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Serdivan Fikir ve Sanat 
Akademisi, Serdivan'da yetkin 
sosyal bilimler çalışmaları 
gerçekleştirebilmek için 
kurulmuş yerleşik 
bir akademidir.
Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi 
Sakarya ilinin Serdivan ilçesinde 
bilimsel, felsefî ve sanatsal 
çalışmaları desteklemek amacıyla 
kurulan bir kurumdur. Senenin 
belirli dönemlerinde çeşitli 
sergilere de ev sahipliği yapan 
Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi 
profesyonel ve seçkin çalışmaları 
da sanatseverlerin beğenisine 
sunmaktadır.
 
Akademimiz yaklaşık 6000 ciltlik 
kitaplığıyla hafta sonları da 
dahil olmak üzere her gün ve 24 
saat araştırmacılar için açıktır. 
Anadolu’nun en geniş kapsamlı 
felsefe, sanat ve sosyal bilimler 
kütüphanesine sahip olan 
akademimiz birbirinden farklı 
alanlarda çalışmalarını yürüten 

araştırmacılar için geniş bir 
literatür imkânı sunmaktadır.
 
Serdivan Fikir ve Sanat 
Akademisi’nin seminer 
programları ders almak isteyen 
öğrencilerin iki programa 
ayrılmasıyla yürütülmektedir. Bu 
iki program Akademik Kültürel 
Çalışmalar ve Sosyal Kültürel 
Çalışmalar şeklindedir. 

Sosyal Kültürel Çalışmalar grubu 
öğrencileri sosyal bilimler alanına 
ilgi duyan, fakat formasyonlarını 
başka alanlarda tamamlayan 
öğrencilerden oluşmaktadır.
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Bu gruptaki öğrencilerin 
devamlılık oranı ve dönem içi 
çalışmalarına gösterdikleri 
özen kendilerini Akademik 
Kültürel Çalışmalar grubuna 
taşıyabilmektedir.
 
Akademik Kültürel Çalışmalar 
grubu öğrencileri ise sosyal 
bilimlerin herhangi bir dalından 
mezun ve/veya bu alanda yüksek 
lisans/doktora seviyesinde eğitim 
gören öğrencilerden oluşmaktadır. 
Her iki gruptaki öğrenciler 
dönemlik derslerinin ardından 
kendi seçtikleri ve sosyal bilimler 
alanına dair olan bir konu üzerine 
bireysel çalışma yapmakta ve 
bu çalışmalarını tebliğ olarak 
sunmaktadırlar.

Serdivan Fikir ve Sanat 
Akademisi’nde ayrıca geleneksel 
sanatlar, sinema sanatları, edebi 
çalışmalar ve yaratıcı tasarım 
gibi farklı alanlarda dersler de 
verilmektedir.
 
Başlangıçta sadece yetişkin 
fertlerin istifade edeceği çeşitli 
programlara sahip olan Serdivan 
Fikir ve Sanat Akademisi, 
Serdivan Çocuk Akademisi, Müzik 
Akademisi gibi yeni projelerle 
daha geniş bir kitleye hitap 
edebilme imkânı bulmuştur.



PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA

Hüsn-i Hat (18:00)
Orhan Altuğ

Tarih Düşüncesi 
(19:00)
Hüseyin Nejdet Ertuğ

Tarih ve Medeniyet 
(19:00) 
Tahsin Görgün

Medeniyet, Gelenek 
ve Musiki (18:00)
Abdullah Uysal

Bilgisayar Destekli 
Tasarım (18:00)
Murat Ertürk

Meşk: Repertuvar, 
Üslup ve Tavır 
(19:00)
M. Doğan Dikmen

Sosyoloji Teorileri 
(19:00)
Mehmet Murat Şahin

Kamera 
Oyunculuğu 
(18:00)
Aybars Bora 
Kahyaoğlu

Şiirin Aynasında 
Osmanlı Kültürü 
Okumaları (19:00)
Ömür Ceylan
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PERŞEMBE CUMA PAZAR

Temel Yaratıcı 
Tasarım (18:00)
Emel Yurtkulu Yılmaz

Ebru Sanatı (18:00)
Songül Ergün

Türkiye’nin Siyasal 
Hayatı (19:00)
Süleyman Seyfi Öğün

Çağdaş Dünya 
Sineması (19:00)
Ali Gemuhluoğlu

Tasavvuf Okumaları 
(19:00)
Ali Vasfi Kurt

Fotoğraf Sanatı 
(15:00)
Nevzat Yıldırım

Şiir Nasıl Okunur? 
(18:00)
Ercan Yılmaz

Osmanlı Entelektüel 
Geleneği (19:00)
Fatih M. Şeker

Türk Müziği 
Nazariyatı (19:00)
Ferdi Koç 

Müziksel İşitme, 
Okuma ve Yazma 
(19:30)
Hacı Bekir Kurşunet 



Sosyal Bilimlere meraklı 
ve çeşitli türden birikimi 
olan kişileri düzenli olarak 
Türkiye’nin yetkin hocalarıyla 
bir araya getiriyoruz. Mülakatlar 
sonucu seçilen kişiler altı hafta 
boyunca yetkin hocalardan ders 
alarak ders dönemi boyunca 
bir seminer konusu üzerinde 
çalışmakta ve bu çalışmasını 
akademimizde bulunan Kültür 
Meydanında sunmaktadır. 
Takip istikrarı olan ve gerekli 
yükümlülüklerini yerine 
getirenler bir sonraki dönem 
tekamül grubunda Serdivan 
Fikir ve Sanat Akademisi’ndeki 
çalışmalarına devam 
etmektedir. 

Akademik Kültürel Çalışmalar 
Grubu’nda lisansüstü 
çalışmalar gerçekleştiren  ya da 
gerçekleştirmiş kişiler 
yer almaktadır.

Sosyal Kültürel Çalışmalar 
Grubu’nda sosyal bilimlere yatkın 
ancak hâlihazırda lisansüstü 
çalışmalar gerçekleştirmemiş 
katılımcılar yer almaktadır.

Programlarımız, 
Kültürel Çalışmalar, 
Akademik ve Sosyal 
olmak üzere 
iki gruba 
ayrılmaktadır.

