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EXLİBRİS BÜLTENİkasım 2002, sayı: 4

Exlibris’de Geldi¤imiz Nokta

Çok uzun bir aradan sonra 4. 
say›m›zda yine sizlerle birlikteyiz. 
Exlibris ad›na oldukça yo¤un ve 
doyurucu bir y›l› daha geride 
b›rak›yoruz. 2003’ün stresi ve 
heyecan› ise imdiden benli¤imizi 
sard›. Uluslararas› yar›mam›z için 
gönderilen yeni exlibrisleri görmek 
oldukça umut ve heyecan verici.

Geçen y›l yaad›klar›m›za, 
yapt›klar›m›za ve önümüzdeki 
günlerde yapacaklar›m›za öyle bir 
göz atarsak umar›m s›k›lmazs›n›z.
• Arjantin "Gral José de San 
Martin -150" Uluslararas› Exlibris 
Yar›mas›nda üyemiz Erdal Aygenç, 
üçüncülük ödülü, 
• ‹stanbul Exlibris Akademisi 
Derne¤i “Naz›m Hikmet 1902-2002” 
konulu Uluslararas› Exlibris 
Yar›mas›nda üyemiz Gülbin Koçak 
birincilik ödülü, üyemiz Ali Do¤an 
üçüncülük ödülü,
• Yugoslavya'daki "Köprü" konulu 
I. Balkan Exlibris Trienali'nde 
üyemiz ‹lknur Dedeo¤lu, Belgrad 
Exlibris Dernegi ödülünü, üyemiz 
Ali Do¤an ise Joan Records 
Company özel ödülünü alm›lard›r. 
Bizi gururland›ran arkadalar›m›z› 
ve di¤er yar›malara kat›larak 
çal›malar› kataloglara giren 
üyelerimizden; ükrü Ertürk’ü, 
Mustafa Okan’›, Fedail Y›lmaz’›, 
Ercan Tuna’y›, ‹lker Gazio¤lu’nu, 
Bahar ener’i, Nazan Tekba 
Tanyu’yu, ‹lknur Dedeo¤lu’nu, Ali 
Do¤an’› ve Mine Saraç’› yürekten 
kutluyoruz.
• Derne¤imiz, Beethoven'in 175. 
ölüm y›ldönümü nedeniyle 12 
Eylül-8 Ekim 2002'de Bonn'da 
yap›lan Uluslararas› Beethoven 
Festivali’nde “Beethoven ve Müzik” 
konulu bir exlibris sergisi açt›. 
Deutsche Welle'nin de katk›lar›yla 
aç›lan bu sergide çok say›da Türk 

ve yabanc› müzik adam› için 
yap›lm› 83 exlibris sergilendi. 
• AED, 09 Kas›m-05 Aral›k 2001’de 
Galeri Akdeniz'de, 11-22 Mart 
2002’de Hacettepe Kültür 
Merkezi’nde, 28 Mart-05 Nisan 
2002’de Bilkent Üniversitesi 
Kütüphanesi’nde, 20-26 May›s 
2002’de Malatya ‹nönü 
Üniversitesi’nde karma exlibris 
sergileri açt›.
• Belçikal› exlibris sanatç›s› Prof. 
Martin R. Baeyens, 06-26 ubat 
2002'de ‹stanbul Kar› Sanat 
Çal›malar›'nda, 11-24 May›s 
2002’de Ankara Kavakl›dere Sanat 
Galerisi’nde Exlibris ve Özgün 
Bask›resim Sergisi açt›, Y›ld›z, 
Hacettepe ve Anadolu 
Üniversitelerinde ise workshop  ve 
söyleiler yapt›.
• Exlibris yar›mam›z›n be dilde 

haz›rlanm› artnamesi 1350 

yabanc› sanatç› ile tüm exlibris 
derneklerine postaland›. Exlibrise 
ilikin web sitelerinde haber olarak 
yer almas› sa¤land›. Ayr›ca 
Türkiye’deki tüm güzel sanatlar 

