat Bey’in toplumdaki yalnızlığı.
Kapsam: Eyüp’de varolan bir Ermeni Kilisesi’nin yapayalnız kalışı ve
yılda 4 defa kapılarını açışının ‘’Zaman’’ teması üzerinde belgesel olarak işlenişi.
Format: HDV
gsm: 0505 370 46 05

*Deniz Anakök

1987’de İstanbul’da doğdu.
Suadiye Lisesi’ni bitirdi.
M.Ü.G.S.F.’de Sinema Televizyon Bölümü’nü kazandı.
Mustafa Ziya Ülkenciler’in yanında “Mert ile Gert”
dizisi ve Turkcell reklamında sanat grubunda stajer
olarak çalıştı. “Bu Kalp Seni Unutur Mu” adlı dizinin
sanat grubunda kısa süreli olarak ve “Ustalar, Alimler,
Sultanlar”adlı belgesel çalışmasında sanat grubunda
stajer olarak görev aldı.
Projenin Adı: Döngü
Amaç: İkili güç ilişkilerine yoğunlaşarak kendisinde
olmayana özenme davranışının sorgulanması.
İnsan doğası gereği her zaman bir yoksunluk duygusu
içerisindedir ve bunu başkalarının sahip olduklarına
ulaşarak giderebileceğini zanneder. Senaryomda da
sürekli bir sahip olma-olmama şeklinde bir ağ kurmaya
çalıştım. Projenin amacı bu ağ üzerinden kıskançlık
kavramına farklı bir bakış açısıyla bakmayı sağlamaktır.
Projenin Kapsamı: Kıskançlık duygusunun devinimi,
insan ilişkilerindeki kopukluk, Ötekinin fark edilmeyen
etkileri. Bakış açılarındaki farklılıklar.
Projenin Formatı: DVD

*Deniz Ece Özer
1988’da Çorum’da doğdu.
2004 - 2007 yılları arasında Soma Rıfat Dağdelen Anadolu Lisesi’nde eğitim gördü.
2007’de M.Ü.G.S.F. Sinema-TV Bölümü’nü kazandı.
2009 - 2010 yılları arasında stajını AKI/ArtEZ Academyof the Arts, Enschede, Hollanda’da tamamladı.
Seçilmiş Ödüller ve Etkinlikler:
Telesine Post Production, AKI/ArtEZ Sanat Akademisi Projeleri
Rock Station dergisinde bir aylık çevirmen (İngilizce-Türkçe)
Manisa Doruk Koleji Basketbol ve Münazara Takımları Fotoğrafçısı
AKI/ArtEZ Sergi Fotoğrafçısı

*Ece Bozkaya
18 Mayıs 1989 İstanbul’da doğdu.
2003–2007 yılları arasında Tuzla Behiye & Dr. Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi’nde eğitim gördü.
2007’da M.Ü.G.S.F. Sinema Televizyon Bölümü’nü kazandı.
1998–2007 yıllar arasında Hülya Songür Sanat Merkezi Klasik Bale Eğitimi MEB Orta seviye ve
Royal Academy of Dancing kurumuna devam etti. Grade 5 diploması aldı.
2008 yılında Zebra Film Öğrenim (Kurgu dersi kapsamında bir Final Cut kurgu programı eğitimi gördü.
2007 yılından bu yana TİM Show Center’da Altınok Çocuk Tiyatrosu’nda oyuncu olarak rol almaktadır.
Projenin Adı: Aylin’in Bebekleri
Proje Amacı: Günümüzde insanların artık özgür iradesinin olmadığını, medyanın reklamlarla, billboardlarla, dergilerle bizim ne isteyeceğimize
karar vermelerini vurgulamaktır. Projenin amacı, evlilik programlarının hayatımıza umarsızca yön vermesi ve
küçük bir çocuğu bile etkilemesinin kaçınılmaz olduğunu gözler önüne sermektir.
Proje Kapsamı: Markalardan, reklamlardan ve televizyon programlarından etkilenerek onların yönlendirmeleriyle yaşamaya çalışan,
hayatlarını buna göre çizen insanlar projenin kapsamını oluşturmaktadır.
Proje Formatı: Dijital Video

*Eda Ayrancı
16.02.1985’de Adana’da doğdu.
2003 Seyhan Rotary Anadolu Lisesi’nden mezun oldu.
2004 M.Ü.G.S.F. STV Bölümünü kazandı.
2010 - 72. Koğuş Filmi Sanat Yönetmeni Asistanlığı
2010- Ustalar Alimler Sultanlar Belgeseli Sanat Yönetmeni Asistanlığı
2009- 46. Antalya Altın Portakal Film Festivali (AKSAV) Fotoğrafçılığı
2009- TRT, Star Tv Muhtelif Diziler Sanat Grubu
2009- İstanbul İşgal Altında Filmi Set Hazırlığı Belgeseli ve Yapım Tasarım Asistanlığı
2008- Show Tv Kurgu Birimi Staj
2007- Ulusal Kanal Kurgu Birimi Staj
Projenin Amacı: Kadın erkek ilişkilerini mizahi bir dille anlatırken, insanların hesapsız,
oyun dolansız, sadece dürüst olarak daha mutlu yaşayabileceğini vurgulamak.
-Yanlışı erkek tarafından göstermek, yalnızca komedi türündeki ﬁlmin mizah ögesini
güçlendirmek için “Kadının Fendi Erkeği Yendi” esprisini yansıtabilmek amacı
taşımaktadır.
Filmin Süresi: 15’12’’
Proje ismi: Beçik
Konu: Adnan Bey ve Behiye Hanım orta yaşlarında evli bir çifttir. Behiye Hanım
kocası ve çocuklarıyla bir hafta sonu geçirmek isterken, Adnan Bey bir müvekkiliyle
görüşmek için şehir dışına gitmesi gerektiğini söyleyerek evden ayrılır. Adnan Bey
evden çıkıp metresini alır. Metresiyle beraber Behiye Hanım’la yazlarını geçirdikleri
eve giderler. Tesadüf eseri orda olan komşuları Necla Hanım Behiye Hanımlar’ın
ışığını görünce onları kahvaltıya davet etmek için Behiye Hanım’ı cep telefonundan
arar. Olan bitenden habersiz Behiye Hanım komşusuyla konuşurken durumu fark
eder ve çaktırmaz. Kocasının silahını da alıp hızla evden çıkar, bir taksiye atlayıp
yazlık evlerine gider. Eve vardığında Adnan Bey duşta, metresi Serap da yatakta
uzanmaktadır. Behiye Hanım Serap’ı apar topar taksiye bindirip gönderir ve Serap’ın
üstünden çıkardığı kendi geceliğini giyip yatağa uzanır. Adnan Bey duştan çıkınca,
metresini öpüp koklamak için yatağa doğru ilerler, o sırada Behiye Hanım yorganı
kaldırıp elindeki silahı kocasına doğrultur. Şoka giren Adnan Bey “Becik” der durur
artık……
gsm: 0535 403 97 47