Akademik Kültürel 
Çalışmalar
Programı

Sosyal Kültürel 
Çalışmalar
Programı
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Tarih ve Medeniyet 
Tahsin Görgün

Osmanlı Entelektüel Geleneği
Fatih M. Şeker

Sosyoloji Teorileri
Mehmet Murat Şahin

Türkiye’nin Siyasal Hayatı
Süleyman Seyfi Öğün

Şiirin Aynasında 
Osmanlı Kültürü Okumaları
Ömür Ceylan

Tarih Düşüncesi
Hüseyin Nejdet Ertuğ

Akademik 
Kültürel 
Çalışmalar 
Programı

Sosyal Kültürel 
Çalışmalar 
Programı



Edebiyatın sadece pratik ve 
sanatsal yönüyle ilgilenecek 
olan öğrencilerimiz teorik bir 
arka plân oluşturmak amacıyla 
programı takip edebilirler.

Edebi Çalışmalar
Programı

Şiirin Aynasında Osmanlı 
Kültürü Okumaları
ÖMÜR CEYLAN

Şiir Nasıl Okunur? 
ERCAN YILMAZ

Çağdaş Dünya Sineması
ALİ GEMUHLUOĞLU

Kamera Oyunculuğu
AYBARS BORA KAHYAOĞLU

Sinema alanında 
öğrencilerimize kalıcı 
çalışmalar sunmak amacıyla 
oluşturduğumuz programda, 
öğrencilerimizin sinemaya 
ilişkin hem teorik hem de 
pratik bilgilerini geliştirmeyi 
amaçlamaktayız.

Sinema Sanatları 
Programı

Geleneğimizin önemli mihenk 
taşları programımızda kalıcı 
çalışmalar yapabilecek 
katılımcılarını bekliyor. 
Geleneksel Sanatlar üzerine teorik 
arka plân dersleriyle başlayacak 
programımız haftalık pratik 
çalışmalarla devam edecektir. 

Geleneksel Sanatlar
Programı

Ebru Sanatı
SONGÜL ERGÜN

Hüsn-i Hat
ORHAN ALTUĞ

2 
DERS

2 
DERS

2 
DERS
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Sanatta ve tasarımda yaratıcılığın 
temellerini keşfetme imkânı 
sunan bu programımızda, 
katılımcılarımızın temel 
tasarımın ilkeleri ile 
bir görselin nasıl düzenleneceğini 
öğrenmesi, hem de edinilen 
bilgilerin temel grafik 
yazılımları ile desteklenmesi 
amaçlanmaktadır.

Yaratıcı Tasarım
Programı

Temel Yaratıcı Tasarım
EMEL YURTKULU YILMAZ

Bilgisayar Destekli Tasarım
MURAT ERTÜRK

Müzik Akademisi, bağımsız 
bir konservatuar işleyişine 
sahiptir. Müzik Akademisi’ne 
girmeye hak kazanan kişilere, 
müziğin tarihinden teorisine, 
repertuarından koro çalışmalarına 
ve felsefesine kadar birçok bilgiyi 
bu akademik programımız ile 
kazandırılması hedeflenmektedir.

Müzik 
Akademisi

Türk Müziği Nazariyatı 
FERDİ KOÇ

Müziksel İşitme, Okuma 
ve Yazma 
H. BEKİR KURŞUNET

Meşk: Repertuvar, Üslup 
ve Tavır
M. DOĞAN DİKMEN

Medeniyet, Gelenek ve Mûsikî
ABDULLAH UYSAL

2 
DERS

4 
DERS



Tahsin
Görgün
Lisans eğitimini 1984 yılında Ankara 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde “Elmalılı 
Hamdi Yazır’ın Görüşleri ve İlim Felsefesi” 
başlıklı bitirme teziyle tamamladı. Freie 
Universität Berlin’de “Sprache, Andlung und 
Norm” (Dil, Davranış ve Hüküm) başlıklı 
tezi ile fıkıh usulü ve felsefe doktorası yaptı. 
1995 yılında Türkiye’ye dönerek İSAM’da 
(İslam Araştırmaları Merkezi) araştırmacı 
olarak çalışmaya başladı. 2005-2007 yılları 
arasında Almanya’da Frankfurt Goethe 
Üniversitesi’nde ve Viyana Üniversitesi’nde 
misafir öğretim görevlisi olarak bulundu. 
Temel ilgi alanları arasında fıkıh usulü, 
Osmanlı dönemi ve Maverâünnehir ağırlıklı 
olmak üzere İslam düşüncesi tarihi, 
felsefenin dil, bilgi, ahlak, tarih, siyaset, 
bilim, toplum gibi muhtelif konuları, Kur’an 
araştırmaları, Osmanlı-Batı ilişkileri ve 
Osmanlı’nın Batı’ya tesiri, Alman idealist 
felsefesi ve hermenötik gibi konular yer 
almaktadır. 
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Batılılaşma sonrası 
dönemde İslam 
Medeniyeti’nin 
geleceği ve insanlığa 
neler vadettiği 
ile ilgili sorular 
cevaplandırılmaya
çalışılacaktır.

TARİH VE 
MEDENİYET

AKADEMİK KÜLTÜREL 
ÇALIŞMALAR PROGRAMI

PAZARTESİ
19:00

Bu derste İslam ve Batı 
Medeniyetleri tarih içinde 
birbirleri ile ilişkileri içinde 
ele alınarak, günümüzde bu 
medeniyetler arasındaki ilişkinin 
ne durumda olduğu müzakere 
edilecek; böylece bir taraftan 
geçmişte olup bitenler 
bir medeniyet perspektifinden ele 
alınırken, günümüz medeniyet
perspektifinden 
değerlendirilecektir. Bu 
perspektiften elde edilecek 
veriler ışığında gelecek üzerinde 
durularak, Batılılaşma sonrası 
dönemde İslam Medeniyeti’nin 
geleceği ve insanlığa neler 
vadettiği ile ilgili sorular, 
günümüzde ortaya çıkmış olan 
hadiseler de dikkate alınarak, 
cevaplandırılmaya çalışılacaktır.



Fatih M.
Şeker
Yörük bir ailenin çocuğu olarak 1975 yılında 
Mersin-Erdemli’de doğdu. Eğitim hayatını 
Konya, Bursa ve İstanbul’da sürdürdü. 
1999 yılında Uludağ Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi’nden mezun oldu. 2003 yılında 
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü’nde yüksek lisansını ve 2008 
yılında doktorasını tamamladı. Halen 
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Fen Edebiyat 
Fakültesi Felsefe Bölümü Türk Felsefesi 
Tarihi kürsüsünde doçent olarak görev 
yapmaktadır. 2015 yılında yayımlanan 
Türk Zihniyet Dünyası ve Hayat Felsefesi 
(İstanbul, Dergâh Yay.), Türk Entelektüel 
Tarihinin Teşekkül Devri (İstanbul, Dergâh 
Yay.) adlı kitaplarının yanı sıra birçok 
yayımlanmış eseri bulunmaktadır.
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Osmanlı düşüncesinin 
belli başlı 
meselelerinin tarihî 
zemin ve çerçevede 
ele alınacağı 
bu seminerde, çeşitli 
cepheleriyle dönemin 
zihniyet dünyası 
ve hayat felsefesi 
yoklanır. 