fakültelerine artnameler yolland›.
• Yar›mam›za destek verenlere 
TRT, Çankaya Belediyesi, Ürgüp 
Belediyesi ve Atelye Alaturka’n›n 
da kat›lmas› bize güç katt›. Bas›l› 
materyallerimizin oluumuna 
katk›lar›ndan dolay› ise Ünal 
Ofset’e, Ritm Tan›t›m ve Çözüm 
Tan›t›m’a çok teekkür ederiz.
• Belçika’daki “Mitoloji” konulu 
uluslararas› exlibris yar›mas›n›n 
son kat›l›m tarihinin 01 Aral›k 
2002 oldu¤unu hat›rlatmak isteriz. 
Kat›l›m fazla olursa seviniriz. Bu ve 
gelecek y›l yap›lacak FISAE’nin 
CGD exlibris yar›malar›na juri 
üyesi olarak ça¤r›lmam›z ülkemize 
olan ilginin bir göstergesidir.
• Bilgisayar ile yap›lan exlibrisler 
için teknik simge olarak uzun 
zamand›r CAD kullan›l›yordu. Art›k 
kullan›lm›yor. Bu simge, bu y›l 
Danimarka’da yap›lan XXIX. FISAE 
kongresinde al›nan bir kararla CRD 
(Computer Reproduced Design) ve 
CGD (Computer Generated Design)
olarak iki gruba ayr›ld›. CRD’nin, 
yap›lan çal›man›n taranarak, 
gerekti¤inde çok küçük eklemeler 
yap›p ç›kt› al›narak oluan 
exlibrislerde kullan›lmas›na, 
CGD’nin ise bilgisayar› bir tasar›m 
arac› olarak kullan›p yeni bir yap›t 
ortaya koymakla elde edilen 
exlibrislerde kullan›lmas›na karar 
verildi. 
• Sponsor aray›lar›m›z sürüyor. 
Tüm sanatseverlerimizi ve 
üyelerimizi uluslararas› yar›mam›z› 
desteklemeye davet ediyoruz. Maddi 
ve manevi katk›lar›n›za her 
zamankinden çok daha ihtiyac›m›z 
var. Unutmay›n ki baar› hepimizi 
mutlu etmeye yetecektir. 

Ankara Exlibris Derne¤i’nden 
sizlere tekrar s›cak bir merhaba...
Hasip Pekta AED Bakan›

Hans-Joachim Burgert (Almanya) 1984

Hannu Paalasmaa (Finlandiya)
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Exlibris ve Tipografi
Hasip Pekta

‹letiimin temel ö¤elerinden biri olan 
yaz›, ilkel toplumlarda kullan›lan 
sembol ve iaretlerin zamanla 
geçirdi¤i de¤iimlerden sonra 
olumu son biçimleridir. Bu 
biçimler, ta›d›klar› güçlü anlamlar› 
sayesinde bir duyguyu, bir fikri ve 
bir yaam› anlatabilirler. Kimi zaman 
bir sözcük milyonlarca resme, kimi 
zaman da bir resim milyonlarca 
sözcü¤e kar›l›k kullan›labilir. Resim, 
izleyene yaatt›¤› duygu yo¤unlu¤u 
ile iz b›rak›rken; yaz›, hem ta›d›¤› 
anlam, hem de sunu biçimiyle etkili 
olmaktad›r.

Tipografi, yaz›n›n bir sistem içinde 
boyutland›r›lmas›, düzenlenmesi, 
bas›l› hale getirilmesi sürecini 
kapsar. Do¤ru ve kolay iletiim 
tipografinin olanaklar›na ba¤l›d›r. 
Yaz›y› oluturan karakterin seçimi, 
harflerin iç ve d› boluklar›, 
birbirlerine oran›, zemin ve de¤er 
ilikileri alg›lamadaki önemli 
etkenlerdir. 