*Eda Ayrancı

*Emrullah Altuntaş
1984 yılında Osmaniye’ de doğdu.
İlk, orta ve liseyi Osmaniye’de tamamladı.
2006 yılından bu yana sinema ﬁlmleri, klip ve
reklamlarda kamera asistanlığı yapmaktadır.
Projenin Adı: Okul
Filmin Türü: Kısa Film – Kurmaca
Filmin Kısa Tanımı: Küçük bir çocuğun okula gitme isteği
Yönetmen: Emrullah Altuntaş
Görüntü Yönetmeni: Mehmet Batuhan Arite
Sanat Yönetmeni: Eda Ayrancı
Oyuncular:
Çağrı,
Sema Şahingöz,
Ercan Tulunay,
Mustafa Ziya Ülkenciler,
Zeynep Bayraktar,
Hasan Karakurt,
Mehmet Arite,
Ahmet Hamdi Arite,
Oktay Küçük.

*Emrullah Altuntaş

*Erdem Şengün
1988’de Erzincan’da doğdu.
İlkokulu Bursa’da ortaokul ve liseyi İzmir’de tamamladı.
2005 yılında Ankara Üniversitesi D.T.C.F. Sanat Tarihi Bölümünü kazandı.
2 ay sonra kendi isteği ile bu bölümünden ayrılıp,
M.Ü.G.S.F. Sinema Televizyon Bölümü’nde eğitim aldı.
Projenin Adı: Hayvan Çiftliği
Projenin Amaç: George Orwell’in “Hayvan Çiftliği” eserinden uyarlama yaparak,
özgürlüğün değerini ve sadece insanlara ait olmadığı anlatılıyor.
Projenin Kapsamı: Uyarlama olduğu için yönetmen,
eserin dışına çıkmamaya çalışmıştır.
Projenin Formatı: DVD-R-Animasyon

*Erdem Şengün

*Ezgi Bircan
1989’da doğdu.
Bursa Süleyman Çelebi Lisesi’nden mezun oldu.
Seçilmiş Ödüller ve Etkinlikler:
Uğur İçbak ile söyleşi
Hakan Aytekin belgesel ﬁlm gösterimi
Plato ﬁlm de “Sinelemma” grubu olarak Metin Gönen ile sinema dersleri
Pera Müzesi Etkinlikleri
Filmin Adı: Sessiz
Filmin Amacı: Yaşamını yalnız sürdüren, yaşlı bir adamın hayatını anlatarak toplumun
duygularını uyandırmayı istiyorum.
Filmin Kapsamı: Yaşlı adamın geçmiş hikâyesi - şimdiki yaşam şekli ve temel olarak
varlık özlemini içeriyor. Dış dünya sıcak-renkli ama adamın evi soluk-karanlık.
Adamın ceketinin içine ölen karısının pembe yeleğini giymesi
ﬁlmin duygusal etkisini güçlendirecek yanları.
Filmin Formatı: Full HD video

*Ezgi Bircan

*Ezgi Dirik
1988’de doğdu,
İlk, orta ve lise eğitimini Tekirdağ’da tamamladı.
M.Ü.G.S.F. Sinema ve Televizyon Bölümü’nü kazandı.
Seçilmiş Ödüller ve Etkinlikler:
Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Topluluğu için;;
Sahne Tasarımı - 2011
“Nakdişil Sultan” TRT - İstanbul,
Sanat Yönetmeni Asistanı - 2010
“Kafkas” Plato Film, İstanbul,
Sanat Yönetmeni Asistanı - 2009 (Dizi çekimi öncesinde üç aylık bir mekân tasarımı, dekor süreci ve
dizi çekimlerinde Sanat Asistanlığı)
“Turkcell Reklam Çekimi”,
Plato Film, İstanbul, Dekor Ekibi - 2009
“Ah Kalbim” TRT, İstanbul, Dekor Ekibi - 2009
Projenin Adı: Gökyüzünün Kapısı
Projenin Amacı: Ezgi Dirik, bu ﬁlmi mezun olduktan sonra yapacağı işlerin hesabını kimseye vermemek üzere
hazırlamıştır. Babil Kulesi’nin öyküsünü kendi hissettiği
şekilde yorumlamak üzere bu ﬁlmi hazırlamıştır.
Canlandırma ﬁlm şeklinde, stop motion metoduyla ve
siyah beyaz gölge mantığıyla çekilmiştir.

*Ezgi Dirik

*Ezgi Paltun
1988’de doğdu.
İlk, orta ve liseyi İzmit’te okudu.
M.Ü.G.S.F. Sinema ve Televizyon bölümünden mezun oldu.
Projenin Adı: Yaradılış
Projenin Amacı: Film İnkalar’ın yaradılış efsanesini anlatmaktadır. Bilinen efsaneyle birlikte, İnkalar’ın başlarına gelen olaylar sonucu çok
gelişmiş koca bir medeniyet çökmektedir. İnsanlar beraber yaşayamadıkları gibi Tanrının onlara sundukları nimetleri, ya da kendi elleriyle
kurdukları tarihe geçmiş bir medeniyeti yok edebileceklerdir.
Projenin Kapsamı: Film, İnkaların yaradılışını, gelişmelerini, medeniyet kurmalarını ve yıkılmalarını kapsar. Animasyon ﬁlm tekniğiyle yapılacaktır.
Projenin Formatı: Full HD
Seçilmiş Ödüller ve Etkinlikler:
Nakşidil Sultan, TRT - İstanbul / Sanat Yönetmeni Asistanı -2010
Kafkas, Plato Film, İstanbul San. Yön. Asistanı (Dizi çekimi öncesinde 3 ay bir mekan tasarımı, dekor süreci ve dizi çekimlerinde Sanat Ast.)-2009
Turkcell Reklam Çekimi, Plato Film, İstanbul / Dekor Ekibi 2009
Ah Kalbim, TRT - İstanbul Dekor Ekibi 2009
Peri Masalı, Fox TV, İstanbul, Sanat Asistanı 2008