OSMANLI 
ENTELEKTÜEL 
GELENEĞİ

AKADEMİK KÜLTÜREL 
ÇALIŞMALAR PROGRAMI

PERŞEMBE
19:00

Tefekkür hayatımızın geldiği 
aşama ve gittiği istikamete 
dikkat çekilir. Klasik vasfa 
sahip düşüncelerin şahsında 
bir milletin düşünceye tasarruf 
şekli çeşitli boyutlarıyla irdelenir. 
Tefekkür hayatımızın hangi 
mütefekkirler etrafında ve ne 
gibi görüşlerle yoluna devam 
ettiği müşahhas hâle getirilir. 
Entelektüel geleneğimizin mevcut 
yapısı ile öteden beri hayatiyetini 
sürdüren fikrî ve zihnî dünya 
ile olan irtibat haritası çıkarılır. 
Aktüel problemlere eğilirken 
tarihî tecrübeye dönebilmenin 
imkânları yoklanır. 

Bir Osmanlı Düşüncesi Var mıdır?
Osmanlı Tarih Felsefesi
Osmanlı Siyaset Felsefesi
Osmanlı Asırlarında Felsefî 
Düşünce
Osmanlı Tasavvuf Düşüncesi
Modernleşen Osmanlı 
Düşüncesinin Geleneğe bakan 
Yüzü: Cevdet Paşa-İbnülemin.

›
›
›
›

›
›



Mehmet Murat 
Şahin

Lisans eğitimini, Boğaziçi Üniversitesi 
Psikoloji bölümünde; yüksek lisans 
çalışmalarını Sakarya Üniversitesi 
Sosyoloji bölümünde tamamladı. Şu an, 
ODTÜ Sosyoloji bölümünde doktora tezini 
yazmaktadır. Lisans eğitimi sırasında, 
Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde 
aldığı Sözlü Tarih dersinde Ramazan Aras 
ile birlikte hazırladıkları çalışma, Columbia 
Üniversitesi’nin uluslararası katılımlı 
Milliyetçiliği Anlamak konferansında 
sunulmuştur. Yüksek lisans çalışmalarını, 
Edebiyatın Sosyolojisi: Metin, Tarih, Dünya 
başlıklı bir tezle tamamlamıştır. Doktora 
çalışmaları Max Weber üzerinedir.
Lisans yıllarından beri, çeviri işleriyle 
meşgul olmuş; Franco Moretti’nin Modern 
Epik, Eric Hobsbawm’ınGeleneğin İcadı, 
Clifford Geertz’in İki Kültürde İslam ve Jose 
Casanova’nın Modern Dünyada Kamusal 
Dinler kitaplarını Türkçeye aktarmıştır.
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SOSYOLOJİ
TEORİLERİ

AKADEMİK KÜLTÜREL 
ÇALIŞMALAR PROGRAMI

SALI
19:00

Biz bu ders kapsamında, klasik 
sosyoloji kuramına geri dönecek, 
Georg Simmel, Max Weber ve 
Emile Durkheim’ı bazı metinleri 
üzerinden deneysel okumalara 
tabii tutacağız. Edebiyat ve felsefe 
ile sosyoloji arasında mekik 
dokuyacak, hem kendi zamanları 
hem bizim halimiz açısından 
Simmel, Weber ve Durkheim’ın 
sosyoloji kuramlarını anlamaya 
çalışacağız.



Serdivan Felsefe, 
Sanat ve Sosyal 
Bilimler Kitaplığı

fikirvesanat.org19  ≈  20



Gazali, İbn-i 
Rüşd, Aristoteles, 
Habermas ve 
Platon’dan günümüz 
düşünürlerinden 
Cabiri ve Žižek’e 
kadar birçok önemli 
ismin eserleri 
kütüphanemizde!



Süleyman 
Seyfi Öğün
1959 yılında Muğla’da doğdu. 1977 yılında 
ortaokul ve lise öğrenimini Bursa Anadolu 
Lisesi’nde tamamlamıştır. 1982 yılında 
lisansını ve 1991 yılında doktorasını 
Uludağ Üniversitesi’nde, 1986 yılında ise 
yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi’nde 
tamamlamıştır. 1993 yılında doçent, 1998 
yılında profesör olmuştur. 2010 yılına kadar 
Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde 
çalışmıştır. 

Şu sıralar Maltepe Üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler 
ve AB Bölümü öğretim üyesidir. Politik 
kültür, muhafazakârlık ve milliyetçilik 
konularında çalışmaktadır. Maltepe 
Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler ve AB 
Bölümü Başkanlığı görevini yürütmektedir. 
Aynı zamanda Yeni Şafak gazetesinde köşe 
yazarlığı yapmaktadır.
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TÜRKİYE’NİN 
SİYASAL HAYATI

SOSYAL KÜLTÜREL 
ÇALIŞMALAR PROGRAMI

CUMA
19:00

Bu dersimizde, altı hafta boyunca 
günümüz Türkiye’sinin siyasal 
hayatı sistematik bir şekilde ele 
alınacaktır.



Ömür
Ceylan
1970 yılında İstanbul’da doğdu. Almanya’da 
başladığı eğitim hayatına Türkiye’de devam 
etti. 1992 yılında Trakya Üniversitesi Fen-
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümünü bitirdi. 1997 yılında Milli Eğitim 
Bakanlığı bursuyla Kuveyt Üniversitesi Dil 
Öğretim Merkezi’nde bulundu. 1999 yılında 
Eski Türk Edebiyatı alanında doktor, 2004 
yılında doçent ve 2009 yılında profesör oldu. 
Ankara, Trakya, Çanakkale Onsekiz Mart 
ve Gaziantep Üniversitelerinde öğretim 
elemanı olarak çalıştı. Tasavvûfi Şiir Şerhleri, 
Hanedân’da Bir Âsi: Âsaf Divanı, Önce Aşk 
Vardı, Böyle Buyurdu Sûfî, Hazâna Sürgün 
Bahâr Keçecizâde İzzet Molla ve Dîvân-ı 
Bahâr-ı Efkâr, Kuşlar Divanı: Osmanlı Şiir 
Kuşları gibi eserlerinin yanı sıra ulusal ve 
uluslararası pek çok dergide makaleler-
denemeler yayımladı. Hâlen İstanbul Kültür 
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde 
öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.
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Sanatlar, köklerini ve 
hareket noktalarını 
asla inkâr etmeden, 
temasa geçtikleri 
maddî-manevî tüm 
kültür ortamlarından 
beslenirler. 