Exlibris, üzerinde ta›d›¤› resimsel ve 
tipografik ö¤eleriyle etkili ve önemli 
bir iletiim arac›d›r. Kullan›lan resim 
de yaz› da sahibini simgelemek 
durumundad›r. Ad›na exlibris yap›lan 
kiiye ya da kuruma özgü 
tasarlanmal›d›r. Exlibris içinde yaz›y› 
iki farkl› konumda görmekteyiz. Ya 
resmin içinde resimle birlikte yer 
almakta, ya da sadece tipografik ve 
kaligrafik ö¤elerin bir görsel biçime 
dönümesiyle exlibris meydana 
gelmektedir. Resmin içinde de olsa, 
yaln›z ba›na da kullan›lsa yaz› 
ögesinin dengeli bir birliktelik 
göstermesi gerekmektedir. Görsel 
ölenin bir parças› olan bu sözcükler 
(Exlibris ve yap›lan kiinin ad› 
soyad›) resimden ayr› düünülemez. 
Resmin içindeki yerinin, yönünün ve 
büyüklü¤ünün iyi belirlenmesi 
gerekir. Harflerin büyüklüklerinin 
çok fakl› olmas›, sözcüklerin farkl› 
karakterlerle yaz›lmas› bütünlü¤ü 
bozar. Yaz›n›n resmin önüne 
geçmesi veya okunmayacak 
küçüklükte olmas› da etkisini 
zay›flat›r.
Yap›lan kiinin bir tür armas›, 
mülkiyet iareti olmas› nedeniyle 

exlibrisler, sadece tipografik veya 
kaligrafik düzenlemelerle de 
yap›lmaktad›r. ‹simlerin özgün 
ekilde yaz›lmas› veya ba harflerin 
düzenlenmesi ile oluan bu 
göstergeler adeta bir logoyu 
ça¤r›t›rmaktad›r. Böyle olunca da 
kiiye özgü bir kimlik yaratma 
kayg›s› öne ç›kmaktad›r. Bunun da 
olmazsa olmaz koulu exlibrisin 
özgün bir düzenleme olmas›d›r. ‹ster  
bilgisayar›n olanaklar›ndan 
yararlanarak, ister kaligrafinin çizgi 
zenginli¤ini kullanarak yap›ls›n her 
exlibris, harflerin görsel bir biçime 
dönümesiyle di¤erlerinden 
ayr›lacakt›r. Harfleri oluturan siyah 
alanlarla boluklar›n dengesi, 
birbiriyle uyumu, hem alg›lamay› 
kolaylat›racak hem de görselli¤i 
art›racakt›r.

03.11.2002
hpektas@hacettepe.edu.tr 

Jef Boudens (Belçika)

Oleg Karpovich (Rusya) X3

Franz Lehrer

Özden Pekta (Türkiye) CGD, 2002

Gerhard Tag (Almanya) X2

Ottmar Premstaller (Avusturya) X3

Roland Roveda (Avusturya)
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I. D. Balan (Rusya)

Pierpaolo Basagni (‹talya)

Elif Varol (Türkiye) CRD, 2002

William E. Butler

Hannu Paalasmaa (Finlandiya)

Villu Toots P7

Ottmar Premstaller (Avusturya) X3

Pam G. Rueter (Hollanda) X2

Teni Svenda (Yugoslavya) C5 Zdenek Seydl (Çek Cum.)

Rick Cusick

Selin Sobac› (Türkiye) CGD, 2002
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Tipografi Üzerine
Prof. Martin R. Baeyens

Her insan›n yaam›nda harflerin 
ve yaz›lar›n mutlaka bir yeri 
vard›r. Bu konuda baz›lar›m›z 
üphesiz daha bilinçliyiz. 1456’da 
matbaan›n icad›ndan ve daha 
sonra bilgisayar›n oluumundan 
bu yana pek çok de¤iiklik 
meydana gelmitir. Son iki 
yüzy›lda tipografinin geliimi h›z 
kazanm›, bu süre içinde yaz› 
karakterlerinin yap›lar›nda ve 
boyutlar›nda müthi bir de¤iim 
olmutur. De¤iim halen devam 
etmektedir. 

Fontlar›n bu müthi istilas› yaz› 
kullan›m›n› kolaylat›rm›t›r. Art›k 
istedi¤iniz fontu bilgisayar›n›za 
indirerek sahip olabiliyorsunuz. 
Fakat daha sonra önemli bir 
sorunla, kalite problemiyle kar› 
kar›ya kal›yorsunuz. Sunulan 
harflerin sadece küçük bir bölümü 
güzel. Halk›n iyiyi kötüden 
ay›ramamas› ise bir baka sorun. 
Kolay bir yol olarak sürekli 
bilgisayar kullan›lmas› beraberinde 
baka problemler getirmektedir.

