
Uluslararas› Exlibris Yar›smas› 
‹çin Bir Çagr›...

3. say›yla Ankara Exlibris Derne¤i’nden 
sizlere s›cac›k bir merhaba daha...

Diyeceksiniz ki “Hiçbir dernek bu kadar 
uzun arayla bülten ç›karmaz.” Hakl›s›n›z, 
geciktik. Nedenlerini ö¤renince hogörü 
gösterece¤inize inan›yorum. Bir mazeret 
de¤il fakat anlatacaklar›m›n sanat 
dünyam›z; özellikle de Ankara için 
exlibris kadar önemli ve gerekli eyler 
oldu¤unu eminim sizler de kabul 
edeceksiniz.

Ankara Exlibris Derne¤i bakan› olarak 
beni tan›yan dostlar›m›n, büyüklerimin 
referans›yla geçen y›l Ankara’da kurulan 
Ça¤da Sanatlar Vakf› (ÇA⁄SAV ) 
kurucu üyeli¤i ve pei s›ra geçici yönetim 
kurulu üyeli¤i, exlibris ad›na yapmay› 
planlad›¤›m›z çal›malar› biraz 
ertelememize neden oldu. ÇA⁄SAV’da 
geçen 1,5 y›l oldukça yo¤undu. 
Toplant›lar, toplant›lar, toplant›lar... 
ÇA⁄SAV kurumsal kimlik çal›malar›, 
bülteni, “Ça¤da Japon Sanat› 2000” ve 
“Ça¤da ‹ngiliz Sanat›ndan Bir Kesit” 
konulu sergiler, bunlar›n davetiye, 
katalog, afi vb ileri, ayr›ca u günlerde 
olumlu etkileriyle belleklere kaz›nd›¤›n› 
düündü¤üm “Galeriler ve Sanatç›lar› 
2001” ankart 1. Ankara Sanat Fuar›’n›n 
tüm grafik ürünlerinin oluumunun, 
ÇA⁄SAV web sitesinin tasar›m›n›n takibi 
ve bunlar›n sorumlulu¤u zaman alan 
eylerdi. (Sevgili ö¤rencilerimin özverili 
katk›lar›n› ükranla anmak ve onlara 
teekkürlerimi iletmek isterim. Ald›klar› 
küçük ücrete kar›n büyük çaba 
gösterdiler.)

Amaç, “muas›r medeniyetler seviyesine 
ulamak” olunca  tüm yorgunluklar 
unutuluyor. Gelimi bir Türkiye, ça¤da 
bir bakent ve sanata kar› duyarl› bir 
toplum için gösterilen tüm çabalarda yer 
alman›n, derne¤imiz ad›na bir 
sorumluluk oldu¤unu düünüyoruz.

Ayr›ca sanat fuar› çal›malar›ndaki 
deneyimlerin, önümüzdeki y›l 
yapaca¤›m›z uluslararas› yar›mam›z için 
iyi bir deneyim oldu¤unu da belirtmek 
isteriz.

Önceki bültenlerimizde belirtti¤imiz gibi 
Ankara Exlibris Derne¤i’nin 
hedeflerinden birisi, uluslararas› bir 
exlibris yar›mas› düzenlemekti. 2002’de 
planlanan bu yar›may› 2003’de 
gerçekletirebiliyoruz. Bültenin di¤er 
sayfalar›nda ayr›nt›l› çal›ma program›n› 
da görece¤iniz yar›mam›zla ilgili  
artname haz›rland›. En k›sa zamanda 4 
dilde bas›l›p; dünyadaki tüm exlibris 
derneklerine, sanatç› ve tasar›mc›lara, 
koleksiyonculara ve özellikle sanat 
e¤itimi verilen kurumlara gönderilecektir. 
Yar›ma konusunda Kültür Bakan›m›z 
Say›n ‹stemihan Talay ile de görüüldü. 
Yakla›m›nda bir s›cakl›k farkettik. 
Destek alaca¤›m›z konusunda 
umutsuzlu¤a dümedik, dümek de 
istemiyoruz. Ayr›ca jüri üyelerinin 
ula›m, konaklama ve gezi giderleri ile 

ödül giderlerini kar›lamak için yo¤un 
sponsor aray›lar›m›z sürmektedir. 
Üyelerimizin katk›s›n› görmekten 
mutluluk duyuyoruz. Baka bir mutluluk 
verici olay ise özellikle yurt d››ndan 
gelecek jüri üyelerimizin bata Benoit 
Junod olmak üzere Luc Van Den Briele 
ile Antonio Grimaldi’nin çok ilgi 
göstermeleri, artnamenin dahi en ince 
ayr›nt›s›n› irdelemeleridir. Teekkürler 
dostlar. Türkiye’den sevgilerimizi 
yolluyoruz sizlere. Jüri üyesi olmay› 
kabul eden Prof. Atila Atar, Prof. 
Müride ‹çmeli, Prof. Dr. S›tk› M. Erinç 
ve Prof. Süleyman Saim Tekcan 
hocalar›m›za da çok teekkür ederiz.

Tüm sanatç›lara, tasar›mc›lara ve 
ö¤rencilere özellikle de sanat 
e¤itimcilerine sesleniyoruz. Gelin exlibris 
sanat› ad›na ülkemizde iyi eyler 
yap›ld›¤›n› tüm dünyaya gösterelim. Bu 
yar›mada en güzel exlibrisler bizim 
kat›l›mc›lar›m›zdan ç›ks›n. Ödül alanlar 
bizden olsun. Sanat›m›zla da Türkiye’den 
söz ettirelim. Bundan daha güzel ülke 
tan›t›m› olur mu? Ortak Pazar’da iimiz 
zor ama gönüllerde yer alabilmek için 
ite güzel bir f›rsat.

Tüm sanatseverler, koleksiyoncular, 
kitapseverler, bütçesinden sanata 
ay›raca¤› katk›larla gelece¤e kalacak 
kiiler, gelin bu uluslararas› etkinli¤imizi 
destekleyin, omuz verin. Bizler kendi 
mesleki sorumluluklar› yan›nda gece 
gündüz demeden sanat için, ülkesi için 
bireyler yapmaya gayret eden bir grup 
gönüllüyüz. Gücümüzün yetti¤i yere 
kadar da özveriyle çal›aca¤›z. Gelin 
sizler de payla›n bu çabay›. 
Yarat›mlar›n›zla, ürünlerinizle, maddi ve 
manevi katk›lar›n›zla destek olun. Bu 
güzelli¤in içinde yer almak inan›n sizleri 
de mutlu edecektir.

Ankara Exlibris Derne¤i’nden sizlere 
s›cac›k bir merhaba daha...