ŞİİRİN 
AYNASINDA 
OSMANLI 
KÜLTÜRÜ 
OKUMALARI

SOSYAL KÜLTÜREL 
ÇALIŞMALAR PROGRAMI

ÇARŞAMBA
19:00

Klasik sanatları anlamak ve 
onları doğru değerlendirmek 
için ait oldukları medeniyet ve 
kültür dairesini hakkıyla tespit 
etmek gerekir. Çünkü bu sanatlar, 
köklerini ve hareket noktalarını 
asla inkâr etmeden, temasa 
geçtikleri maddî-manevî tüm 
kültür ortamlarından beslenirler. 
Söz konusu Osmanlı olduğunda 
sanat ve şiir, siyasi tarihin 
önemsiz satır aralarına tekabül 
etmez; aksine, geçmişi doğru 
okumanın en güvenilir şifreleri 
klasik şairlerin mısraları arasında 
gizlidir.

Şiirin Aynasında Osmanlı Kültürü 
Okumaları; sizleri, geleneğin en 
zarif mısraları arasından geçerek 
asırlarca yaşamayı başarmış bir 
medeniyet anlayışının izlerini 
sürmeye davet ediyor.



Hüseyin 
Nejdet Ertuğ

Hâlen Sakarya Üniversitesi Felsefe Bölümü 
öğretim üyesi olan H. Necdet Ertuğ, 
Tarih Felsefesi ve Osmanlı Kültür ve 
Medeniyet Tarihi alanlarında çalışmalarını 
yürütmektedir. 

Katkıda bulunduğu ve yayımladığı başlıca 
eserler, İstanbul’un Hamalları, Osmanlı 
Deniz Yolları, Osmanlı Mezar Taşları’dır.
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Tarih, ‘an’da 
inşa olunur. 

TARİH 
DÜŞÜNCESİ

SOSYAL KÜLTÜREL 
ÇALIŞMALAR PROGRAMI

PAZARTESİ
19:00

Tarihsel olanın gerçeğe en 
yakın şekliyle inşasında asırlar 
içerisinde oluşturulan ve kabul 
gören belli yöntemler izlenir. Fakat 
hiçbir yöntem ve algı mutlak bir 
kesinlik taşımaz. Tarih, ‘an’da inşa 
olunur. Bununla birlikte insanın 
üzerinde duracağı zeminin en 
önemli yapı taşı tarih olduğundan 
istikrarsız bir algı problemlere yol 
açar. İçinde yaşanılan dünyanın 
hakikate göre yorumlanması ise 
tarihsel düşüncenin ve bilginin 
doğru anlaşılmasıyla mümkündür.

Tarih nedir, tarih, felsefe ve bilim 
ilişkisi; tarihin yöntemleri; tarih 
yazıcılığı; tarihin kaynakları; tarih, 
popülizm, objektivizm; tarihin 
anlamı ve tarihsel spekülasyonlar 
antik dönem, Augustinus, Vico, 
Herder, tarihin anlamı ve tarihsel 
spekülasyonlar; Hegel, Kant gibi 
temel konular dışında alakalı olan 
başka altbaşlıklara da gerektiğinde 
temas olunacaktır.



Müzik 
Akademisi
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Bağımsız bir 
konservatuar 
işleyişine sahip 
Müzik Akademisi’ne 
girmeye hak kazanan 
öğrencilerimiz, 
müziğin tarihinden 
teorisine, 
repertuarından 
koro çalışmalarına 
ve felsefesine kadar 
birçok bilgiye sahip 
oluyor.



M. Doğan 
Dikmen
“Mûsıkîye Dâir” ve canlı yayınlanan 
“Türk Klasik Müziği Dinleyici İstekleri” 
programını hazırlayıp sunan Dikmen, 
2000 yılında kurduğu “Akis Ensemble” ile 
çeşitli uluslararası festivallerde Türk Müzik 
Kültürü ve Geleneksel İcrâsını tanıtım amaçlı 
konserler vermektedir. 2009 yılında Uğur 
Işık’ın kurduğu “Alatuka Records” un ikinci 
kurucu üyesidir.

TRT İstanbul Radyosu’nda Ses Sanatçısı 
ve Topluluk (koro) Şefi ve Program 
Yapımcısı, Türk Mûsıkîsi Vakfı Mütevellî 
Hey’eti Üyesi, Çocuk Vakfı’nın çeşitli 
eğitim Programlarında müzik danışmanı 
ve öğretmeni, İ.T.Ü. Türk Mûsıkîsi Devlet 
Konservatuvarı’da Türk Müziği solfej- 
nazariyâtı ve repertuar-üslûp dersleri 
öğretim görevlisi, kurucu Üyesi olduğu “Akis 
Ensemble” genel sanat yönetmenliğini, 
“SAB” (Sigorta Acenteler Birliği) Türk Müziği 
Topluluğu’nun şefliğini yapmakta, “Alaturka 
Records”daki sanât çalışmaları ile diğer 
eğitim çalışmalarına ve özel konserlerine 
devam etmektedir.
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MEŞK: 
REPERTUVAR, 
ÜSLUP VE TAVIR

MÜZİK
AKADEMİSİ

SALI
19:00

Meşk: Repertuvar, Üslup ve 
Tavır dersi musiki talebesinin 
mûsikîyi sadece teknik bilgiyle 
ya da kitaplardan değil meşk 
yoluyla, yani iyi bir ağızdan 
(fem-i muhsin) usta-çırak 
ilişkisiyle dinleyerek, hıfzederek, 
usûl vurarak ve izleyerek 
öğrenilebileceği bir derstir. 
Bu derste mûsiki birikiminin 
edebiyat ve tasavvuf bilgileriyle 
desteklenmesiyle birlikte ses 
tekniğinin kullanılması, aruz 
veznini iyi bilmesi, kafa ve göğüs 
seslerini kullanarak ortaya 
koyduğu ses hâkimiyeti ve geniş 
repertuvar bilgisi ile yumuşak 
üslûp talebeye kazandırılacaktır. 
Talebe eser icralarında perdelerin 
basılmasındaki özen, hassasiyet 
ve üsluba sahip olacaktır. Derste 
notadan ziyade eseri hafızaya 
alma, taklit, dinleme, izleme 
ve usûl vurma gibi metotlar 
kullanılacaktır.



