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Alper TAŞDELEN
Çankaya Belediye Başkanı

The Mayor of Çankaya Municipality

ÖNSÖZ

Görselliğin gücü, görkemin gücüdür. Görkemin gücü yeteneğin 
ve yaratmanın gücüdür aynı zamanda. Sanatın görsel öğelerle inşa 
edilen boyutları, zihinlerde daha derin izler bırakır. Bir yerde hafızanın 
mimarisinin şekillenmesinde öncü ve kalıcı bir rol oynar.

Türkiye, bir ateş ve ümitsizlik çemberi içinde kıstırılmışken, hayatların korkuya çalan desenlerinin; resmin göz alan renkleri, 
heykelin alışılmamış biçimlerde işlenmiş modelleri, cam ve seramikte billurlaşan hünerlerle yer değiştirmesine omuz vermek 
bir vazifedir bizim için.

Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği tarafından bu yıl 46.sı düzenlenen sergi, kreatif onca yapıtı, onlarca 
sanatçının imbiğinden süzülerek gelen onca uğraşı sanat severlerle buluşturuyor. Sürekli bir yap-bozun toplumsal hayatımızda 
hükümran olduğunu düşündüğümüzde; dile kolay, neredeyse yarım asra dayanan bu deneyime gıpta ve sevgi ile bakmaktan 
kendimizi alamıyoruz. Sanatın bu uzun soluklu yolculuğunda, sanatın yanında olmak, yolu açanlardan birisi olmak da mutlu 
etmektedir bizleri.

Büyük ruh okuyucusu Jung, "Düş, bütünün kendisidir," der. Giderek artan oranda parçalanmakta olan  hayat ve ruh 
kümelerimizi; sanatın düşsel varyantlarında bütünleştiren sanatçılarımıza ve Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği'ne 
bu vesilesiyle teşekkür ederiz.

Eksilen hayatları, sanatla tamamlayan bu çalışma, Çankayamızda her yıl bir şölene davettir aynı zamanda. Bu davete tüm 
sanat tutkunlarını icabet etmeye çağırıyoruz.

Saygı ile,

                                                                              Alper TAŞDELEN
                                                             Çankaya Belediye Başkanı
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FOREWORD

  

Best regards, 
Alper TAŞDELEN

Mayor of Çankaya
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Mehmet Ali DOĞAN                                                                                                                                       
Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği Başkanı

President of United Painters and Sculptors Association

BİR İNSAN
       
   Yaşam  bizlere  bir  insan  olabilmeyi  öğretseydi, savaş  ve  açlığın, paranın  gücü  dünyada  hakim  olmazdı.  Her  şey  insan  

için  güzel olmalı. Son  günlerde  patlatılan  bombalar insanların  canını aldı. Canları  yok etti.
 Öğrenci, polis, mühendis, eğitmen, çocuk hepsi hayalleri olan bir insan. Hepsi  bir şekilde  ve  biçimde  parçalanarak  

öldürüldüler. Terörün  lanetli  yüzü  Başkent  Ankara'da  ve ülkemizde  hayatı   hapsetti.  Bizler  insan olarak  böyle  yaşamdan  
artık  utanıyoruz.

 Bir  insan  olarak, bir sanatçı  olarak  Ülkemizde ve tüm Dünyada terörü kınıyoruz. Kahrolsun  terör!
 Bu yıl Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği (BRHD) 46. Yıl sergi konseptimizi değiştirdik, terörü kınamak amacıyla, 

tepki olarak eserlerimiz yerine sergimizin tamamını siyah tuvallerimizle veya teröre tepkimizi, üzüntümüzü dile getiren 
resimlerle, profesyonel 178 üye sanatçımızla  gerçekleştiriyoruz. 