Tipografide çok say›da kural ve 
onlar› uygulamak için çeitli yollar 
vard›r. Hatalar› görmek için 
e¤itimli ve çok pratik yapm› bir 
göze her zaman ihtiyaç vard›r, 
çünkü bilgisayar bir tanr› de¤ildir.
O bize yard›m eder fakat 
mükemmel de¤ildir. Alt›n kural 
“do¤ru olmas› de¤il , do¤ru 
görünmesi gerekir”dir. Bunu 
ancak tipografi ile ilgiliyseniz 
görebilirsiniz. ‹te bu noktada 
yaz›n›n gerçek uzman› bir 
amatörden ayr›labilir. ‹nan›n 
hemen hemen her gün çok say›da 
yanl› tipografik metinle 
kar›la›yorum. 

Tipografinin kar› kar›ya kald›¤› 
en büyük sorun harflerin kapal› ve 
aç›k alanlar› aras›ndaki dengedir. 
Bunun bir exlibristeki yanl› 
uygulamas›, resim ve yaz›y› daha 
karma›k hale getirmektedir. Yaz› 

ve resim uyum içinde olmal›d›r. 

Tipografik bir exlibriste 
kompozisyona yard›m edecek bir 
imaj da yoktur. Onu sadece 
harflerin gücüyle oluturmak 
zorundas›n›z. Harfler gerçek 
hayat›n referanslar›d›r. Kiili¤i, 
karakteri yans›t›r. Bu yans›may› el 
yaz›m›zda görebiliriz. Grafolojiye 
fazlas›yla inan›r›m. Elyaz›s› 
kiili¤imizi en iyi yans›tan ve 
oldukça zengin bir göstergedir. 
Buna konuda verilebilecek en iyi 
örnek kendine has müsveddeleri 
ile Leonardo da Vinci’dir.

Ne ac›nacak ey ki bilgisayar›n 
istilas› kar›s›nda giderek el 
yaz›m›z›, dolay›s›yla da kimli¤imizi 
kaybediyoruz.

20.07.2002
Martin.Bayens@Pandora.be

Seda Yaz›c› (Türkiye) 2002

Gerard Gaudaen (Belçika)

Martin R. Baeyens (Belçika) S1, 2002

Yusuf Ke (Türkiye) CGD, 2002

Bari Atiker (Türkiye) CRD, 2002

Franz Lehrer 1932
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Boris Artzebasheff

Berna Özlem Özcan (Türkiye) CRD, 2002

Diana Bloomfield

Willy Braspennincx (Belçika) S/3

Alice Horodisch (Almanya)

Desire Acket (Belçika)

Richard Preusse (Almanya)

Gökhan Okur (Türkiye) CAD, 1998

Ömür Özgür (Türkiye) CGD, 2002
Hasip Pekta (Türkiye) CGD+P3, 1999

Stjepan Fileki (Yugoslavya) CAD, 1995



6

Sylvia D'Hondt (Belçika) CAD

Hans-JoachimBurgert (Almanya)

Murat Özkoyuncu (Türkiye) CAD, 2000

Matj Svoboda (Çek Cum.) C3

Raymond Da Boll

Ottmar Premstaller (Avusturya) X3

Pieter Wetselaar (Hollanda) P6, 1981

Jill Gents (Belçika) CAD

Ali Tomak (Türkiye) P8+CAD, 1999

Nilgün Y›lmaz (Türkiye) CRD, 2002
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Ercan Tuna (Türkiye) CRD, 2002

Jan Tschichold (‹sviçre) T+P
Sad›k Karamustafa (Türkiye) P7, 1992

Ljiljana Stojanovic (Yugoslavya) C5

Nico Bulder (Hollanda) X2, 1937

Selin Sobac› (Türkiye) CGD 2002

Zafer Sönmezate (Türkiye) CAD, 1996

Leo Wyatt (‹ngiltere)

Sylvia Penther

Melike amgül (Türkiye) CGD. 2002

Hakan Erkam (Türkiye) S, 2000
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Claire Dalby X2

Bruce Rogers

Ali K›l›ç (Türkiye) T+CAD, 1999

Anne de Boer (Hollanda)