Ferdi
Koç
2000 yılında Marmara Üniversitesi İslam 
Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı, Türk Din 
Mûsikîsi Bilim Dalı’nda 3. Selim’in mûsikî 
eserlerinin müzikâl analizi başlıklı yüksek 
lisans tezini; 2010 yılında Abdülaziz bin 
Abdülkadir Meraği ve Nekavetü’l-Edvar adlı 
eseri isimli doktora tezini tamamladı. Hâlen 
Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuarı 
Türk Müziği bölümünde öğretim üyesi olarak 
çalışmaktadır. Mûsikî eğitimine ilk İbrahim 
Erdinç Şumnu ve Kemal Ersin’den dersler 
alarak başladı. Sakarya Mûsikî Derneği’ne 
devam etti. 1992’de Ud öğrenmeye başladı ve 
daha sonraları Necati Çelik’ten dersler aldı. 
Cinuçen Tanrıkorur’un kayıtlarından istifade 
etti. Fikret Karakaya, Erol Bingöl, Nûri Özcan, 
Fatma Âdile Başer gibi hocalardan nazariyat, 
repertuvar, müzik tarihi, makam seyirleri 
dersleri aldı. 1999’da başladığı Bakırköy 
Mûsikî Vakfı’nın korolarında sazende ve Ud 
hocası olarak yer aldı. Nevzat Atlığ, Fatih 
Salgar, Faruk Salgar ve Cengizhan Sönmez’in 
çalışmalarına katıldı. Koç’un Füsunkâr isimli 
ud ile saz eserleri albümü bulunmaktadır.
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TÜRK MÜZİĞİ
NAZARİYATI

MÜZİK
AKADEMİSİ

PERŞEMBE
19:00

Müzik Akademisi’nin temel 
derslerinden biri olan bu 
dersimizde, öğrencilerimiz Türk 
Müziği tarihindeki nazariyat 
sistemleri hakkında bilgi sahibi 
olacakları gibi, Rast, Uşşak, 
Hüseyni, Bayati, Karcığar, 
Muhayyer, Neva Gülizar ve 
Tahir gibi Türk Müziği’ndeki 
makamları örnek eserler ile 
inceleyebileceklerdir.



Hacı Bekir 
Kurşunet

2003 yılında girdiği Kayseri Büyükşehir 
Belediyesi Konservatuarı’nda Türk Halk 
Müziği ve bağlama eğitimi aldı. Bu süreçte 
Türk Halk Müziği korosunda korist/solist 
olarak görev yaptı. 2005 yılında Erciyes 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik 
Bölümü’nden birincilikle mezun oldu. 2010 
yılında Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Müzik bölümü’ne araştırma 
görevlisi olarak atandı. 2011 yılında Erciyes 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde 
tezli yüksek lisansına başladı ve buradan 
Sayın Doç. Afak Jafarova danışmanlığında 
“Cemal Reşit Rey’in iki piyano için On İki 
Prelüd ve Füg adlı eserinde polifonik form ve 
usuller” adlı tezle 2014 yılında mezun oldu. 
Yurt içinde piyano solo ve eşlikçisi olarak 
çok sayıda konsere katılmıştır. 2012 yılında 
Sakarya Üniversitesi Devlet konservatuarı’na 
araştırma görevlisi olarak atandı. Hâlen bu 
kurumda görevini sürdürmektedir. 
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MÜZİKSEL 
İŞİTME, OKUMA 
VE YAZMA

MÜZİK
AKADEMİSİ

PERŞEMBE
19:00

Bu dersimizde,  öğrencilerimiz Do 
Majör dizindeki notalar ve sesler, 
Do-Mi sesleri içerisinde kolay 
solfej parçalarının okunması, Do1-
Do2 dizisi içerisindeki seslerin 
öğretilmesi ve orta düzey solfej 
parçalarının okunması, müzikte 
aralık kavramının tanıtılması, 
tonalite kavramının tanıtılması, 
temel müzik kuramlarının 
tanıtılması, Tonalite ve Transpoze 
kavramlarının anlatılması ve 
farklı tonlarda solfej parçalarının 
okunmasına geçilmesi, kolay ritim 
kalıplarıyla ritim diktesi eğitimine 
geçilmesi, farklı tonlarda majör 
ve minör solfej parçalarının 
okunması ve ritim diktesinin yanı 
sıra; solfej diktesine geçilmesi, 
okunan solfej parçalarının 
yazıldıkları tondan farklı bir tonda 
yazılması ve dikte çalışması, 
armonik majör ve minör, melodik 
majör ve minör dizilerinin 
öğretilmesi, basit düzeyde çok 
seslilik kavramının anlatılması 
ve grup ikiye bölünerek iki sesli 
solfejlerin okunması gibi konular 
ele alınacaktır.



Abdullah
Uysal

1970 yılında İstanbul’da doğdu. İlk orta ve 
lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan 
sonra İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi’ni 1994’de bitirdi. Hâlen hekimlik 
mesleğini sürdürmektedir. Dini Mûsıkîye 
Aksaray Valide Camii Emekli İmam-hatibi 
Habil Öndeş’den ilahi meşk ederek başladı. 
Daha sonra Kubbealtı Cemiyetinde Yusuf 
Ömürlü’den nazariyat, Mehmet Gültekin’den 
repertuar, Emre Ömürlü’den ney dersleri 
almanın yanı sıra özel meşk toplantılarında 
müzik bilgisini ilerletti. 1998 yılından beri 
görev gereği bulunduğu Sakarya’da Erdinç 
Şumnu, Nejat Tezcan ve merhum Nezih Uzel 
ile müzik çalışmalarına devam etmiştir. 
Özellikle gençlere Türk Mûsikîsini tanıtmak 
ve sevdirmek istikametinde koro çalışmaları 
ile meşgul olmaktadır. Klasik Türk Müziği ile 
uğraşmanın yanı sıra  aruz ve hece vezninde 
şiir yazmakta, ayrıca beste çalışmalarına 
devam etmektedir. Bazı şiirleri bestelenmiş, 
bazı besteleri TRT repertuarına alınmıştır.
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MEDENİYET, 
GELENEK 
VE MÛSİKÎ