Hasip Pektaş AED Başkanı

Ksenia Stanishevskaja (Norveç) C3

Hasip Pekta (Türkiye) C3+X5
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Erotik Exlibris*

Sözlüklerde cinsel akla ilgili; cinsel 
arzu uyand›ran; erosal, ehvani olarak 
belirtilen erotic, 1755’te bas›lan bir 
ansiklopedide (Encyclopedié) 
“chanson-ark›” olarak aç›klanmaktad›r. 
Chanson, ak ve kahramanl›¤›n 
anlat›ld›¤› bir iir türü diye 
tan›mlanmakta; “melankoli” sözcü¤ü ile 
de ilikilendirilmektedir. 

Erotik, kar› cinsi sevmeyle ilgili her 
ey için kullan›l›r. Erotic, bir di¤er 
tan›mlamayla; sevilen “nesne”nin seven 
üzerinde sahip oldu¤u güç demektir. 
(Hunt 1996:117)

S›n›rlar›n bitti¤i yerde erotizm balar. 
Erotizm, ak›l ile duygu, birey ile evren 
aras›ndaki engeli deler geçer. Tutkular 
t›pk› dinsel bir deneyim gibi nefsimizin 
d›ar› tamas›n› sa¤layan bir güce 
sahiptir. 

Tarih boyunca sanatç›lar, birey ile 
evrenin, kad›n ile erke¤in, ruh ile 
varl›¤›n, ››k ile karanl›¤›n, hayat ile 
ölümün k›saca hayat›n temelini 
oluturan z›tl›klar›n bir anlat›m biçimi 
olarak erotik imajlar› kullanm›lard›r.
Baz› kültürler, do¤um, büyüme, yal›l›k 
gibi do¤al törenleri tutkuyla kutlarlar. 
Di¤erleri ise bilinçalt› fantazi ve 
rüyalar›n s›r dolu engelleri içine erotik 
sembollerle girerler. Erotizm, kad›n ve 
erkekler aras›nda yaanan s›k›nt›l› 
seksüel ilikinin alt›n› çizmede ve 
yanl› tevazu ile alay etmede 
kullan›lm›t›r. Bir yandan insan 
korkular›n›n, s›rlar›n›n aç›¤a ç›kmas›n› 
sa¤larken; di¤er yandan sosyal 
ilikilerin aç›k bir aynas› olarak 
görülmütür. Erotizm bazen çocuksu 
suçluluktan kurtulmaya yaram›, bazen 
toplumun sabit fikirlerini s›n›rlamaya 
yaram›t›r.

Baz› sanatç›lar, insan davran›lar›n› 
göstermek için erotizmi kullanm›t›r.
Kültürün aksine gerçek erotizm üç 
önemli özelli¤i aç›¤a ç›kar›r:
a) Seksin basit bir sunumu olarak 
de¤il, bir konu olarak sanatta yer al›r. 
Tutkular›n davran› olarak en iyi 
yans›mas›d›r.
b) Erotizm, artistik ifadeleri 
do¤rulayabilir. Hayalgücünü ve 

becerilerin ortaya kondu¤u güzel bir 
anlat›m alan›d›r. ‹zlenim sonras› etkisi 
uzun süre devam eden zengin bir 
duygu yo¤unlu¤una sahiptir.
c) Ve sonuçta erotizm, fikirler içerir.

Erotik sanat, sanatç›n›n evreni, ak› ve 
tutkuyu nas›l gördü¤ünü, insan 
davran›lar›na kar› tepkisini anlat›r.  
Erotik resimler, uzun zaman bir aka 
ve espiri konusu olarak tarihimizde 
kay›p bir dönemi temsil ederler. Bugün 
hala pek çok kii seksin çok özel bir 
konu olarak kitaplarda yer ald›¤›na 
inan›r. Bir yandan ise erotizm insanl›k 
ve kutsall›k aras›ndaki de¤erli bir 
ba¤d›r. Her erotik resim bir meydan 
okumad›r. Gözetlemek için anahtar 
deli¤i yeterli de¤ildir, kap›lar› açmak, 
deneyimleri paylamak gerekmektedir.

Binlerce y›l önce insanlar için en 
önemli konular, seksle gebelik 
aras›ndaki ba¤, do¤umun s›rr›, hayatta 
kalmak için avlanma zorunlulu¤uydu. 
Ve bunlar› resimlerle anlat›yordu. 
Bugün pek çok sanat kolunda oldu¤u 
gibi exlibris sanat› da konu ve 
ço¤altma tekniklerindeki çeitlili¤i ile 
say›s›z sanatç›n›n kendini özgürce ifade 
edebilmesine f›rsat vermektedir. 
Bilindi¤i gibi exlibris, kitaplar›n iç 
kapa¤›na yap›t›r›lan, kitap sahibinin 
bir tür mülkiyet iaretidir. Ödünç 
al›nan kitab›n geri verilmesinde bir 
uyar›c›d›r. Exlibrisi yaratan sanatç› 
kadar onu kitaplar›na yap›t›racak kii 
de konunun zenginli¤ini, yarataca¤› 
heyecan› önemsemektedir. Bu illüstratif 
ö¤e geçmiten günümüze kitap 
koleksiyoncusunun bireysel 
yans›mas›n›n temelini oluturmutur. 
Kitap ve kütüphanelerdeki exlibrislerde 
ça¤da exlibris konular› artarak yer 
almaktad›r. 

Exlibrisler örne¤in müzikal ya da 
iirsel konular müzik ya da iir 
kitaplar› için sipari edilmektedir. 
Yayg›n olarak dünyada bu türler için 
“exlibris” yerine “exmusicis” ya da 
“expoeticis” kullan›lmaktad›r. 

Christian Blæsbjerg (Danimarka) X1+X3/2

Milos Michalek (Çek Cumhuriyeti) X2

Max Kislinger (Avusturya) X1

Bruno Missieri (‹talya) C3+C5/col
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Asl›nda bu, hiç de gerekli olmayan bir 
e¤ilimdir. 

Erotik kitaplar için özel konulu 
exlibrisler sipari edildi¤i de 
bilinmektedir. Ço¤unlukla böyle bir 
belirtgece gerek duyulmamakla 
birlikte baz› kitap sahiplerinin ismi 
önüne “ex eroticis” konulmaktad›r.

Erotik exlibris kolayca tan›n›r; 
illüstrasyon, ço¤unlukla insanlar›n 
duygular›n› ima eden, kad›n ve 
erkekleri uyar›c›, oldukça farkl› erotic 
heyecanlar› ve seksüel zevkleri 
anlatan erotik bir ö¤e üzerine 
oluturulur. Koleksiyoncularca en çok 
talep edilen exlibris konusu olmas› 
belki de bu yüzdendir.