Bürckhardt P1

Serpil G. Kaptan (Türkiye) CGD, 2002

CaymunH. A. Homufwafik (Rusya) X3, 1973

Pam G. Rueter (Hollanda) X2

Algis Klisevicius (Rusya)

Toku Murakami (Japonya)
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Sanatç›s› blinmiyor, 1927

Willy Wolff (Almanya)

Gerhard Tag (Almanya) P7

Sanatç›s› bilinmiyor

Hannu Paalasmaa (Finlandiya) S/2

Hans-JoachimBurgert (Almanya)

Walter Wuyts (Belçika) CAD, 1998

Jörg Reitter (Avusturya) X3

An›l Yan›k (Türkiye) CGD, 2002

Oldrich Menhart

A. van Damme (Belçika), S1
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 Exlibrise Gönül Verenler: 4

Prof. Martin R. Baeyens

1943 y›l›nda do¤du. 33 y›ld›r 
Belçika (Hogeschool Gent) 
Royal Güzel Sanatlar 
Akademisi Grafik Bölümü’nde 
sanatç› ö¤retim üyesi olarak 
çal›maktad›r. Ça¤r›ld›¤› 
Texas, Barcelona, Lisbon, 
Krakow, Limerick gibi 
kentlerdeki akademilerde de 

dersler vermitir. ‹stanbul, Ankara ve Eskiehir’de 
exlibris konusunda konferanslar verip, serigrafi üzerine 
workshoplar yapm›t›r. ‹kisi Türkiye’de olmak üzere 
70’e yak›n kiisel sergi açm›, 672 karma sergiye 
kat›lm›t›r. 70’in üzerinde uluslararas› ödül alm›t›r. 
Exlibris dünyas›nda önemli bir yeri olan sanatç›n›n, 
ço¤unlu¤u serigrafi olmak üzere yakla›k 406 çeit 
exlibrisi vard›r. 

Martin R. Baeyens, a¤›rl›kl› olarak do¤a konulu exlibris 
ve serigrafi bask›lar› yapmaktad›r. Çal›malar›nda do¤a 
ile teknoloji aras›ndaki dengeleri derinlemesine 
arat›rd›¤› ve özellikle çok renkli manzaralar ve yaprak 
dokular› içinde elektronik devrelerin z›tl›¤›ndan 
yararland›¤›, bununla da zengin içerikli, etkili 
perspektifler yaratt›¤› görülür. Do¤a görünümleri 
üzerinde yer alan baz› harita parçalar›n›n, renk 
bantlar›n›n, geometrik biçimlerin ve tipografik ögelerin 
imgesel ça¤r››mlar› dikkat çekicidir. 

Ödüller
•1964 vermelding prijs Oost-Vlaanderen,
•1965 speciale vermelding Rotaryprijs Brussel 
vermelding Noordstarfonds Brussel vermelding 
Olivettiprijs Brussel,•1966 ere-diploma Grafiaprijs 
Antwerpen laureaat Looymansprijs Antwerpen,
•1967 laureaat Baron de Brouwerprijs Antwerpen 
laureaat nationale prijs wandtapijt staatsmedaille Pro-
Arte,•1968 laureaat Deleu prijs Gent prijs vereniging v. 
vreemdelingenverkeer Oostduinkerke laureaat 
havenprijs Gentlaureaat grafiekprijs Vlaanderen,