MÜZİK
AKADEMİSİ

SALI
19:00

Orta Asyadan Avrupa’ya seyreden 
medeniyet yolculuğumuzun 
temel rükünlerinden biri olan 
geleneksel müziğimizin ifade 
ettiği mana ve kültürümüzün 
oluşumuna etkilerini konu alan 
sohbet ve örneklemeler Dr. 
Abdullah Uysal’ın katılımı ile 
huzurlarınızda Mûsikî sanatının 
şiir, edebiyat, tarih, din, felsefe, 
psikoloji, tıp gibi alanlar ile 
bağlantıları; sosyal yapı ile olan 
ilişkileri; klasik ile gündelik piyasa 
müziğinin ayrımı için lazım 
olan zevk-i selimin oluşumuna 
dair düşünce ve tesbitler; 
eğlence unsuru olarak algılanan 
“müzik”ten kültürel yapıtaşımız 
olan “Mûsikî”ye, oradan içsel 
yolculuğun azığı “sema”ya kadar 
çeşitli başlıkların yer alacağı 
söyleşiler haftalık periyotlar ile 
gerçekleştirilecektir.



Seminer 
Programları
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Ali Vasfi
Kurt
1982’de İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nden 
mezun oldu. Henüz basılmamış olan 
“Risale-i Ahadiyye, Metni ve Tercümelerinin 
Yazmaları ve Risâle-i Tevhid Tercümesi” 
adlı çalışmayı mezuniyet tezi olarak 
hazırladı. Marmara Üniversitesi, Sosyal 
Bilgiler Enstitüsü’nde “Ebu’l-Feth el-Ezdi 
ve Kitâbu’l-Mahzûn fi ‘ilm’l-Hadis” adlı 
yüksek lisans tezini 1987’de tamamladı. 
“Endülüs’te Hadis ve İbn Arabi” başlıklı 
olarak 1998’de yayımlanmış olan tezi 1997’de 
Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde 
kabul edildi. Mes’ud Bâlyâni’nin Vahdet-i 
Vücud eserini “Mutlak Birlik” ismiyle, İbn 
Arabi’nin “Zunun-u Mîsri” adlı eserlerini “Bir 
Sufinin Portresi Zunnûn-u Mısrî” ismiyle 
Türkçeye kazandırmıştır. Muhammed b. 
Haşimi’nin ariflerin satrancı isimli eserini 
aynı isimle titiz bir araştırma yaparak, zengin 
dipnotlarıyla genişleterek tercüme etmiştir.
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Tasavvuf’un kîl ü kâl 
değil de hâl ilmi olarak 
tanımlanmasının 
anlamı, bu ilmin 
geçmişin ilmi değil, 
bugünün ve şimdinin 
ilmi olmasıdır.

TASAVVUF 
OKUMALARI

CUMA
19:00

Bu seminerde, örneğin Serrâc, 
Kuşeyrî, Şeyh-i Ekber ve 
Sadreddîn-i Konevî’ninkiler gibi 
Tasavvuf Tarihinin muhalled 
eserlerinden seçilmiş metinler 
çağdaş bir dille okunmaya 
çalışılacaktır. Zira devamıyla 
yükümlü olduğumuz geleneğin 
metinlerinin anlaşılma 
çabaları ve çok itinalı çevirileri, 
çağımızın dili ve anlayışına göre 
güncelleştirilmedikçe eskinin kötü 
bir tekrarından öteye geçemez.
 
Dolayısıyla kendi kendisini kısır 
bir döngü içerisinde tekrarlayarak, 
sûfî bilincin daha iyi anlaşılacağı 
savı tam bir yanılsamadır. Çünkü 
tasavvuf’un kîl ü kâl değil de hâl 
ilmi olarak tanımlanmasının 
anlamı, bu ilmin geçmişin ilmi 
değil, bugünün ve şimdinin ilmi 
olmasıdır.



Ercan 
Yılmaz
1999 yılında KTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde yüksek 
öğrenimini tamamladı. 2002’de Can 
Yayınları’ndan Âherli Zamanlar, 2007’de 
Aşina Kitaplar’dan İncire Yemin, 2010’da 
da Timaş Yayınları’ndan Rüyâ Kasrı 
adlı şiir kitapları yayımlandı. Heyamola 
Yayınları’ndan Ganita Akşama Doğruyum 
Ben ve Granada Yayınları’ndan Ada Defteri, 
son olarak 2013’te Timaş Yayınları’ndan 
Nûrusiyâh adlı kitabı yayımlandı. Ada 
dergisinin editörlüğünü yaptı. Edebiyat, 
Osmanlı Türkçesi ve Diksiyon dersleri 
vermekte; her Pazartesi Yeni Sakarya 
gazetesinde köşe yazısı yazmaktadır. Bursa 
Osmangazi Belediyesi’nin A. Hamdi Tanpınar 
anısına düzenlediği ‘Bursa’da Zaman’ temalı 
şiir yarışmasında “Bursa’da Dört Mevsim” 
isimli şiiri ile birinci oldu. Hâlen Sakarya 
Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi’nde 
öğretmenlik görevini sürdürmektedir. 
Diyanet TV’de Kebikeç ve Hilmi Yavuz 
ile İslam’ın Zihin Tarihi adlı programları 
hazırlamıştır.
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ŞİİR NASIL 
OKUNUR?

EDEBİ ÇALIŞMALAR
PROGRAMI

PERŞEMBE
19:00

Küçük bir şiirsever grupla 
gerçekleştirilecek Şiir Nasıl 
Okunur programında kuramsal ve 
kavramsal evrene dahil olan ‘kök 
metafor’, ‘metinlerarasılık’, ‘şiir 
ve hikmet’, ‘şiir ve mûsikî’, ‘şiirin 
zamanı’, ‘şiir ve rüyâ’ gibi konular 
ele alınacak, Türk ve dünya 
şiirinden karşılaştırmalı okumalar 
yapılacaktır.