Erotik kitap koleksiyoncular› güzel 
erotik illüstrasyonlara merakl›d›rlar. 
Erotik bir kitaba ya da bu tür bir 
koleksiyona konulan erotik bir exlibris 
ona biraz daha kiisellik katar. 
Duruma göre kitapda farkl› ekilde 
yer al›rlar. Geleneksel olarak exlibris, 
kitap kapa¤›n›n içinde bulunur. 
Ça¤da erotik exlibrislerin bireysel 
kitap illüstrasyonlar›n›n daha s›k 
görüldü¤ü bal›k sayfas›ndan sonra 
yer almas› daha ilevsel ve etkili 
bulunmaktad›r. Exlibris konusu ve 
kitap konusu aras›nda birliktelik 
sa¤layan bu yeni yerletirme biçimi 
oldukça yayg›nd›r. 

Kitap sahibini belirlenmesi için 
geleneksel olarak kullan›lan erotic 
exlibris formunun gizlenmesi geçmite 
pek yayg›n de¤ildi. 21. yüzy›l 
balang›c›nda erotizm okuman›n, 
erotik gravürlerden holanman›n 
sosyal s›¤›nma alan› olarak bir tabuya 
dönümesi çok sürmedi. Erotik 
exlibrisler, balang›çtaki ola¤anüstü 
kullan›m›na ba¤l› olarak kitap 
sahibinin ismine daha çok ba¤l› kal›r.

Kad›n erotik exlibris kolleksiyoncusu 
fazla görülmez. Belki de eski tabular›n 
etkisi alt›nda olduklar› içindir. Eski 
saplant›lar›n yerine geçecek bir tür 
kad›ns› beklenti vard›r. Yava yava 
kaybolmakta olan bu eski tepkiye bir 
kar› tepki olarak baz› kad›n 
sanatç›lar çok güzel erotik exlibris 
tasarlamaktad›rlar.
Frans›z romanc› Colette her kad›n›n 
gizli iste¤inin yetikin bir erkek için 
tehir olmak oldu¤unu yazm›t›r. 
Erkeklerin önemli bir k›sm› ya da bir 
k›s›m yetikin bu tehiri gözlerini 
açarak izlemekten çekinmezler. Erotik 
exlibrislere olan bu güzel ilgi, kitap 
severlerin erotizim alan›ndaki bu s›rra 

ilgisiz kalmad›klar›n›n bir kan›t›d›r.

Erotizm kad›n formuyla balar. 
Uzanm› bekleyen güzel bir kad›n 
vücudu bir ilk dokunu ve yaklama 
iste¤i için yeterlidir. Erotizme olan 
ilginin yans›malar›n› exlibrisler 
üzerinde de görmek her zaman için 
mümkündür. ‹lgilenenler artt›kça 
erotik exlibrisin yarat›c›lar› da yeni 
çal›malar› ile hep var olacaklard›r.

* Bu yazı “Modern Erotic Bookplates” 
ve başka kaynaklardan yararlanarak 
Hasip Pektaş tarafından derlenmiştir.

Kaynakça:
Briele, Luc Van Den. Modern Erotic 
Bookplates, Primrose Hill Press, London, 
1999.

Hopf, Angela & Andreas. Die Kunts des 
Exlibris, Mahnert-Lueg, München, 1980.

Hunt, Lynn (Çev: Aye Lahur K›rtunç). 
Erotizm ve Politika, Kabalc› Yay›nevi, 
‹stanbul 1996.

Johnson, Fridolf. A Treasury of Bookplates 
from the Renaissance to the Present. Dover 
Publications, Inc., New York, 1977.

Junod, Benoit. The World of Ex-libris, A 
Historical Retrospective. Belgrade Ex-libris 
Circle, Belgrad, 1995.

Palazzi, Roberto. Ex libris erotici. Antologia 
grafica de von Bayros, Martini, fino ai 
giorni nosto. Savelli Editori, Milano, 1982.

Uchida, Ichigoro ve Nakai, Noboru. Western 
Erotic Exlibris, Japonya,1998.

Wolf, Sylvia. Exlibris, 1000 Examples From 
Five Centuries. Novum Press, München, 
1985.

Max Kislinger (Avusturya) X1

Istvan Drahos (Macaristan) 1968

Petr Melan (Çek Cumhuriyeti) C3+C5/2Evald Okas (Estonya) C3+C5
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A. Steenvoorden (Hollanda) C3+C5

Lembit Lôhmus (Estonya) C3

Gerd Mackensen (Almanya) C3/2

Salih Denli (Türkiye) C4+C5

Frinco Brunello (Italya) P2/2

Pierre Moeremans (Belçika) CAD

Max Kislinger (Avusturya) X1

Jiri Bràzda (Çek Cumhuriyeti) C3

Zdzislaw Milach (Polonya) X5
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Gerard Gaudaen (Belçika) X3

Làszlò Feszt Jr (Romanya/Macaristan) C3/2

Thomas Arnel (Danimarka) C3Konstantin Antioechin (Ukrayna) 1965, C3+C5

Ladislav Kaspar (Çek Cumhuriyeti) X2

Erol Olcay (Türkiye) P1

Frank-Ivo Van Damme (Belçika) X2

Cornelis Labots (Hollanda) X2

Martin R. Baeyens (Belçika) S1/9



6

Paul Klee (‹sviçre/Almanya) C3, 1901

Paul Klee (1879-1940), Münih’te Ziegler 
Atölyesi’nde sanat e¤itimi yapt›¤› s›rada t›p 
ö¤rencisi arkada› için yapt›¤› exlibris. (Kitaptan)

Benoît Junod, “Swiss Bookplates of the Twentieth 
Century”, Swiss Ex-Libris Club, 1999

Kitap için iletisim adresi:
Schweizerischer Ex-Libris Club (SELC)
Rebstock 9, CH-6074 Giswil - Switzerland

Philipp Roger Keller (‹sviçre) C3+C5/2, 1997

Grafik Sanatç›s›, illüstratör P. R. Keller (1967- ), 
Basel “Visual Arts School” ve Zurich “New Art 
School” da ö¤renim gördü. (Kitaptan)

 Exlibrise Gönül Verenler: 3

Benoît Junod

1945'de ‹sviçreli bir ailenin 
çocu¤u olarak Londra'da 
do¤du. Cenevre’deki 
Uluslararas› Okul ve 
Winchester Koleji'nde e¤itim 
gördü. 1959 - 1960 y›llar› 
aras›nda Barselona 
Üniversitesi'nde ‹spanyolca ve 
edebiyat e¤itimi gördü. 
1965'de BBC'de gazetecilik 

kurslar›'na kat›ld›. 1971'de hukuk e¤itimi ald›.