*Fatih Şenal
1988’de Ankara’da doğdu.
İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladı.
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesine girdiği andan
itibaren hayatı değişti. Kısa sürede çok sayıda kısa ﬁlm çekti.
Diploma projesi için çektiği “İşte Adem” ﬁlmi Türk sinemasının en
nadide örneklerinden birisi olarak gösteriliyor. Filmde gözlerini
açtığında kendini hareket halindeki bir trende bulan adamın
hikayesi anlatılıyor. Alegorik anlatıma metaforik olarak mecaz katıp
sembolik öğeleri kullanan yönetmen, seyirciye “meğerse hepsi
bir rüyaymış” dedirtecek kadar gerçeklik algılarımızı altüst ediyor.
Merkezine aldığı insan ve gerçeklik kavramlarının farklı yönlerini
irdelemeyi amaçlıyor.
Filmin Adı: İşte Adem
Filmin Türü: Kurgusal
Filmin Süresi: 10 dk.
Filmin Formatı: Video

*Gökhan Akkaya
1988’de doğdu.
2005’de Boğaziçi Behçet Kemal Çağlar Lisesi’nden mezun oldu.
2007’de M.Ü.G.S.F. Sinema TV Bölümü’nü kazandı.
Stajını TRT Müzik Graﬁk Animasyon alanında 2010’da tamamladı.
46 Numara (Uzun metraj ﬁlmin görüntü yönetmenliği asistanlığını yaptı. Şu an dijital
renk düzenleme ve kurgu ile ilgili araştırmalar yapmaktadır.
Yazmakta olduğu kısa ﬁlm senaryoları vardır.
Seçilmiş Ödüller ve Etkinlikler:
Kısa Filmleri:
Yabancı (2009-kısa) / Süper Tat (2010-reklam) / Heves (2008-kısa) / Düşünce (2008-kısa)
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Bölümü’ne sağlıklı ve doğru
biçimde ilaç kullanımını özendirici kısa ﬁlmi vardır.
Proje Adı: Bisiklet
Proje Formatı: HD
Proje Amacı: Film, küçük bir çocuğun saf bir biçimde var olan isteğinin ve bu isteğin
olamayışı ile ortaya çıkan trajik olayı anlatmaktadır. Küçüklüğünde yoksun olduğu
değerleri büyüdüğünde de beraberinde sırtlayan çocuğun yaşamış olduğu hüznü dile
getirmektedir.
Proje Kapsamı: Hemen hemen küçük yaştaki çocukların hepsi bu ﬁlmde anlatılan
olay ile kendisinden bir kesit bulacaktır. Küçük yaşlardaki çocukların gözünde bisiklet
vazgeçilmez bir istektir. Her ne kadar günümüzde maddi anlamda sahip olamama söz
konusu olsa da, önceki yıllarda bisiklete sahip olma arzusu her çocuğun içinde alevlenen bir istek olarak yerini almıştır. O nedenle her kesimden insanın içinde yer edinen
bir trajik olay örgüsü ﬁlmde yer almaktadır.

*Gökhan Akkaya

*Gökhan Cilam
1985’te İzmit’te doğdu.
İlk ve ortaokulu Kocaeli Türk Pirelli İlköğretim Okulu’nda tamamladı.
Liseye Kocaeli 24 Kasım Anadolu Lisesi’nde başlayıpİnegöl Turgutalp Anadolu Lisesi’nde bitirdi.
2004’da M.Ü.G.S.F. Sinema-TV bölümünü kazandı.
Seçilmiş Ödüller ve Etkinlikler:
2009 Altın Koza ve
2010 İstanbul Kısa Film Festivali’nde animasyon kategorilerinde
“Renkler Ülkesi” adlı animasyon ﬁlmi ile ﬁnalist oldu.

*Gürkan Yücel
1985‘te Zonguldak’ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Zonguldak’ta tamamladı.
2005’de M.Ü.G.S.F. Sinema-Tv Bölümünü kazandı.
Proje adı: Yaş Problemleri Amacı: Film, yalnızlığın ve arkadaşlığın psikolojik çözümlemesini ve
günümüz sanatçısının - eğer ticari kaygı gütmüyorsa - içinde bulunduğu durumu izleyiciye sunuyor.
Kapsamı: Film, yalnız ve asosyal bir yazarın , hayatının problemli bir zamanında , ölüm ile yaşam
sınırında git geller yaşarken küçük bir çocukla tanışıp , arkadaş oluşunu anlatıyor.
Formatı: HD
gsm: 05357337383

*Irmak Önemli
10.12.1987 yılında İstanbul’da doğdu.
2001’de Mustafa Pars İlköğretim Okulu’nu bitirdi.
2005’de Sefaköy Lisesi’nden mezun oldu.
2006’da M.Ü.G.S.F. Sinema-Televizyon bölümünü kazandı.
2 kısa ﬁlmi vardır.
Mert ve Gert, Peri Masalı, Umut Yolcuları dizileri ve
Zenne, Süper Ajan K9 ﬁlmlerinin sanat grubunda çalıştı.
Filmin Adı: Gelin Kız
Filmin Amacı: Uzun süredir hazırlandığım bu ﬁlmde bazı
insanların kendi küçük dünyalarında mutlu olduklarını
anlatmaya çalıştım.
Format: HD
gsm: 05377869542
e-posta: irmmakk@hotmail.com