Ali
Gemuhluoğlu
İstanbul’da doğdu. Saint Michel Fransız 
Lisesi’ni bitirdikten sonra Fransa’da siyasal 
bilgiler okudu. Roma Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’nde yüksek lisans yaptı, doktorasını 
Ankara’da tamamladı. UNESCO Türkiye 
Komitesi üyesi ve Europalia Festivali Genel 
Sekreteri olarak Türk kültürünün dünya 
çapında tanıtılmasına katkıda bulundu. 
Başbakanlıkta, dokuz başbakana dış politika 
danışmanlığı yaptıktan sonra, TRT Genel 
Sekreterliği görevinde bulundu ve Euronews 
haber kanalını kurdu. 2009 yılından bu 
yana, Avrupa’nın en büyük sinema fonu olan 
Eurimages’da görev yapmaktadır. Çok sayıda 
Avrupa filminin senaryosunu inceleyerek 
prodüksiyonlarına katkıda bulunmuş ve Lars 
von Trier gibi ünlü yönetmenlerle çalışmıştır. 
Ödüllü birçok Avrupa filminin yanı sıra, 
2014 yılında Cannes Film Festivali’nde 
Altın Palmiye Ödülü’nü kazanan Nuri Bilge 
Ceylan’ın  ‘Kış Uykusu’  filminin senaryosuna 
ve prodüksiyonuna katkıda bulunmuştur.
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ÇAĞDAŞ DÜNYA
SİNEMASI

SİNEMA SANATLARI
PROGRAMI

CUMA
19:00

Çağdaş Dünya Sineması 
seminerimizle altı hafta boyunca 
Türk ve dünya sinemasından 
seçilen altı filmi katılımcılarla 
izleyecek ve sonrasında bu filmler 
kritik edilecektir. Altı hafta 
boyunca Toprağın Tuzu, Inside 
Job, 2016 yılında En İyi Film Oscar 
Ödülü’nü alan Spotlight, Mary ve 
Max, Lizbon’a Gece Treni ve Kış 
Uykusu adlı filmlerin gösterimi 
yapılacaktır.



Aybars Bora
Kahyaoğlu

1975’te İstanbul’da doğdu. A.B.D’de 
bulunan Missouri Üniversitesi’nde medya 
eğitimine başlamasının ardından Chicago 
Columbia Üniversitesi Film Yönetmenliği 
Bölümü’nden Şeref Derecesi’yle mezun 
oldu. TV8, CNNTURK, NTV’de haber editörü 
olarak çalıştığı dört yılın ardından; Osman 
Sınav ile birlikte televizyon dizisi ve sinema 
filmi çalışmalarına başladı. Senaryosunu 
yazdığı ve bazılarını yönettiği, yüz bölümün 
üzerinde dizi çalışmaları TRT, KANAL D, ATV, 
SHOW TV gibi çeşitli kanallarda yayınlandı. 
Bu çalışmalardan bazıları, Sakarya Fırat, 
Doludizgin Yıllar, Pars Narkoterör, Acı Hayat, 
Pusat, 112 Acil olarak sıralanabilir. Yönetmen, 
yirmiden fazla belgesel yapımına da imza 
attı. Bu yapımlardan “İstanbul’un Şehirleri”, 
TRT’nin farklı kanallarında yayınlandı 
ve büyük beğeni topladı. Halen Sakarya 
Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak 
akademik kariyerine de devam etmekte 
ve Güzel Sanatlar Fakültesi’nde doktora 
çalışmalarını sürdürmektedir.
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Sinemada oyuncu, 
yönetmenin kamera 
önünde görünen 
yüzü; yönetmen 
ise oyuncunun 
performansını 
tasarlayan 
‘orkestra şefi’dir.

KAMERA
OYUNCULUĞU

SİNEMA SANATLARI
PROGRAMI

ÇARŞAMBA
18:00

Kamera önünde oyunculuk, 
tiyatrodan farklı bir sanat 
biçimidir. Bir sinema filmi veya 
dizide oyuncu, yönetmen ve set 
ekibiyle yakın bir şekilde çalışır. 
Performansı sürekli değildir. 
Parça parça sergilediği oyunculuk, 
daha sonra kurgulanarak bir 
bütün haline gelecektir. Sinemada 
oyuncu, yönetmenin kamera 
önünde görünen yüzü; yönetmen 
ise oyuncunun performansını 
tasarlayan ‘orkestra şefi’dir. 
Yönetmen-oyuncu iletişimi, 
senaryo çözümlemeleri, karakter 
analizi, kamera ölçekleri, prova 
teknikleri, devamlılık kavramı, 
oyuncunun sette performans 
alanının belirlenmesi vb. konular, 
dersin içeriğini oluşturmaktadır. 
Kamera oyunculuğu dersi, 
oyuncunun set performansına 
yönelik olduğu kadar, yönetmen 
açısından kamera önündeki 
uygulamaların inceliklerine de 
önemli bir kapı açmaktadır.



Orhan
Altuğ

1974 yılında Afyonkarahisar’da doğdu. 
1997 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk
El Sanatları Bölümü Hat Ana Sanat Dalı’ndan 
mezun oldu. 2006 yılında Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı’nda 
yüksek lisansını tamamladı. 1997–2007 
yılları arasında Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi’nde öğretim elemanı olarak 
çalıştı. 2007 yılından itibaren Sakarya 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hat 
Ana Sanat Dalı’nda görevine devam eden 
Altuğ’un, ulusal ve uluslararası birçok sergisi 
bulunmaktadır.
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HÜSN-İ
HAT

GELENEKSEL SANATLAR
PROGRAMI

PAZARTESİ
18:00

Geleneğimizin en önemli 
sanatlarından olan Hüsn-i Hat 
üzerine teorik ve metafizik 
arka plânına değinilerek 
başlayacak olan dersimiz, en 
az bir yazı türünün sanatsal ve 
estetik özelliklerini öğretmeyi 
amaçlamaktadır.



Songül
Ergün

1980 yılında Ordu’da doğdu. 2006 yılında 
Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü 
Çini Anasanat Dalı’ndan mezun oldu. 
2009 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları 
Çini Anasanat Dalı’nda yüksek lisansını 
tamamladı. 2010 yılından itibaren Sakarya 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde 
Ebru derslerine devam etmektedir.
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Ebru, aklın, 
tecrübenin gönülle 
buluştuğu bir sanattır. 
Aşk ile icra edildiği 
vakit, gösterilen 
çabalar, çekilen 
zahmetler rahmete 
dönüşür.

EBRU
SANATI

GELENEKSEL SANATLAR
PROGRAMI

CUMA
18:00

Özel atölyelerimizde 
gerçekleştirilecek olan 
eğitimimiz; öğrencilerimize, 
ebruya dair malzeme bilgisini 
kazandırmak, ebru yapımı ve 
çeşitlerini uygulamalı öğretmek 
ve geleneksel bir sanat perspektifi 
kazandırmayı amaçlar.