1972'de ‹sviçre D›ileri Bakanl›¤›'na diplomat olarak 
atand›. 1974 - 1978 D› Ticaret Bakanl›¤› ve Kopenhag 
‹sviçre Büyükelçili¤i'ndeki e¤itim sürecinden sonra 
Denizler Kanunu Konferans› için ‹sviçre delegasyonu 
olarak Birlemi Milletler'de ve bakanl›¤›n ülkeleraras› 
hukuk bölümünde 4 y›l çal›t›. Daha sonra Buenos 
Aires ‹sviçre Büyükelçili¤i'ne önce ikinci sekreter, 
sonra birinci sekreter olarak atand›. Arjantin'den 
Londra'ya Kültür ‹leri Dan›man› olarak atand›.

1984'den 1987'ye kadar Stockholm'da Avrupa 
Silahs›zlanma Konferans›'nda ‹sviçre delegasyonuna 
asbakanl›k yapt›. 1971'de Kolombiya ‹sviçre 
Büyükelçili¤i Kültür Müstearl›¤›'na atand›. Bu görevi 
1989'dan 1993'e kadar Türkiye'de de yerine getirdi. 
Balkan krizinin yükselmesi ile birlikte, Chargé 
d'Affaires of Switzerland görevi ile Belgrad'a 

(Yugoslavya) transfer oldu. 1996'ya kadar Büyükelçi 
olarak görev yapt›. Bakanl›¤a geri gönderildikten sonra 
iki y›l daha uluslararas› organizasyon bölümlerinde 
görev yapt›. Daha sonra ba¤›ms›z dan›man olarak 
çal›mak için 1997'de devlet memurlu¤undan ayr›ld›.

Benoit Junod, bütün yaam› boyunca görsel sanatlara 
ilgi duydu. 1960'larda amatörce, 1972'de profesyonelce 
balad›¤› exlibris koleksiyonculu¤unda artistik de¤eri 
yüksek; tüm zamanlar› ve teknikleri içinde bar›nd›ran 
bir koleksiyona sahip oldu. 35.000 parçadan oluan 
koleksiyonunda 1850 öncesi ve ça¤da dönemlere ait 
eserler vard›r. Ayn› zamanda exlibrisin tan›t›m›nda ve 
yar›ma organizasyonlar›nda aktif olarak çal›t›. 
1988'de Kolombiya'da ve 1995'de Belgrad'da (The 
World of Ex-libris) yar›malar düzenledi. Birçok exlibris 
yar›mas›nda jüri görevi yapt›. Ayn› zamanda Prag 
Trienali'nde, Chamalières Trienali'nde, Mostra Rio 
Gravura, Belgrade, Golden Pen, Uzice Dry-point 
Bienallerinde grafik eksperi olarak çal›t›. ‹sviçre 
Exlibris Club, Bookplate Society, The Belgrade Exlibris 
Circle için komite üyeli¤i yan›nda Slovakya, Slovenya 
ve Ankara Exlibris Derne¤i’nde onur üyesi olarak görev 
yapmaktad›r. Exlibris konusunda düzinelerce makalesi, 
say›s›z katalo¤u ve yeni bas›lm› "Swiss Exlibris 1900 - 
1999" kitab› vard›r.

E-mail: junod@spectraweb.ch
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Haberler

2001 y›l›
• 22 Mart - 7 Nisan 2001 tarihlerinde 
Bursa “Kitap Evi Sanat Galerisi”nde Hasip 
Pekta Exlibris Sergisi aç›lacak.

2000 y›l›
• Derne¤imiz için ODTÜ’den alan ad› 
al›nd›. AdaNet’in katk›lar›yla web sitemiz 
art›k aed.org.tr’den izlenebilir. 

• Derne¤imizin Etimesgut'taki adresi 
de¤isti. Kira sorunu nedeniyle dernek 
boalt›ld›. Yeni adresimiz de¤erli hocam›z 
Müride ‹çmeli'nin atölyesi olan Kazakistan 
Cad. 148/1 06510 Emek-Ankara’d›r.

• Belçika'da yay›mlanan Graphia’n›n bir 
devam› olan "Boekmerk" isimli exlibris 
dergisinin 2000/2 say›s›nda editör Luc 
Van den Briele, Müride ‹çmeli, Hayati 
Misman, Hasan Pekmezci, ükrü Ertürk, 
Hasip Pekta, 
Sema Ilgaz Temel, Mehmet Aydo¤du ve 
Y›ld›z Doyran’›n exlibrislerinin de 
bulundu¤u dört sayfal›k bir makale 
yay›mlad›. Briele, yaz›s›nda exlibris 
sanat›n›n Türkiye'deki geliimine ve 
gelecek vadeden ça¤da Türk exlibris 
sanatç›lar›n›n eserlerinin analizlerine yer 
verdi. Derginin 2000/3 say›s›nda ise genç 
sanatç›lardan Salih Denli, 
Ali Tomak, Gökhan Okur, Fedail Y›lmaz, 
Nazan Tekba Tanyu, Handan Müjde 
Ayan, Ercan Tuna ve  ‹lknur Dedeo¤lu 
tan›t›ld›. Dünyadaki tüm exlibris 
tutkunlar›na ulaan bu yay›n organ› ile 
ülkemizin önemli ölçüde tan›t›m›n›n 
yap›ld›¤›n› düünüyoruz. Luc Van den 
Briel’e teekkür ederiz. 

Üç ayda bir ç›kan ve abone bedeli y›ll›k 
1250 BEF’› olan Boekmerk’i almak 
isteyenler için adres: Gisele Broos, 
Spieveldsraat, 111 B-9100 Sint-Niklaas, 
Belgium. (Eski say›lar: 350 BEF).

• A¤ustos 2000'de Boston’da yap›lan 
FISAE kongresinde Ankara Exlibris 
Derne¤i'nin üyeli¤i kabul edildi. 40’a 
yak›n exlibris derne¤inin içinde oldu¤u bu 
uluslararas› örgütte Türkiye’yi temsil 
etmenin heyecan› içindeyiz. 
Sorumlulu¤umuzun bir kat daha artt›¤›n› 
düünüyoruz. Temennimiz iki y›lda bir 
yap›lan FISAE kongresine ev sahipli¤i de 
yapabilmektir.

• May›s 2000'de Hollanda'da "Johan 
Schwencke" an›s›na yap›lan "Prijs/Award 
2000" konulu exlibris yar›mas›na 
Türkiye'den Mine Gündüz, Erol Olcay, 
Hasip Pekta, Fedail Y›lmaz ve Erdal 
Aygenç kat›ld›. 