*Irmak Önemli

*Nihan Can Çakar
1984’te Malatya Hekimhan’da doğdu.
2003’te Aydın Doğan Anadolu İletişim Meslek Lisesi’ni bitirdi.
İ.Ü. Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Radyo TV Yayımcılığı Bölümü mezunudur.
Seçilmiş Ödüller ve Etkinlikler:
2003- 2006 Avantaj Reklam Ajansı, Graﬁker
Nestle Şirket içi Eğitim ve tanıtım ﬁlmi 2005, Reji Asistanı
Element Rock Grubu Klip 2007 Cut Yapım, Reji Asistanı
Türk Usulü (sinema ﬁlmi) Güneş Film, Yardımcı Yönetmen
Fenercell Reklam ﬁlmi 2009 Ocak Filmclub, Reji Asistanı
Privacy Reklam ﬁlmi 2009 Aralık-Dijital Sanatlar, Reji Asistanı
Eti Crax Reklam ﬁlmi 2010 Mart Dijital Sanatlar, Cast Direktörü
Castrol Reklam ﬁlmi 2009 Mart-Dijital Sanatlar, Reji Asistanı
TTNET Vitamin Tanıtım ﬁlmi 2009 Mart-Dijital Sanatlar, Reji Asistanı
Yönetmeni kısa ﬁlmler ve belgeseller:
“Diriliş” Yönetmen / Senaryo (Kısa ﬁlm - 2006), Marmara Üniversitesi
“Üç maymun” Yönetmen / Senaryo (Kısa ﬁlm - 2006), Marmara Üniversitesi
“Yaşamak istiyorum” Yönetmen / Senaryo (Kısa ﬁlm - 2006), Marmara Üniversitesi
“Dilemma” Yönetmen / Senaryo (Kısa ﬁlm - 2007), Marmara Üniversitesi
“Küresel Isınma” Yönetmen (Kısa ﬁlm - 2007), Marmara Üniversitesi
“Tavla” Yönetmen / Senaryo (Kısa ﬁlm - 2007), Marmara Üniversitesi
“İlahi Dinlerde Dua” Yönetmen / Senaryo (Belgesel - 2007), Marmara Üniversitesi
“İnternet” Yönetmen / Senaryo (Propaganda - 2008), Marmara Üniversitesi
“Kitabe-i Sengi Mezar” Yönetmen / Senaryo (Kısa ﬁlm - 2008), Marmara Üniversitesi
Filmin Adı: Anarşist
Filmin Türü: Kurmaca
Filmin Konusu: İç konuşmalarımızın hayat gerçekliğiyle çarpışarak, çelişerek
yaşantımızın güzelliklerini görmemizi engellediği, başka bir deyişle;; yaşadıklarımızın
algıladığımız kadar da kötü olmadığı anlatılıyor.
Filmin Süresi: 20 ’’

*Nihan Can Çakar

*Olgu Baran Kubilay
1986’da İstanbul’da doğdu.
Marmara Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde sinema eğitimi gördü.
Eğitim gördüğü yıllarda GRKM Produksiyon’un kurucularından biri olarak birçok tanıtım
ﬁlmi ve klip çekti. Daha sonra birçok kısa ﬁlmin (Sapak - Kıbrıs Uluslararası Kısa
Film Festivali/Birincilik, Akbank Kısa Film Festivali/Birincilik - Yönetmen Yardımcılığı,
Lal-Film Mor Kısa Film Yarışması/Birincilik - Prodüksiyon, Deﬁn - Altın Portakal Film
Festivali, Kısa Film Seçkisi - Prodüksiyon, Herkesin Bir Şansı Daha Olmalı - Yönetmen
Yardımcılığı) yönetmen yardımcılığını ve yapım sorumluluğunu üstlendi.
2006 yılından bu yana “Geleceğin Yıldızları Film Yönetmenlik Kampının”
direktörlüğünü yapmaktadır. 2007 yılında TÜRSAK Vakfı’nın düzenlemiş olduğu
yarışmada yazmış olduğu senaryo ﬁlm yapım desteği aldı. Şu anda kendi çekeceği kısa
ﬁlmin ön yapım çalışmalarını yürütürken aynı zamanda da Atıf Yılmaz Stüdyoları’nda
Teknik Sorumlu olarak görev almakta ve Barış Pir Hasan’ın son sinema ﬁlmi olan
“Bir Gün Tek Başına”nın prodüksiyon ekibinde yer almaktadır.
Projenin Adı: (Öteki) Otobüs
“Otobüs”, çoğumuzun birçok defa haberlerde seyrettiği, gazetelerde okuduğu, bize hiç
de yabancı olmayan bir konuya, bir canlı bomba teşebbüsüne;;
“Ya böyle olsaydı ?” sorusunun sorulmasıyla ortaya çıkmış bir projedir. Hiçbir görüşün,
hiçbir düşüncenin tarafına yönelmeden sadece eylem ve eylemsizlik üzerinden giderek
durumun anlatılmasını planlayan bir kısa ﬁlmdir. Seyredecek olan insanların olayı
birçok farklı açıdan değerlendirebilmelerine olanak sağlayacak bir yapısı vardır. Her
seyredenin hem kendisini çok rahatlıkla otobüsteki bir yolcunun yerine koyabileceği,
hem de olaya tamamen dışarıdan bakabileceği bir anlatım biçimine sahiptir.
Filmde kullanılacak kamera dili de bunu destekleyecek cinstendir. Yani omuzda
devamlı hareketli hiç durmayan bir kamera ile seyreden kişiye bir “3. GÖZ”
izlenimi ve hissi verilmesi amaçlanmıştır. Film için birçok referans ﬁlm
seyredilip ve birçok kamera testi yapıldıktan sonra en uygun formatın
16 mm olacağı kararlaştırılmıştır.