•1969 laureaat Deleu prijs Gent laureaat 4de Int. 
BiÎnnale Malbork (PL) medaille stad Gent,•1970 prijs 
plastische kunsten stad Sint-Niklaas,•1971 medaille 5de 
Int.BiÎnnale Malbork (PL),•1972 onderscheiding grote 
prijs Lions Boom, 1973 medaille 6de Int.BiÎnnale 
Malbork (PL),•1974 eervolle vermelding prijs stad 
Lokeren,•1975 medaille 7de Int.BiÎnnale Malbork 
(PL),•1976 bronzen medaille Europa-prijs 
Oostende,•1977 vermelding exlibrisprijs stad Sint-
Niklaas,•1979 laureaat Nat.Lions prijs voor 
schilderkunstmedaille 9de Int. BiÎnnale Malbork 
(PL),•1980 vermelding Van ClÈ prijs Turnhout,•1981 
lareaat prijs v.graf.kunst Grimbergen,•1982 vermelding 
prijs beeldende kunsten Harelbekelaureaat prijs stad 
Leuven,•1984 laureaat 10de Int.BiÎnnale Malbork 
(PL),•1985 laureaat prijs beeldende kunsten 
Harelbekeprijs Michel Depypere Kuurnemedaille Int.
TriÎnnale Kazanlik (Bulgarije)laureaat Inter exlibris 
Frederikshaven (DK),•1986 laureaat Sporta-prijs 
schilderkunstmedaille 11de Int.BiÎnnale Malbork (PL)
onderscheiding Int.exlibris prijs Nancy,•1987 laureaat 
Int.exlibris prijs v.vlakdruk Sint-Niklaasprijs Dickinson 
College Pennsylvania (USA)laureaat 7de Miniprint Int.
Cadagues (SP),•1988 medaille 12de Int.BiÎnnale 
Malbork (PL)medaille Rawicz (PL) vermelding 
Unionprijs Antwerpen,•1989 ere-diploma Techart 
primeur prijs Antwerpeneervolle vermelding jacht-
natuurprijs Sint-Truiden,•1990 medaille 13de Int.
BiÎnnale Malbork (PL),•1991 laureaat 4de Int.BiÎnnale 
OstrÙw Wielkopolski (PL),•1992 medaille 14de Int.
BiÎnnale Malbork (PL)prijs Universitat de Barcelona 
(SP),•1993 prijs Eros V Exlibris Havirov (TSJECHIE)
vermelding Woman in exlibris Kiew 
(OEKRAINE),•1994 laureaat 15de Int.BiÎnnale Malbork 
(PL),•1995 ere-medaille 6de Int.BiÎnnale OstrÙw 
Wielkopolski (PL), ere-diploma 1st Int. graphic 
competition Gliwice (PL), most highly commended The 
world of exlibris Belgrade(YU), •1996 vermelding 
concours Int. d’exlibris Paris (F), medaille 16de Int. 
Biennale Malbork (PL), •1997 nomiated for an aword 
VII Int. Biennale, Ostrow Wielkopolski (PL), 2nd prize 
II Int. contest Gliwice (PL).

Martin R. Baeyens (Belçika) S1/9, (150X250), 1998 Martin R. Baeyens (Belçika) S1/8, (123X123), 1991
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Sanatç› simgeleri
Baz› exlibris sanatç›lar› 
çal›malar›n›n uygun bir yerine 
adlar›n›n ba harflerinden oluan 
bir simge koyarlar. Küçük birer 
gösterge olarak dikkati çeken bu 
tipografik ögelerden özgün baz› 
örnekler aa¤›dad›r.

Exlibris Bask› Teknikleri ve 
Simgeleri 

(1958’de FISAE’nin Barselona Uluslararas› 

Exlibris Kongresi'nde kabul edilmi, 

A¤ustos 2002’de Frederikshavn’da son 

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 bak›r oyma/   
 Burin (graver or gouge) engraving
C3 = Asitle yedirme / Etching
C4 = Kuru kaz›ma / Drypoint
C5 = Akuatinta / Aquatint
C6 = Yumuak-ekerli yüzeyde oyma /   
 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
P10 = Çelik kal›p bask› / Etched steel  
  printing

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 yüksek bask› /   
 Metal engraving or etching
X5 = Çukur bask› kal›b› ile yüksek   
 bask› / Metal plates created for   
 intaglio printing
X6 = Sentetik kal›p bask› / Relief-  
 printed engraving of synthetic   
 materials
X7 = Damga bask› / (Chinese) stone   
 stamp 

 Yeniden ço¤altma / Reproductive

T  = Tipografi, yaz› bask›s› /   
 Typography, letterpress
T1  = Linotype do¤rudan bask›/Linotype,  
monotype, indirect letterpress
T2 = A¤aç oyma yaz› bask›s› /   
 Photoxylography, facsimile wood   
 engraving