• Nisan 2000’de Finlandiya'da yay›mlanan 
"Exlibris Aboensis" isimli derginin 30. 
say›s›nda H. Pekta'›n "Türkiye'de 
Exlibris" bal›kl› yaz›s› ve 12 üyemizin 
exlibrisi yer ald›. Ayn› ülkenin “Exlibris 
Bülteni”nin Haziran say›s›nda AED’nin 
tan›t›m› yap›ld›.
• Nisan 2000’de Hatay Mustafa Kemal 
Ünv. Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Ankara 
Exlibris Derne¤i Sergisi aç›ld›. Say›n 
Dekan Prof. Dr. Olcay K›r›o¤lu’nun 
istemi üzerine Hasip Pekta, “Exlibris ve 
Türkiye’deki Oluumu” konulu bir 
konferans verdi, Ö¤r. Gör. Musa Köksal 
ve ö¤rencileriyle uygulama çal›mas› yapt›.

• Nisan 2000'de Yugoslavya'da yap›lan 

"Çocuk" konulu exlibris yar›mas›na 
üyelerimizden Besen ‹dil Börtücene, 
‹lknur Dedeo¤lu, Mine Gündüz, Didem 
Öz››k, Hasip Pekta ve Fedail Y›lmaz 
kat›lm›lard›r.

• Nisan 2000'de Barcelona'da yap›lan 
"Exlibris in the 21th Century" sergisi 
katalo¤unda üyelerimizden Erol Olcay, 
Erdal Aygenç (2001’deki ilk üyemiz) ve 
Fedail Y›lmaz yer alm›lard›r.

• ‹stanbul Exlibris Akademisi Derne¤i 
“‹stanbul 2000” konulu bir exlibris 
yar›mas› düzenlemi ve ‹stanbul 2000 
Uluslararas› Özgün Bask› Sergisi’ni 
açm›t›r. Baar› dileklerimizi iletiyor, 
kutluyoruz.

• Exlibris konusunda yay›mlanm› yeni ve 
önemli kitaplardan birkaç örnek 
sunuyoruz. Exlibris tutkunlar›na tavsiye 
ederiz. (Luc Van den Briele’nin “Avrupa 
Exlibris Sanatı” kitabı kapağı gofre 
olduğundan taranamamış, iç kapak 
kullanılmıştır.)

Luc Van den Briele, Modern Erotic Bookplates, 
Primrose Hill Press, London, 1999

Kitap için iletişim adresi:
Primrose Hill Press Ltd. 58 Carey Street, 
London WC2A 2JB, England

Luc Van den Briele, Avrupa Exlibris Sanat›, 
Kredietbank, Brussel, 1997

Kitap için iletişim adresi: Luc Van den Briele 
Bleekstraat 6 - 309/92,B-2800 Mechelen,Belgium 
E-Mail: bs762038@skynet.be

William E. Butler, American Bookplates, 
Primrose Hill Press, Londra, 2000

Kitap için iletiflim adresi:
Primrose Hill Press Ltd. 58 Carey Street, 
London WC2A 2JB, England



Armando Baldinelli (‹talya) X2

Exlibris Bask› Teknikleri ve Simgeleri (son ekliyle)
(1958’de FISAE’nin Barselona Uluslararas› Exlibris Kongresi'nde kabul edilmi, 
Nisan 2000’de Belgrad ve Cenevre’de de¤iiklik yap›lm›t›r.)

Çukur bask› teknikleri / Intaglio printing techniques 
 Özgün / Original
C = Çukur bask› / Intaglio printing (C = Chalcographie)
C1 = Çelik oyma / Steel engraving
C2 = Hakkak kalemiyle oyma (özellikle bak›r üzerine) /  
 Burin (graver or gouge) engraving
C3 = Asitle yedirme / Etching
C4 = Kuru kaz›ma / Drypoint
C5 = Akuatinta / Aquatint
C6 = Yumuak-ekerli yüzeyde yedirme / Soft-ground or  
 sugar etching
C7 = Mekanik doku yaratma / Mezzotint
C8 = Plastik gravür / Engraving on linoleum, plastic or  
 other materials

 Yeniden ço¤altma / Reproductive
P3 = Fotogravür bask› / Photogravure
P4 = Tifdruk bask› / Rotogravure

Yüksek bask› teknikleri / Relief printing techniques 
 Özgün / Original
X = Yüksek bask› / Relief printing (X = Xylographie)
X1 = A¤aç bask› / Woodcut
X2 = A¤aç oyma bask› / Wood engraving
X3 = Linolyum bask› / Linocut
X4 = Metal oyma bask› / Metal engraving or etching
X5 = Damga bask› / Stamp (stone, rubber, etc. or relief  
 engraving)

 Yeniden ço¤altma / Reproductive
T  = Tipografi, yaz› bask›s› / Typography, letterpress
T1  = Lino kal›p bask› / Linotype, monotype, indirect   
 letterpress
T2 = A¤aç oyma yaz› bask›s› / Photoxylography, facsimile  
wood engraving
P1 = Klie bask› / Line block
P2 = Yar›m ton klie bask› / Half-tone, photozincography
Düz, ablon ve elektronik bask› teknikleri / Flatbed, stencil and 
electronic printing techniques
 Özgün / Original

L = Ta bask› - Litografi / Litography
L1 = Ta bask› / Autolitography

L2 = Transfer ta bask› / Autography (transfer   
 lithography)
L3 = Ofset çinkosuyla bask› / Zincography
L4 = Alüminyum Bask› / Algraphy
P9  = Fotograf / Original photograph
S  = ablon Bask› / Stencil
S1  = ‹pek Bask› / Original serigraphy (silkscreen)
S2  = Boyama ablonla bask› / Mimeography (dye stencil)
S3  = Balmumu ka¤›tla bask› / Katazome and Kappa   
 (oiled-paper stencil)
CGD = Bilgisayarda tasar›m / Computer generated design

 Yeniden ço¤altma / Reproductive

P = Fotografik ço¤altma / Photographic reproduction
P5 = Fototayp bask› / Collotype
P6 = Fotolitografi bask› / Photolitography, process 
transfer lithography
P7 = Ofset bask› / Offset, duotone
P8  = Fotografik ipek bask› /Serigraphic reproduction 
(photosilkscreen)
CRD = Bilgisayarla ço¤altma / Computer reproduced design
Y  = Fotokopi / Photocopy, electrostatic screen printing

Di¤er simgeler / Other abbreviations

M = Monotip (tek tip) bask› / Monotype
B = Körler için kabartma bask› / Braille printing
MT = Kar››k teknik / Mixed technique
TNC = S›n›flama d›› teknik / Technic no classification
4/ = Kal›p say›s› (4/C3 = 4 kal›pl› çukur bask›) / 
Number of plates used
/2 = Renk say›s› (S/2 = iki renkli serigrafi bask›) / 
Number of colours used
/col. = Elle renklendirme / Hand coloured

Hilary Paynter (‹ngiltere) X2
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K›sa K›sa...