*Olgu Baran Kubilay

*Orhan İnce
1983’te Diyarbakır doğdu.
İlk, orta ve lise öğrenimimi Diyarbakır’da tamamladı.
Hacettepe Üniversitesi Türk Halk Bilimi bölümünü kazandı.
Seçilmiş Ödüller ve Etkinlikler:
“DEMA KU GENIM DIRIJIN” (Buğdaylar Dökülürken), Kısa ﬁlm, 2010
Okan Üniversitesi Kısa Film Yarışması Birincilik Ödülü
9. Ulusal Kısa Film Yarışması Jüri Özel Ödülü
16.Türkiye-Almanya Kısa Film Festivali Finalist (Yarışma ﬁlmi) Almanya-Nürnberg
22. İstanbul uluslararası Kısa Film Festivali Finalist (Yarışma ﬁlmi)-İstanbul
Öğrenci İşi Kısa Film Festivali Finalist (Yarışma Filmi)-İstanbul
Özgür Kısa Film Festivali Finalist (Yarışma Filmi)-Osmaniye
7. Yıldız Kısa Film Festivali Finalist (Yarışma Filmi)-İstanbul
Batman Yılmaz Güney Kürt Kısa Film Festivali Finalist (Yarışma ﬁlmi)-Batman
Hakları Çalınmış Çocuklar Konulu Kısa Film Yarışması Finalist (Yarışma ﬁlmi)-İstanbul
4. Kristal Klaket kısa ﬁlm yarışması ﬁnalist (Yarışma ﬁlmi)-İstanbul
Okan Üniversitesi Kısa Film Yarışması Finalist (Yarışma ﬁlmi)-İstanbul
Kral Midas Kısa Film Festivali En İyi Yönetmen Finalist (Yarışma ﬁlmi)- Eskişehir
5. Diyarbakır ﬁlm günleri (Gösterim)- Diyarbakır
”DÜNYAYI KİM KİRLETTİ” (kısa ﬁlm), 2009, Yönetmen-Senarist
9. Kısaca ulusal öğrenci ﬁlmleri festivalinde ﬁnalist. (Yarışma ﬁlmi)-KONYA
2. Çankaya kısa ﬁlm günlerinde. (Gösterim bölümü)-ANKARA
6. Yıldız kısa ﬁlm festivalinde gösterim. (Gösterim bölümü)-İSTANBUL
7. Uluslararası çevre kısa ﬁlm festivalinde ﬁnalist. (Yarışma ﬁlmi)-İSTANBUL
7. Pam kısa ﬁlm festivalinde ﬁnalist. (Yarışma ﬁlmi)-İSTANBUL
3. İnsanat kısa ﬁlm günlerinde. (Gösterim bölümü)-BURSA
“EMEK” (kısa ﬁlm), 2009, YÖNETMEN-SENARİST
2. Çankaya kısa ﬁlm günlerinde. (Gösterim bölümü) -ANKARA
3. Sinepark kısa ﬁlm festivalinde gösterim. (Gösterim bölümü) -İSTANBUL
3. Diyarbakır uluslararası ﬁlm günlerinde. (Gösterim bölümü) -DİYARBAKIR
’’SAVAŞ KIRINTISI’’, (kısa ﬁlm), 2009, YÖNETMEN-SENARİST
7. Pam kısa ﬁlm festivali ﬁnalist ( Yarışma ﬁlmi)- İSTANBUL
’’ADEM’İN AYNASI’’ (Senaryo), 2008, (DIGITAL FILM ACADEMY) -İSTANBUL
2 sayfa 7 kısa ﬁlm senaryo yarışmasında ﬁnalist.
“ÇINAR AĞACI” (Uzun metraj ﬁlm) 2011, Işık asistanı
“TESLİMİYET” (Uzun metraj ﬁlm) 2010, Kamera asistanı
“MİLOŞUN DEĞERİ” (Kısa ﬁlm) 2010, Oyuncu
“TEMAS” (Kısa ﬁlm) 2010, Set amiri
Projenin Adı: “ALİ ATA BAK”
Projenin Amacı: Sinema sanatının temel prensiplerinin aracılığıyla,
eğitim sisteminin ezbere dayanan kalıplarını tespit etmek,
çocukların anlayacağı ve öğrenebileceği şekilde
düzenlenmesine katkıda bulunmak.

*Orhan İnce

*Serkan Karakoç
1984’te Ankara’da doğdu.
Kardelen İlköğretim Okulu’nu ve
Ankara Anadolu Lisesi’ni bitirdi.
M.Ü.G.S.F. Sinema-TV bölümünde eğitim görürken, aynı
zamanda Paramarka İnteraktif Reklamcılık A.Ş’de çalıştı.
Proje Adı: “Parktaki Çocuk”
Projenin Amacı: Farklı sosyal sınıﬂara ait insanlar
arasındaki (özellikle çocuk yaştaki insanlar) eşitsizliğin
doğurabileceği olumsuz sonuçlara vurgu yapmak.
Projenin Formatı: Kurmaca

*Serkan Karakoç

*Soner Sert
23.06.1989’de İzmir’de doğdu.
M.Ü.G.S.F. Sinema-Televizyon Bölümünü kazandı.
Proje Adı: ‘’KARINCA’’ Kemal, yirmili yaşların sonunda evli, iki çocuk babası bir adamdır. Geçimini kahvehanede
kalfalık yaparak sağlamaktadır. Yaşadığı geçim sıkıntısını, patronuyla yaptığı kavgaları, kirasını, faturalarını
ödeyememenin verdiği ezikliği onu bunalıma sürüklemektedir. Bir gün arkadaşı Kerim, Kemal’i Sadi ile tanıştırır.
Sadi’nin hikayesi Kemal’i şaşkına çevirmiştir. Çünkü Sadi, karısının kendisini aldatması sonucu, hem onu, hem de
çocuklarını gözünü kırpmadan öldürmüştür. Bunun sebebini öğrendiğinde ise şaşkınlığı bir kat daha artar. Sadi,
çocuklarını ortada kalmasınlar diye öldürmüştür. Kerim, Sadi’yi eve götüreceğini ve onun silahını saklaması için
Kemal’e emanet edeceğini söyler. Kemal istemeyerek de olsa kabul eder. Kerim, silahı verirken de sıkıca tembihler
Kemal’i;; ‘’patronunla aranın bozuk olduğu belli, sakın sinirlenip de bir taraﬂarına sıkma adamın’’. Kemal, tebessüm
etmekle yetinir bu söze… Kemal, Sait’in silahını alıp eve götürür ve döşeklerin altına saklar. Kemal’in borçları
birikir… Elektriğini keserler. Çocukları her şeyden habersiz, masumane duygularla bu eşitsizliği sorgularlar. Kemal,
cevap veremez çocuklarına fakat bu durum fazlasıyla ağrına gitmektedir. Karısıyla kavga etmeye başlar. Yok yere
de olsa, saçma sapan bir sebep de olsa artık birlikte yaşamaya daha fazla katlanamayacakları ortaya çıkmıştır.
Artık patronunun verdiği maaş da Kemal’in sıkıntısı gidermeyecektir. Kemal, kendini bir hışımla evde bulur. Sait’in
silahını döşeğin altından alır ve hemen kafasına dayar. Sıkmak üzereyken birden vazgeçer, içeri gidip karısını ve
çocuklarını son bir kez de olsa görmek ister. Kemal, katliamdan vazgeçer. Karısına ve çocuklarına sarılır.
Projenin Amacı: Bireysel çıkışlar ile var olan sistemden kurtuluşun mümkün olmadığını anlatan bir öykü ele
alınıyor. Kahramanımız-ın seçeceği yol, ya kendini ve ailesini yok ediş, ya da sınıfına yaklaşarak, el ele vererek
hep beraber yapmaktan keyif almış bulunduğum toplu ve birlikteliğin getirdiği sağlam söylemlere sırtını yaslamak
olacaktır. Kahramanımız, ikinci yolu seçer ve sınıfına yaslanır. Ancak bu yol;; ona, yeni ufuklar açabilir ve birilerinin
ütopya olarak gördüğü –keza bizim her zaman gerçekliğini savunduğumuz- daha eşit ve daha özgür bir dünyanın
umudunu kurarak karısı-nın ve çocuklarının yanına sığınır. İntiharı düşünür fakat gerçekleştirmez. Çünkü o, bir
kurtuluş değildir ve o zaman geride;; ailesi kalacaktır. Onları da öldürmeyi düşünür;; fakat bu da kurtuluş değildir.
Mutlak kurtuluş;; kendin gibi olanlarla bir birliktelik vermek ve omuz omuza hakların alınabildiği en güzel yol olan
‘’sokaklar’’dır. Yönetmen olarak;; bu söylemi, en güzel ve en objektif bir biçimde, sinematograﬁk bakış açısıyla
harmanlayıp sundum. ‘’Bir şey ancak zıttıyla anlatılırsa anlam kazanır’’ der üstad. Temel şiarım, bu söz oldu. Ezilen,
patronlar tarafından sömürülen işçi sınıfını;; hakkını arayan ya da sınıfının bilincinde bireyler olarak değil de;; bu
düzenin memnuniyetinde bireyler olarak analiz ettim ve ona göre öykümü oluşturdum. Kahramanımız, öykümüzün
sonunda kimliğine kavuşuyor ve ﬁlmimiz o şekilde sona eriyor.
Projenin Süresi: 14’ / Projenin Formatı: HDV
gsm: 0532 593 58 31 / 0554 386 66 38 / e-posta: soner_sert17@hotmail.com