Ebru, kitreyle yoğunlaştırılmış su 
üstünde, özel hazırlamış boyalarla 
oluşturulan desenlerin kâğıt 
üzerine geçirilmesi yoluyla yapılan 
bir süsleme sanatıdır. Ebru, aklın, 
tecrübenin gönülle buluştuğu 
bir sanattır. Aşk ile icra edildiği 
vakit, gösterilen çabalar, çekilen 
zahmetler rahmete dönüşür ve 
ancak o zaman bu san‘at geleceğe 
taşınabilir.



Dünya’da yaşayan en önemli filozoflardan 
kabul edilen ve Türkçeye çevrilmiş birçok 
kıymetli eseri bulunan Simon Critchley, 
3 Ekim 2015 tarihinde Uluslararası Fikir 
Sanat Konferansları kapsamında Serdivan 
Fikir Sanat’taydı.

Simon Critchley
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Dünya’da tanınmış isimlerinden bilim 
adamı, düşünür, felsefeci Ziyaüddin Serdar, 
12 Mart 2016 tarihinde Uluslararası Fikir 
Sanat Konferansları kapsamında Serdivan 
Fikir Sanat’taydı.

Ziyaüddin Serdar



Emel Yurtkulu
Yılmaz

1974 İsviçre doğumlu Yılmaz, ilköğrenimini 
yurtdışında, ortaöğrenimini İzmir’de 
tamamladı. 1991 yılında Anadolu Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nde 
başlayan lisans eğitimini Dokuz Eylül 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik 
Bölümü’nde bitirdi. Aynı bölümde yüksek 
lisans ve doktora programını tamamlayan 
Yurtkulu, ‘sanat yönetmeni’ olarak başladığı 
profesyonel yaşamını 2005 yılından  itibaren 
‘akademisyen’ olarak sürdürmektedir.
1997’den bu yana ‘illüstratör’ olarak çalışan 
sanatçının yayınlanmış çok sayıda çocuk 
kitabı, yurt içi ve yurt dışında sergilenmiş 
çalışmaları bulunmaktadır. Yurtkulu 
hâlen, Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi’nde yardımcı doçent olarak 
akademik kariyerine devam etmektedir.
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Yaratıcı tasarım, 
tasarım olarak 
adlandırdığımız bir 
görselin düzenleme 
kriterlerinin yaratıcı 
bir yaklaşımla 
birlikte kullanımının 
öğrenimidir. 

YARATICI
TEMEL TASARIM

YARATICI TASARIM
PROGRAMI

CUMA
18:00

Temel tasarım öğelerinin belli 
ilkeler çerçevesinde özgün bir 
biçimde kullanımını ve edinilen 
bilginin dijital ortamda uygulama 
yapılarak diğer derse veri 
oluşturması amaçlanmaktadır. 
Yaratıcı tasarım dersinin 
uluslararası platformda 
popülaritesini hiç yitirmeyen 
tasarım kavramının temel 
eğitimini ve uygulama becerisini 
kazandırması beklenmektedir.



Murat
Ertürk

Uludağ Üniversitesi Resim Öğretmenliği 
Grafik Anasanatı’nda lisans ve yüksek lisans 
eğitimini tamamladı. Dördü uluslararası 
toplam yedi ödül aldı. Uluslararası Varşova 
Afiş Bienali, Moskova Altın Arı Grafik Tasarım 
Bienali ve Trnava Afiş Trienali gibi dünyanın 
çeşitli ülkelerindeki sanat ve tasarım 
etkinliklerinde çalışmaları yer aldı. Afişleri, 
Polonya’nın Varşova kentinde bulunan 
Wilanów Afiş Müzesi’nin arşivine alındı. 
    
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Güzel 
Sanatlar Fakültesi’nde dersler verdi. 2012 
yılından itibaren Sakarya Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi’nde öğretim görevlisi 
olarak çalışmakta ve Hacettepe Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Enstitüsü Grafik Anasanat 
Dalı’nda sanatta yeterlik çalışmalarını 
yürütmektedir.
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Bu dersin amacı, 
görsel, kavramsal, 
model ve 
düşüncelerden yola 
çıkarak temel tasarım 
prensiplerini de 
dikkate alarak projeler 
üretmektir. 

BİLGİSAYAR
DESTEKLİ
TASARIM

YARATICI TASARIM
PROGRAMI

SALI
18:00

İki boyutlu temel grafik 
yazılımlarından biri üzerine 
yoğunlaşarak katılımcılara 
bilgisayar üzerinde tasarımlarını 
hazırlama ve sunabilme 
yetisini kazandırmak ve bu 
yolla katılımcıların görme/
algılama düzeylerini geliştirmek 
amaçlanmaktadır.



Nevzat Yıldırım

Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
Fotoğraf ve Grafik Sanatları, Fotoğraf Ana 
Sanat Dalı’ndan 2010 yılında dereceyle 
mezun oldu. Sanatçının, National Geographic 
Türkiye olmak üzere ulusal ve uluslararası 
fotoğraf yarışmalarında 40’a yakın 
ödülü bulunmaktadır. ABD, New York’ta 
düzenlenen “American Turkish Society 
ve Moon and Stars Project” tarafından 
yönetilen “Genç Fotoğrafçılar Ödülünü” 
kazandı. Dünyanın en saygın müzeleri 
arasında gösterilen ABD, Boston Güzel 
Sanatlar Müzesi’nin fotoğraf koleksiyonuna 
Ara Güler’den sonra eserleri kabul edilen 
ikinci Türk sanatçı oldu. Hâlen Mimar Sinan 
Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Fotoğraf Bölümü’nde yüksek lisans 
eğitimini sürdüren ve Fatih Sultan Mehmet 
Vakıf Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım 
Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak dersler 
veren sanatçı, Istanbul’da yaşamakta ve 
fotoğraf bağlamında çağdaş sanat projeleri 
üretmeye devam etmektedir.
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Dersin amacı, 
ifade belirginliği ve  
modelin kişiliğini 
yansıtan portre 
fotoğrafları çekebilme 
yetisi kazandırmaktır.

PORTRE
FOTOĞRAFI

PAZAR
15:00

Dersin amaçı katılımcılara 
doğal  birer stüdyo olan  iç ve 
dış mekânlarda,  gün  ışığını  
kullanarak portre fotoğrafları 
çekebilme yetisi kazandırmaktır.  
Bu ders kapsamında öğrencilere, 
insan fotoğraflamaya yönelik, 
teknik, estetik ve psikolojik 
unsurları öğretmek  fotoğrafçı 
model ilişkisi,  ifade belirginliği 
ve  modelin kişiliğini yansıtan 
portre fotoğrafları çekebilme yetisi 
kazandırılacaktır.   
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