• Bu sayfadaki yabanc› sanatç›lar›n 
exlibrisleri Luc Van den Briele’nin 
“Avrupa Exlibris Sanat›” kitab›ndan 
al›nm› örneklerdir. 1997 y›l›nda 
yay›mlanan kitapta özgün (renkli) 
exlibris örnekleri ve çok say›da sanatç› 
tan›t›m› bulunmaktad›r. Exlibris 
merakl›lar›n›n kütüphanesinde 
bulunmas› gereken bir kitapt›r. 
‹lgilenenlere tavsiye ederiz.

• “Boekmerk” dergisinde yer alan 
üyelerimizden ükrü Ertürk, Nazan 
Tekba Tanyu ve Handan Müjde 
Ayan’nun exlibris çal›malar›ndan 
sizlere birer örnek sunuyoruz. ükrü 
Ertürk’ün Luc Van den Briele için 
yapt›¤› exlibris çok olumlu tepkiler 
alm›t›r. Gurur duydu¤umuzu 
belirtiriz. Bu titiz çal›mas›ndan dolay› 
ükrü Ertürk’e teekkür eder, 
kutlar›z.

• Bültenimizin bu say›s›n› “Erotik 
Exlibris”e ay›rd›k. Luc Van den 
Briele’nin “Modern Erotic Bookplates” 
kitab›ndan, Hasip Pekta ve Kemal 
Uluda¤ koleksiyonundan al›nan bu 
örneklere çokca yer vermemizin 
özellikle exlibris yapacaklar için yararl› 
ve e¤itici olaca¤›n› düünüyoruz. 
Yeni exlibris yapacaklara, çal›ma 
boyutunun uzun kenar›n›n 9-10 cm.’yi 
fazla geçirmemelerini, yaz› resim 
ilikisine özen göstermelerini tavsiye 
ederiz.

• Bültenimizin gelecek say›s›nda ilginç 
örneklerin de olaca¤› tipografik ve 
kaligrafik exlibrislere yer verece¤iz.

Vojtêch Cinybluk (Çek Cumhuriyeti) L

Sergej Chrapov (Ukrayna) C3ükrü Ertürk (Türkiye) C2

Jean-Marcel Bertrand (Fransa) X2

Handan Müjde Ayan (Türkiye) X3 Franco Rognoni (Italya) C3

Czeslaw Wos (Polonya) C3

Nazan Tekba Tanyu (Türkiye) C3+C5
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Ankara Exlibris Derne¤i Uluslararas› Exlibris Yar›mas› Çal›ma Program›

May›s 2001

May›s 2001

30 Ocak 2001

22 May›s 2001

22 May›s 2001

Ocak 2001

Nisan 2001

Eylül 2001
Eylül 2001

Ekim 2001

May›s 2001

May›s 2001
Haziran 2001

Haziran 2001

Nisan 2001
Haziran 2001

Ekim 2001

Kas›m 2001

A.  Galeri Belirleme
 1. Kas›m 2003 Ankara Sergisi’nin Kültür Bakanl›¤›’nca Resim Heykel Müzesi’nde aç›lmas› 
uygun görüldü. Bu konuda Bakanl›k devrede.
 2. Aral›k 2003 ‹stanbul Sergisi’nin KARI Sanat Çal›malar›’nda yap›lmas› kesinleti.
 
B.  Kültür Bakanlığı’na Destek İçin Başvuru
 1. Kültür Bakan› ile görüüldü. 60 ülkeden 1200 sanatç›n›n 6000 exlibrisle kat›laca¤› ve en 
az 300 sayfal›k bir katalog yap›laca¤› varsay›larak talepde bulunuldu. May›s ay›nda tekrar 
görümemiz gerekti¤i belirtildi.
 2. Kültür Bakan› ile ikinci görüme yap›ld›. Ekonomik kriz nedeniyle yar›man›n 2003 y›l›na 
ertelendi¤i belirtildi. Kesin yard›m sözü al›nd›.  
 3. Konuyla ilgili olarak Kültür Bakan› Dan›man› Prof. Halil Akdeniz’le kapsaml› bir görüme 
yap›ld›. AED’nin dünü, bugünü anlat›ld›.

C.  Jüri Üyelerine Bilgi
 1. Jüri üyelerine gerekli dökümanlar gönderildi, bilgi verildi. Tüm jüri üyeleri görevi 
memnuniyetle kabul etti. Yar›may› destekledikleri gözlendi.
 2. Yar›man›n 2003’e ertelendi¤i bildirildi.

D.  Sponsorluk Başvuruları
 1. ‹sviçre, ‹talya ve Belçika’dan gelecek jüri üyeleri için havayolu irketleriyle görüme kriz 
nedeniyle ertelendi. 
 2. King Hotel, Best Hotel ile konaklama konusunda görüülecek.
 3. ‹stanbul ve Eskiehir’den gelecek ö¤retim üyesi jüri üyeleri için Hacettepe Üniversitesi 
Rektörlü¤ü’ne bavurulacak. 
 4. Kapadokya gezisinde 8 kiinin 1 (bir) gece konaklamas› için Otellere bavuru yap›lacak.
 5. Katalog sponsorlu¤u için matbaalardan olumlu yan›t al›namad›.
 6. Üç yabanc› jüri üyesinin ‹stanbul tan›t›m gezisi için 2 (iki) gecelik konaklama sponsoru 
arat›r›lacak.