*Soner Sert

*Tolga Bostancı
28 mayıs 1975 yılında İstanbul’da doğdu.
İlköğrenimini Kartal Merkez Eczacıbaşı İlkokulu’nda,
Orta öğrenimi Kartal Lisesi’nde,
Liseyi Heybeliada Deniz Lisesi’nde tamamladı.
1996 yılından itibaren televizyon için dizi, reklam... vb yapımlarda,
yapım sorumlusu, yönetmen ve yapımcı olarak görev aldı.
Kısa,belgesel ,deneysel ﬁlmler ve fotoğraf çekiyor.
Proje ismi: “13 metrekare”
Amacı:Ercan Kutlu’nun özelinde, sıradan ya da popüler bir bireyin
hayatına toplumun görmediği yüzüyle yaklaşım,paylaşım.
Kapsam: Ercan Kutlu, hayatını ud yaparak kazanan bir müzisyendir. 2010 yılında
bestelerini albüm haline getirmeye karar verir. Müzisyen arkadaşlarıyla teker teker
buluşmaya başlar. İlk provalar, evinde, odasında başlar. Aşklarını, kırgınlıklarını,
umutlarını 9 şarkıda dinleyiciler sunmak üzere hazırlıklar başlar. Filmimiz bu
sürece ve Ercan’ın sıra dışı hayatına objektif bakmaktadır.
Format: HD Digital
gsm: 0531 384 48 81

*Tolga Bostancı

*Yalım Varol Karakoyun
01.08.1987 Ordu’da doğdu.
2003/05 yılları arasında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya
Fakültesi /Arkeoloji Bölümü’nde iki yıl eğitim gördükten sonra,
2007’de M.Ü.G.S.F. Sinema ve Televizyon Bölümünü kazandı.
06.2009–05.2010 döneminde Moholy Nagy (Macaristan)Güzel Sanatlar Akademisi/Medya Dizayn Bölümü’nde
bir yıl Erasmus programıyla eğitim gördü.
Kodak: 5 gün süreyle Kodak Workshop
(35 mm Kısa Metraj Film Projesi)
Bir çok kısa metraj ﬁlm yönetmenliği ve kurgu deneyimi,
09.2007/06.2011,
Habertürk Televizyonu muhabirlik stajyerliği,
03.2011/................
Pilita Pasta Evi reklam ﬁlmi yönetmenliğini yaptı, 2006
Ordu televizyonu (staj)
HABERTÜRK Televizyonu istihbarat şeﬁ (Rıdvan Bıyık)
Proje Adı: ”Akıl Tutulmaları”
Projenin amacı: Dünyanın küreselleşmesinde hiç kuşkusuz
televizyonların çok büyük bir payı var. Fakat Televizyonları
insanların hayatlarına bu denli sokan ve bu denli insanların
karar yetilerini eline alamasında suç medya sektörünün bir
başka deyişle doymak bilmez medya patronlarının...Günümüzde
birer iletişim aracı olmaktan çıkan televizyonlar çeşitli şov
programlarıyla insaların hayatlarına giren ve bu hayatları başka
insanlarının önüne seren herşeyin sonunda bundan reklamlar
aracılığıyla dudak uçuklatan kazançlar sağlayan bir sözüm
ona ‘eğlence çılgınlığı’ haline aldı. İşte tam da bu nokta bence
sorulaması gereken en kilit sorulardan birini bu ﬁlmle kurmaya
çalıştım. Bu çarpık düzen bu pervasız para kazanma hırsını ne
kadar ileri götürebilir? Ve o boyalı cam ekranlar bizim hayatımıza
içinden çıkmayacağımız zararlar verebilirler mi?
Kapsam: Proje kapsamında fakir ama hayatlarından mutlu bir
ailenin küçük bir şov programı kapsamında hayatlarının nasıl
bir anda cehenneme döndüğünü anlattım. Ayrıca yirmibirinci
yüzyılın ahlaki çöküntüsü kapsamında insanların birbirlerinin
hayatına karşı ne kadar saygısız olduğuna değinmeye çalıştım.
Format: HD
Süre: 23’30”
gsm: 0541 776 89 88
e-posta: yvarolkara@gmail.com

*Yalım Varol Karakoyun

*Yavuz Kaya
28 mayıs 1975 yılında İstanbul’da doğdu.
İlköğrenimini Kartal Merkez Eczacıbaşı İlkokulu’nda,
Orta öğrenimi Kartal Lisesi’nde,
Liseyi Heybeliada Deniz Lisesi’nde tamamladı.
1996 yılından itibaren televizyon için dizi, reklam... vb yapımlarda,
yapım sorumlusu, yönetmen ve yapımcı olarak görev aldı.
Kısa,belgesel ,deneysel ﬁlmler ve fotoğraf çekiyor.
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S
Tekstil Sanatları Bölümüi
Department of Textile Arts