T3 = Kauçuk damga bask› /    
 Commercial rubber stamp
P1 = Klie bask› / Line block (cliche)
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 ile bask› / Algraphy
P8  = Fotograf / Original photograph
S  = ablon Bask› / Stencil
S1  = ‹pek Bask› / Original serigraphy   
 (screenprinting)
S2  = Boyama ablonla bask› /   
 Mimeography (dye stencil)
S3  = Balmumu ka¤›tla bask› /   
 Katazome (oiled-paper stencil)
S4  = Yap›k›n ka¤›tla bask› / Kappa   
 (Katazome made with persimmon   
 juice)
CGD = Bilgisayarla orijinal tasar›m /   
 Computer generated design

 Yeniden ço¤altma / Reproductive

P = Fotografik ço¤altma /    
 Photographic reproduction
P5 = Fototayp bask› / Collotype   
 Unchanged
P6 = Fotolitografi bask› /    
 Photolitography, process transfer   
 lithography
P7 = Ofset bask› / Offset, duotone
P9  = Serigrafik co¤altma /Screenprinted  
reproduction from screenprinting(S1)
CRD  = Bilgisayarla ço¤altma / Computer  
reproduced design
Y  = Fotokopi / Photocopy and   
 xerography

Di¤er simgeler / Other abbreviations

U = Liste d›› teknikler / Unlisted   
 techniques and methods
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
/mon.= Monotip (tek tip) bask› /   
 Monotype (non-repeatable print)
/col. = Elle renklendirme / Hand   
 coloured

Levas Serstenojus (Rusya)

Michel Jamar (Fransa)

Miroslav Houra (Çek Cum.)

Piet Janssens (Belçika)

Siegmund Hammermann (Almanya)

Zbigniev Dolatowski (Polonya)

Anotoli Kalaschikow (Rusya)

Antoon Vermeylen (Belçika)

Evald Okas (Estonya)

Frank-Ivo van Damme (Belçika)

Helga Lange (Almanya)

Jo Erich Kuhn (‹sveç)

Juliusz Szczesny Batura (Polonya)

Lembit Lepp (Rusya)
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Konu 

Mitoloji
 

Özgürlük

Cluj 
Mini-Print
Biennial

Serbest

Serbest

Teknik

Serbest 

Geleneksel 
Bas. Tek.

Serbest 

Serbest

Sadece
CGD

Yap›m 
Y›l›

-

2001-
2002

2001-
2003

-

-

Çal›ma 

Serbest 

Serbest

22X30 
cm'den 
küçük 

Serbest

-

Kopya 
Say›s›

5

5

-

3

3

Kata-
log

X

X

X

X

X

Son Kat›l›m
Tarihi

1 Aral›k 
2002

31 Aral›k 
2002

1 ubat 
2003

20 Nisan 
2003

1 Aral›k 
2003

Gönderilecek 
Adres 

Internationaal Exlibriscentrum 
Sint-Niklaas, Regentiestraat 61,
B - 9100 Sint-Niklaas, Belgium

International Exlibris Center-
Sofia 1Jerusalem Str. 1784 

Sofio, Bulgaria

Ovidiu Petca, CP. 1132, O.P. 
13400 Cluj-Napoca, Romania

AED, Kazakistan Cad. 148/1
06510 Emek - Ankara

FISAE Ex-libris Competition, 
P.O.Box … ,CH–1254 Jussy(GE) 

Switzerland

E-posta

info@pdb.be

iecsofia@
anons.bg

ovidiupetca@
clujnapoca.ro

hpektas@
hacettepe.edu.tr

hpektas@
hacettepe.edu.tr

 Hacettepe Üniversitesi-Ankara Exlibris Derne¤i
1. Uluslararas› Exlibris Yar›mas›  
Ankara 2003