E.  Şartname Hazırlığı, Yarışma Duyurusu
 1. Yar›ma afii, logosu, artnamesi, davetiyesi, baar› belgesi ve ilan tasar›mlar› için HÜ GSF 
Grafik Böl. Yüksek Lisans ö¤rencilerine bahar dönemi proje ödevi verildi. 20’ye yak›n alternatif 
tasar›m yap›ld›.
 2. Heykel Bölümü’nden bir sanatç› ö¤retim eleman› ödül heykelci¤i yap›m›n› üstlendi.
 3. A. Grimaldi, B. Junod ve L.V. den Briele’den adresler istenecek. Kat›l›mc› adresleri 
güncellenecek; Bilgisayar’a geçirilecek.
 4. artnamenin ‹ngilizce çevirisi haz›r. Almanca, Frans›zca ve ‹talyanca çevirileri yap›lmakta. 
Sponsorlar›n da kesinlemesiyle artname son eklini al›p, bast›r›lacak. Exlibris sanatç›lar›na, 
derneklere postalanacak. 
 5. Yar›ma artnamesi dernek web sitesine (www.aed.org.tr) kondu. 
 6. Exlibris/Bookplate konulu web sitelerine yar›ma bilgileri gönderilecek. Türkiye’deki kültür 
sanat sitelerine haber geçilecek, mümkünse banner koydurulacak.
 7. Kültür sanata önem veren gazete ve dergilerin yar›may› haber yapmalar› ve küçük ilanlara 
sponsorluk etmeleri konusunda görümeler yap›lacak.
 8. Televizyon ve radyolarla görüülüp programlar›nda yer/bilgi vermeleri istenecek. 
 9. Sanat e¤itimi veren yüksek okullarla ibirli¤ine gidilecek. Bu fakültelerdeki özgün 
bask›resim atölyesi hocalar› ile görüülecek. Yar›maya kat›lmalar› konusunda ö¤rencilerin 
motivasyonu sa¤lanacak. Küçük sohbet toplant›lar› için f›rsat yarat›lacak.
 10. AED Ola¤an Genel Kurulu yap›lacak.
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F.  Yarışma Duyurusunun Tekrarlanması
 1. ‹lk duyurunun yap›ld›¤› kii ve yerlere yeniden hat›rlatma yap›lacak. 

G.  Yarışma Değerlendirme Hazırlıkları 
 1. Dernek merkezinde toplanan kat›l›mlar›n tasnifi yap›lacak. 
 2. Jüri üyeleri kar›lanacak, konaklama yerlerine yerletirilecek. (Odalar›na sürpriz arma¤anlar 
konulacak.) Bu konuda hizmet veren firmalarla önceden görüme yap›lacak.
 3. Exlibris yar›mas› jüri de¤erlendirmesi. Sonuçlar›n›n yaz›lmas›. Jüri bakan›n›n 
de¤erlendirme yaz›s›n›n al›nmas›. Bas›n sponsorlar›n›n yar›ma sonucunu aç›klarken haz›r 
bulunmalar›n›n sa¤lanmas› ve bir bas›n duyurusu ile sonuçlar›n aç›klanmas›. Ödül töreni Kas›m 
2003’de yap›lacak.

H.  Jüri Üyelerinin Ankara, Kapadokya ve İstanbul Gezileri
 1. Kültür Bakanl›¤› Müzeler Genel Müdürlü¤ü ile görüme yap›lacak. ‹ngilizce ve ‹talyanca 
bilen rehber arat›r›lacak.
 2. Ankara Arkeoloji ve Etno¤rafya Müzeleri gezisi. Kale içinde akam yeme¤i.
 3. Kapadokya gezisi.
 4. ‹stanbul Topkap› ve Arkeoloji Müzeleri gezisi. Arnavutköy’de yemek.
İ.  Katalog ve Sergi Hazırlıkları
 1. Yar›ma sonuçlar›n›n bildirilmesi. Ödül alanlardan foto¤raf istenmesi. 
 2. Kataloga girecek yaz›lar›n ingilizce çevirilerinin yap›lmas›.
 3. Exlibrislerin taranarak katalog maketinin haz›rlanmas›. 
Katalog tasar›m›nda s›ralama:
 a. Sergi zaman ve mekanlar›.
 b. Sponsor isimleri, teekkürler.
 c. Künye sayfas›; organizasyon komitesi, çeviri, ödül heykelci¤i, afi/katalog tasar›m›, 
renkayr›m›/bask› bilgileri, adres v.b.
 d. Jüri üyelerinin tan›t›m›; foto¤rafl› k›sa özgeçmi ve çal›ma örnekleri.
 e. Dernek bakan›n›n yaz›s›.
 f. Jüri bakan›n›n de¤erlendirme yaz›s›.
 g. Ödüller. Sanatç›lar›n foto¤rafl› özgeçmii ve renkli exlibrisleri.
 h. Sergileme alan exlibrislerin tekniklere göre s›ralanmas›.
 i. FISAE uluslararas› exlibris bask› teknikleri ve sembolleri.
 j. Kat›lan ülkeler ve kodlar›.
 k. Yar›mac›lar›n alfabetik isim, ülke, do¤um y›l›, adres, kat›l›m say›s›, teknik, jüri 
de¤erlendirmesi ve katalogda yer ald›¤› sayfa s›ralamas›.
 l. Yar›ma artnamesi.
 m. FISAE üyesi ve di¤er exlibris derneklerinin adresleri, web siteleri.
 n. Exlibris/Bookplate konulu web sitesi adresleri.
 5. Katalog, afi ve davetiye bas›m›n›n takibi.
 6. Exlibrislerin 20’erli gruplar halinde sergilenecek duruma getirilmesi. 
 7. Kat›l›mc›lara katalog ve sergi davetiyesinin postalanmas›. 
 8. Bas›n›n en geni düzeyde yar›ma sergisinden haberdar edilmesi. Önceden görüülen ve 
sergi ilan›n› basmay› kabul eden dergi ve gazetelere ilan filmlerinin gönderilmesi. Ekim-Kas›m 
say›s›nda yer almas›n›n sa¤lanmas›
 9. Davetiyelerin postalanmas›. Afilerinin as›lmas›; bez afi haz›rlama.
 10. Koktey ile ilgili son görümelerin tamamlanmas›. ‹zlenim defteri.
 11. Sergi aç›l››. ‹stanbul sergisi için haz›rl›k çal›malar›.
 12. De¤erlendirme toplant›s›. Hatalar›m›z, öneriler. Yeni yar›ma takviminin belirlenmesi. 
‹stanbul sergisinin gerçekletirilmesi. Di¤er kentler için giriimlerde bulunma.

Ocak 2002

20 Nisan 2003
29 Nisan 2003

30 Nisan 2003

Mart 2002

1 May›s 2003
2 May›s 2003
3 May›s 2003

May›s 2003
May›s 2003

Haziran 2003

Temmuz 2003
A¤ustos 2003

Eylül 2003

 
Ekim 2003

Kas›m 2003
Aral›k 2003
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Exlibris Yar›malar›
Kat›l›mc›lar exlibrislerinin alt›na FISAE listesine uygun olarak bask› tekni¤inin simgesini, bask› say›s›n› ve yap›m y›l›n› yaz›p imzalayacaklar; arkas›na 
ise okunakl› ekilde adlar›n›, soyadlar›n› ve adreslerini yazacaklard›r. Ayr›ca katalog için k›sa bir özgeçmiin eklenmesinde yarar vard›r. 