*Tarihçe*

*History*

Tekstil Bölümü, gelişen Türk tekstil endüstrisine yaratıcılıkları ile
katkıda bulunacak elemanlar yetiştirmek amacı ile, 1957 yılında
Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’nun 5 bölümünden biri olarak
kuruldu. Başlangıçta çok sayıda Alman uzmanın desteklediği eğitim
kadrosu ilk mezunların eğitime katılması ile güçlenmiştir. Tekstil sektörünün temeli diyebileceğimiz Sümerbank fabrikalar-ında çok sayıda
Tatbiki Güzel Sanatlar mezunları istihdam edilmiştir. Tekstil Bölümü
mezunları İstanbul ve Bursa kentleri başta olmak üzere tüm Sümerbank tekstil fabrikalarında sektöre katkıda bulunmuş, sanayi–eğitim
ilişkisi ön planda tutulmuştur. Bölüm, Bulgaristan Oreşak, 1984
Dünya El Sanatları sergisinde Birincilik ödülü almıştır. İSOSEM, OTİM,
HİLTON, C.N.R, TÜYAP gibi birçok galeri, fuar ve sanat merkezindeki
kapsamlı sergileri ve yurtdışında ses getiren etkinlikleri, tekstil
modasında dünyaca tanınan, yarışmalarda ödül alan mezunları,
endüstriye verdiği tasarım hizmetleri ve öğretim elemanlarının bireysel
başarılarıyla dokuma, baskı ve giyim tasarımı alanlarında önderliğini
sürdürmüş-tür. 1982 yılında T.G.S.Y.O, Marmara Üniversitesi’ne
bağlanmıştır. Tekstil Bölümü biçim ve işlev ilişkisinden doğan yaratı
gücü tekstil endüstrisine uygulamak ve geliştirmek üzere üretime
dönük eğitimi hedef almıştır. Bölüm, 1983 yılından sonra sektörün
eleman isteğini karşılamak üzere dokuma, baskı ve sanat dallarında
2. sınıftan itibaren uzmanlaşma ilkesini başlatmıştır. Zorunlu staj ile
öğrencilerin endüstri alanında görev almaları, tasarım konularında
endüstriye danışmanlık hizmetleri verilmesi ile Tekstil Bölümü önem
kazanmıştır. Bölümde, sanat / tasarım, kültür ve teknoloji derslerinden oluşan bir eğitim programı uygulanmaktadır. Gerekli tasarım
ve teknoloji derslerini alan öğrenci-ler bir dalda uzmanlaşmış olarak
mezun olurlar. Zorunlu stajlarını ve tüm derslerini bitiren öğrenci bir
ay süren diploma projesi çalışmalarından sonra mezun olmaya hak
kazanır. Mezun olan öğrenciler endüstri kuruluşlarında görev alır, ya
da serbest tasarımcı olarak çalışmaya başlar.

The Department of Textile was established in 1957 as one of the 5
departments of the School of Applied Fine Arts and sought to educate
creative students to contribute to the advancing Turkish Textile
industry. The
teaching staff of German experts during the establishment of the
school is renewed by the ﬁrst graduates of the institution. Many of
the graduates of the school were employed by Sumerbank factories,
which is considered as
the basis of the textile sector. The graduates of the Department
of Textile Arts contributed to the sector in all Sumerbank textile
factories, especially in Istanbul and Bursa, making links between the
education sector and the industry
always existed as a principle. The department won gold medal in the
1984 World Handicrafts exhibition in Oresak, Bulgaria, and opened
extensive exhibitions in many galleries, fairs and art centers such
as ISOSEM, OTIM, HILTON, CNR and TUYAP as well as remarkable
activities abroad. The Textile Department maintained its leadership
in weaving, printing and clothing design competitions with successful
graduates and lecturers. After the faculty joined Marmara University
in 1982, The Textile Department aimed to carry on its education
goals to meet the demands of Turkish Textile Industry. Since 1983
the students of the department are free to choose weaving, printing
and clothing branches after the 2nd grade. The education system
demands that the students have
compulsory practical training during their 4 years of education
programme. The students of the Textile Department are introduced
to the industry during this period. The programme of the department
consist of art, design, culture and technology courses. The students
graduate as experts of the branches they have chosen. The student
completing the training period of all courses is able to start her/his
diploma project. Graduating students may take positions in the textile
industry or work as a freelance designer.

Dokuma Sanat Dalı: Dokuma - örme ve tasarım projeleri, 4 çerçeveli
el tezgah-ları, 24 çerçeveli şablon tezgahları ve 3, 5, 7, 12 numara
el örme makinalarının bulunduğu atölyede gerçekleştirilmektedir.
Prototip üretim, karma tekniklerle yapılmaktadır. Örme kumaşların
üretildigi dokuma tasarım projeleri, halı-kilim tezgahlarında geleneksel ve çağdaş dokumalar üretilmektedir.
Baskı Sanat Dalı: Tekstil baskı sanatının temelini oluşturan
yazmacılık sanatı, elle şablon baskı ve çeşitli baskı tekniklerinin
uygulandığı baskı atölyesinde uygulanmaktadır. Serbest ve raporlu
baskı desenleri öğretilmektedir. Bu sanat dalında baskı denemeleri
yapılarak çağdaş tasarımlar ve baskı tasarım projeleri
uygulanmaktadır. Ayrıca deneysel çalışmaların da yapıldığı El Sanatları
Atölyesi bulunmaktadır.
Giyim Sanat Dalı: Biçim, hacim ve malzeme ilişkisinin denendiği
giyim atölyesi ve dikiş tekniklerinin uygulandığı bu sanat dalında, dikiş
kalıp atölyesi yer almaktadır. Yaratıcılığın ön planda olduğu serbest
sanatsal çalışmaların yanısıra, hazır giyime yönelik uygulamalar ve
teknik derslere yer verilmektedir. Baskı veya dokuma yolu ile öğrenci
tarafından üretilmiş özgün kumaşların, yine öğrenci tarafından
boyutlandırılan, hacme dönüştürülen, özgün giyim tasarım projeleri
yapılmaktadır.

Woven Textiles Design: Weaving-knitting design projects are realised
in our studios using 4 framed hand looms, 24 framed pattern looms
and 3, 5, 7, 12 gauge hand knitting looms. Prototypes are made by
a combination of these techniques. Traditional and contemporary
designs are produced on
carpet kilim looms.
Printing Art Branch: Block-printing (being the foundation and the oldest of printing methods), silk-screen and various printing processes
are used to produce fashion and furnishing fabrics in print and craft
studios.
Fashion Design: In the fashion studios, form, volume and material
relationships are explored by employing stitching and pattern making
techniques. Creativity being the ultimate goal, students are given
skills to fullﬁll the industrial
demands. Students are encouraged to use the weaves and prints of
fellow students.