 Hacettepe Üniversitesi ve 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› ve tasar›mc›lar› 
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 yoktur. Fotokopi, 
çizim ve taslaklar kabul edilmez. 
Exlibrisler bask› ile ço¤alt›lm› olmal›d›r.
 3. Çal›malar exlibris olarak 
tasarlanm› olmal›d›r, yani sahibini 
belirlemek amac› ile kitaplara 
yap›t›r›lacak küçük boyutlu yap›tlar 
olmas› gerekir. Exlibrislerde “exlibris” ya 
da bu anlama gelen ( "...n›n 
kütüphanesinden" 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. E¤er 
tasar›mda exlibris sahibinin (ad›na exlibris 
yap›lan kiinin) isminin ba harfleri 

kullan›lm›sa, aç›k ad› bask›n›n arkas›na 
yaz›lmal›d›r.
 5. Exlibrislerde bask› alan› 130 X 130 
mm.’den, bask› yap›lan ka¤›t ise 210 X 
210 mm.’den büyük olmamal›d›r.
 6. Son kat›l›m tarihi: 20 Nisan 
2003’tür. Postalama tarihi dikkate al›n›r.
 7. Gönderilecek adres: Ankara Exlibris 
Derne¤i, Kazakistan Cad. 148/1 Emek 
06510 Ankara
Tel: (0312) 251 03 56 - 297 88 25 - 213 
57 91 Fax: (0312) 299 20 61 
E-Posta: hpektas@hacettepe.edu.tr • 
Web Sitesi: www.aed.org.tr
 8. Jüri Üyeleri (Soyad› s›ras›yla): 
Prof. Atilla Atar, Bask›resim Sanatç›s›, 
Ö¤retim Üyesi - Türkiye.
Luc Van Den Briele, Exlibris 
Koleksiyoncusu, Editör, Oyun Yazar› - 
Belçika.
Prof. Dr. S›tk› M. Erinç, Sanat Felsefecisi, 
Yazar, Ö¤retim Üyesi - Türkiye.
Antonio Grimaldi, Exlibris Sanatç›s›, 
Küratör - ‹talya.
Prof. Müride ‹çmeli, Bask›resim 
Sanatç›s›, ‹llüstratör, Grafik Tasar›mc›, 
Ö¤retim Üyesi - Türkiye.
Benoit Junod, Exlibris Koleksiyoncusu, 
Eletirmen, Bask›resim Uzman› - ‹sviçre.
Prof. Hasip Pekta, Exlibris Sanatç›s›, 
Grafik Tasar›mc›, Ö¤retim Üyesi - Türkiye.
Prof. Süleyman Saim Tekcan, Bask›resim 
Sanatç›s›, Ö¤retim Üyesi - Türkiye.
Jüri bakan› Benoit Junod’ur.
 9. Ödüller: Birincilik; 1400 USD, 
‹kincilik; 1200 USD, Üçüncülük; 1000 
USD, Jüri Özel Ödülü; 1000 USD, 
T. C. Kültür Bakanl›¤› Özel Ödülü; 1000 
USD, Çankaya Belediyesi Özel Ödülü; 
1200 USD, Hacettepe Üniversitesi Özel 
Ödülü; 1000 USD. Kii ve kurulular 

1000 USD (=+-1.170  Euro)’›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, Ekim 2003’de 
Ankara’da, Aral›k 2003’de ‹stanbul’da, 
2004’de Belçika Sint-Niklaas Exlibris 
Müzesi’nde sergilenecektir. Uygun galeri 
bulunursa di¤er büyük illerde de 
sergileme yap›lacakt›r.
 12. Ödül ve sergileme alan exlibrislerin 
yer ald›¤› bir katalog bas›lacak, katalogta 
exlibrisi yer alan kat›l›mc›lara birer adet 
gönderilecektir. (Yurt d››ndan kat›lan 
sanatç› ve tasar›mc›lardan postalama 
ücreti al›nacakt›r.)
 13. Exlibrisler postada zarar 
görmeyecek ekilde gönderilmelidir. 
Yar›ma için gelen exlibrisler iade 
edilmeyecektir.
 14. Kat›l›mc›lar, aa¤›daki kat›l›m 
formu bilgilerini exlibrislerle birlikte 
göndermelidir.
 15. Kat›l›mc›lar, yar›maya kat›lmakla 
koullar› ve jüri kararlar›n› kabul etmi 
say›l›rlar.
 Kat›l›m Formu Bilgileri:
Sanatç›n›n, Tasar›mc›n›n Ad›, Soyad›:
Adres: 
Telefon:
Fax: 
E-Posta: 
Web Site: 
Exlibris için ald›¤› ödüller:
K›sa Özgeçmi:

K
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