Konu ve exlibrise
‘yaz›lmas› gereken’

Serbest 
 

Kular

Serbest 

Bask› 
Tekni¤i

Serbest 

Serbest

Serbest 

Yap›m 
Y›l›

30 yas 
alt›nda 
ö¤renci

-

-

Çal›ma 
Say›s›

Limitsiz 

5

Limitsiz 

Kopya 
Say›s›

3

3

3

Katalog
var

-

X

X

Son Kat›l›m
Tarihi

15 Haziran 
2001

31 Ekim 
2001

20 Nisan 
2003

Gönderilecek 
Adres 

EX LIBRIS 1793 Pelham St.N.
RR#1 Fonthill, Ont. L0S 1E6

CANADA 

E. C. Gutiérrez Calle Constitución 
No.20 Col. Centro, C.P. 98600 
Guadalupe, Zacatecas MEXICO 

Ankara Exlibris Derne¤i
Kazakistan Cad. 148/1
06510 Emek - Ankara

Ankara Exlibris Derne¤i 
Uluslararas› Exlibris Yar›mas› 
artnamesi

Ankara Exlibris Derne¤i, kitaplar için 
mülkiyet iareti olarak kabul edilen ve 
üzerinde estetik de¤erler ta›yan özgün 
exlibris çal›malar›n› bir araya getirmek, 
de¤erlendirmek, sanatç›lar›n› tevik 
etmek, exlibris sanat›n› tan›tmak ve 
sevdirmek amac›yla tüm ülkelerin sanatç› 
ve tasar›mc›lar›na aç›k olan uluslararas› 
bir exlibris yar›mas› düzenlemitir.

Koullar:
1. Konu s›n›rlamas› yoktur.

2. Ço¤altma tekni¤inde ve kat›l›m 
say›s›nda s›n›rlama s›n›rlamas› yoktur. 
Exlibrisler bask› olmal›d›r. Fotokopi, çizim 
ve taslaklar kabul edilmez.

3. Exlibrislerde “exlibris” ya da bu anlama 
gelen ( "...n›n kütüphanesinden", "bu 
kitap .... aittir" gibi) bir sözcük ile birlikte 
ad›na exlibris yap›lan “yaayan kii” ya da 
kurulu ismine yer verilecektir.

4. Her bask›dan 3’er adet gönderilecektir. 
Exlibrisler, sanatç›s› taraf›ndan 
imzalanm› ya da paraf edilmi olmal›d›r. 
Ayr›ca bask›lar›n arkas›na okunakl› olarak 
sanatç›n›n ad›, adresi, do¤um y›l›, 
kulland›¤› teknik ve yap›m y›l› 
yaz›lacakt›r. Ad›na exlibris yap›lan kiinin 
ad› da arkada belirtilmelidir.

5. Exlibrislerde bask› alan›130X130 
mm’den, bask› yap›lan ka¤›t ise 210X210 
mm.’den büyük olmamal›d›r.

6. Son kat›l›m tarihi: 20 Nisan 2003’dir. 

7. Gönderilecek adres:
Ankara Exlibris Derne¤i
Kazakistan Cad. 148/1 06510 Emek-Ank.

Tel: (0312) 297 88 25 - 213 57 91
Fax: (0312) 299 20 61 - 299 20 58
E-posta: hpektas@hacettepe.edu.tr
Web Sitesi: www.aed.org.tr

8. Jüri:
Prof. Atilla Atar, Sanatç›, Ö¤retim Üyesi

Luc Van Den Briele, Exlibris Koleksiyoncusu, 

Editör, Kütüphaneci, Oyun Yazar› - Belçika

Prof. Dr. S›tk› M. Erinç, Sanat Felsefecisi, 

Yazar, Ö¤retim Üyesi

Antonio Grimaldi, Exlibris San., Küratör-‹talya

Prof. Müride ‹çmeli, Sanatç›, Ö¤retim Üyesi

Benoit Junod, Exlibris Koleksiyoncusu, Küratör, 

Diplomat - ‹sviçre

Doç. Hasip Pekta, Exlibris Sanatç›s›, Ö¤rt. Üy.

Prof. Süleyman Saim Tekcan, Sanatç›, 

Ö¤retim Üyesi

Jüri bakan› Benoit Junod’ur. 

9. Ödüller:
Birincilik; 2500 $, ‹kincilik; 2000 $, 
Üçüncülük; 1500 $, Jüri Özel Ödülü; 1500 
$
Kii ve kurulular 2000 $’›n alt›nda 
olmamak kouluyla özel ödül verebilirler. 
Jüri uygun gördü¤ü sanatç›ya onur ödülü 
verebilir.

10. De¤erlendirmede, özgünlü¤e, teknik 
ve estetik yetkinli¤e, resim ve yaz› 
ilikisine dikkat edilecektir. Uygun exlibris 
bulunamazsa ilgili ödül verilmeyebilir.

11. Ödül alan ve sergilenmeye de¤er 
bulunan exlibrisler, Kas›m 2003’de 
Ankara’da, Aral›k 2003’de ‹stanbul’da 
sergilenecektir. Uygun galeri bulunursa 
di¤er büyük illerde de sergileme 
yap›lacakt›r.

12. Ödül ve sergileme alan exlibrislerin 
yer ald›¤› bir katalog yap›lacak; katalo¤a 
giren kat›l›mc›lara birer adet 
gönderilecektir. Türkiye d››ndan 
kat›lanlardan postalama ücreti istenebilir.

13. Exlibrisler postada zarar görmeyecek 
ekilde gönderilmelidir. Yar›ma için gelen 
exlibrisler iade edilmeyecektir.

14. Kat›l›mc›lar, aa¤›daki formu doldurup 
exlibrislerle birlikte göndermelidir.

15. Kat›l›mc›lar, yar›maya kat›lmakla 
koullar› ve jüri kararlar›n› kabul etmi 
say›l›rlar.

Sanatç›n›n
Ad›, Soyad›: ....................................................
Adres: ..............................................................
Tel: ...................................................................
Fax: ..................................................................
E-mail: .............................................................
K›sa Özgeçmi : ............................................

Teekkür: Katk›lar› için T.C. Kültür 
Bakanl›g›’na, uluslararas› exlibris 
yar›smas› Ankara sergimizi kültür 
merkezinde açmay› kabul eden Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankas›’na, bu sergiyi 
‹stanbul’da açmay› kabul eden Kars› 
Sanat Çal›smalar›’na (0212 245 15 08),  
Web sitemizi yay›mlayan adaNET’e (0312 
467 37 28), bültenimizin film ç›kt›s›n› 
veren Nurol Matbaac›l›k-Ambalaj San. A. 
S.’ye (0312 267 19 45), bask›s›n› üstlenen 
Ritm ‹letisim Hizmetleri’ne (0312 467 23 
58) ve bülten bask›s›n› yapan Denge 
Matbaas›’na (0312 341 3125) çok 
tesekkür ederiz.