Bölümün Amacı

Aim of the Department

Bölümün amacı;; tasarımcının becerilerini, görsel düşünmesini, görsel
algı ve yaratma gücünü geliştirmek, sanayinin talep ettiği ürünlerin
estetik nesneler olarak yeniden tasarlanmasını sağlamaktır. Tekstil
tasarımcı adayı teknolojiyi zorlayan yaratımlar ortaya koyarken,
tasarımının endüstriye uygulanmasında da beceri ve öngörülerini,
çözüm önerilerini sunmaktadır. Bölüm öğrencilerinin ve mezunlarının,
yarışmaları kazanan yaratıcı çalışmalarını endüstriye uygularken,
sektör kurum ilişkisini sürdürmektedir. Tekstil Bölümü, “biçim ve işlev
ilişkisinden doğan yaratıcı gücü, tekstil endüstrisine uygulamak ve
onun tekniklerini geliştirmek” olan amacını, üretime dönük “sanatsal”
bir bakışla sürdürmektedir.

The aim is to develop the students’ proﬁciency in visual thinking,
visual perception and creative power. While the textile designer
candidates produce designs to compell technologies, they are also
prepared to give their skills and foresights in industrial production.
The department continues the collaboration with the textile industry
by ﬁnding solutions to production of designs by competition winning
students and graduates. The aim is to apply the creative power
that comes from the “Form and Function” relationship to the textile
industry and develop their technologies while having an artistic vision
towards production.

Eğitim
3 dalda eğitim veren bölümde sanatsal yaratıcılık dersleri ile tekstil
teknik ve kültür derslerinden oluşan 3 ağırlık noktası hedef alınmıştır.
Zengin bir ders programı ile lisans eğitimi;; 4 ana projeden oluşur.
Öğrenci lisans eğitimini, lisansüstü eğitimiyle sürdürebilir. Bölüm kapasitesi 30 öğrencidir. Yılda bir kez, Eylül ayında 10 Yüksek Lisans, 5
Sanat Yeterliği öğrencisi almaktadır. Birinci yıl;; Temel sanat eğitimi ile
tüm bölümlerle ortak olan kültür dersleri alınmaktadır. Birinci sınıfta,
zorunlu bölüm dersleri olarak “Buluş Kompozisyon”, “Tekstil
Teknolojisi”, “Kumaş Yapı Bilgisi” bulunmaktadır. Seçmeli ders
yoktur. Öğrenciler ikinci yılda zorunlu tasarıma giriş derslerinin yanı
sıra zorunlu teknik dersler ile tekstil el sanatları ve kültür dersleri ve
birçok seçmeli özgün tekstil derslerini alabilir. Üçüncü yıl uzmanlaşma
yılı olup, öğrenci dokuma, baskı veya giyim alanından birini seçer,
diğer alanlardan seçmeli dersler alır. Zorunlu stajlarını tamamlayan
öğrenciler 4. yıl da seçtiği alanda tekstil sanat ve tasarım projeleri
yapar. Tüm derslerini tamamladıktan sonra diploma proje sınavına
girmeye hak kazanır. Projesinin kabulünden sonra mezun olur.
Özgün yaratıcılık ve üretim proje çalışması;; öğrencinin tek başına
programladığı ve üretimle sonuçlanır. Böylece mezun olan tasarımcı
adayı;; tekstil endüstrisinde yer alan bir kuruluşta veya serbest
tasarımcı olarak çalışmaya başlamaktadır.

Education
The education is based on three areas;; artistic creativity, textile technology and cultural tutorials. Undergraduate studies are composed
of four main programs;; weaving, knitting, printing and fashion design
and may continue in post-graduate courses. There is room for 30
undergraduate, 10 masters degree and 5 PhD students each year.
First year, along with foundation studies, cultural tutorials are given.
Compulsory subjects are Visual Imagination-Composition,
Textile Technology and fabric Construction. In the second year compulsory Introduction to Design and Textile Technology are given along
with many other textile tutorials to choose from. In the third year students specialise in one of the weaving, printing and fashion areas
and can choose other tutorials. Following their industrial apprenticeship, students may construct their art and design projects in their
chosen ﬁeld. They are given the right to start their “Final Projects”
after completing all other subjects. The “Final Project” is set up and
produced solely by the students and if approved they graduate. In this
way the graduate is ready to take part in the textile industry or work
as a freelance designer.

ÖĞRETİM ELEMANLARI
TEACHING STAFF

YARI ZAMANLI ÖĞRETİM ELEMANLARI
PART TIME TEACHING STAFF

Prof. Nazan Erkmen
Dekan / Bölüm Başkanı - Dean / Head of the Department
Prof. Sema Ilgaz Temel
Yrd. Doç. / Assist. Prof. Emin Koç
Öğr. Gör. / Inst. Mehmet Ali Müstecaplıoğlu
Öğr. Gör. / Inst. Savaş Çekiç
Öğr. Gör. / Inst. Cem Kara
Arş. Gör. / Res. Assist. Yusuf Ziya Aygen
Arş. Gör. / Res. Assist. Deniz Dalman
Arş. Gör. / Res. Assist. Didem Dayı Tirek
Arş. Gör. / Res. Assist. Ali Can Metin
Arş. Gör. / Res. Assist. Ardan Ergüven
Arş. Gör. / Res. Assist. Bircan Ak*
Arş. Gör. / Res. Assist. Zafer Lehimler*
Arş. Gör. / Res. Assist. Özgür Aktaş*

Prof. Mustafa Aslıer
Prof. Funda Savaş Gün
Yrd. Doç. / Assist. Prof. Hayri Ünal
Yrd. Doç. / Assist Prof. Birnur Karatimur Çutsay
Öğr. Gör. / Inst. İlhan Bilge
Öğr. Gör. / Inst. Kirkor Sahakoğlu
Öğr. Gör. / Inst. Taner İçten
Öğr. Gör. / Inst. Vartan Paçacı
Öğr. Gör. / Inst. Cüneyt Çilekar
Öğr. Gör. / Inst. Mustafa Horasan
Öğr. Gör. / Inst. Muzaffer Dikici
Öğr. Gör. / Inst. Sebla Selin Ok

*35. Madde ile görevlendirilmiştir.

Ayten Esenyel
Ayşenur Ünlü
Didem Ülgen
Elif Doğu
Elif Esen
M. Erdem Otaş
Esra Yılmaz
Hanife Yılmaz
Hüseyin Yıldırım
İfakat Aksakal
Merve Kahveci
Murat Hardal
Nergis Ekler
Özge Nalbantoğlu
S. Günnur Küçükgenç
Selin Akın
S. Günnur Küçükgenç
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