Dernek olarak Kültürümüzü ve Sanatımızı  tanıtmak sanatçılarımıza, halkımıza katkı sağlamak ana hedefimizdir. Profesyonel 
ve birbirinden değerli üyeleri ile BRHD Plastik Sanatlar alanında her türlü bilgi ve deneyimlerini kurumlarımız ve halkımızla 
paylaşmaya açık bir dernektir. Bu güne kadar birçok ilimizde ve üniversitede sanatsal etkinliklere öncülük yapmış, üyelerinin 
ürettikleri eserlerle kurulacak olan birçok müzenin alt yapısının oluşmasına katkı sağlamıştır. Ayrıca ATİS Fuarcılık, TÜSGAD 
(Tüm Sanat Galerileri Derneği) ve Derneğimiz (BRHD) iş birliği ile bu yıl 2. ARTANKARA Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarını 
organize etmiş, sanatçıları Sanat gönüllüleriyle, halkımızla  buluşturmuştur.

 Her sene olduğu gibi bu yıl da  derneğimize üyelikte 30. yılını dolduran sanatçılardan  Sayın Nusret DEMREN, Tayyar EREN, 
Bünyamin BALAMİR, Muzaffer TİRE, Mehmet ERBİL, Leyla ONAT, Güler AKALAN, Nur GÖKBULUT, Erol BATIRBEK, Nurettin 
ŞAHİN ve Yüksel Boz ÖCAL’a hizmet plaketleri taktim edilecektir.

Sanata Katkı Ödülü, bu yıl  yıllardır  sanata ve sanatçıya  verdiği destekleri nedeniyle SANKO HOLDİNG adına Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili Sayın Adil Sani KONUKOĞLU’na verilecektir. 

Katkılarından dolayı Çankaya Belediye Başkanı Sayın Alper TAŞDELEN’e teşekkür ediyoruz ayrıca başkan yardımcısı sayın 
Nafiz KAYA, kültür sosyal işler müdürü sayın Şebnem EROL ve yardımcısı sayın Murat SAÇIN’a katkısı olan tüm belediye 
çalışanlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tüm Halkımız, sanat gönüllüleri sergimize davetlidir.

          Mehmet Ali DOĞAN
    
               BRHD Başkanı
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PREFACE

           Mehmet Ali DOĞAN
 
                       The President of UPSA
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SANATIMIZIN ÖRGÜT PENCERESİ

A. CELAL BİNZET

Bizdeki sanat yapılanmasının geçmişi batıyla karşılaştırıldığında oldukça genç sayılır. Osmanlı Ressamlar Cemiyeti’nden 
bu yana sayıları parmakla sayılabilecek denli kurum adı bulunur. Bunlardan kimisinin ortaya çıkma konusunda çekimser 
davranmasına karşın, bazısı da dönemin sanatsal ortamında kendine yer açmasını bilmiştir. Sonuç ne olursa olsun, bu farklı 
varlık göstergesinde yer alan sanatçıların kimliğini yadsıyamayız. Tarih içinde bu zincirin bir halkası olarak yorumlanabilecek 
kurumlardan biri ve –şimdilik- sonuncusu sayılan  

Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği (BRHD), bugüne değin süren etkinlikleriyle kendine sanat ortamında haklı 
bir yer açmıştır. Dernek, başlangıçta Ankara’yla sınırlı gibi görünmesine karşın zaman içinde katılımlarla yurt genelinde değişik 
illerden katılan sanatçılarla genişleyen bir yapı gösterir. Bugün çok sayıda katılımla oldukça büyük bir örgüte dönüşmüştür. 

Sanat tarihimizdeki sanatçı örgütlenmelerine bakıldığında ortaya çıkan görünümü şöyle özetleyebiliriz: Birliği oluşturan 
sanatçılar arasında belli ilkeler yerine, bir çatı altında toplanma isteğinin öne çıkma eğilimi baskındır. Elbette daha geniş bir 
perspektifte, dünyaya bakış, sanatı ilke edinme gibi üst ideallerin çevresinde kenetlenmeyi yok sayamayız. Böyle olunca 
dernek çatısında toplanmayı açıklamak daha kolaylaşır sanki. Zaten tersi bir düşünce, sanatın yapısıyla da örtüşmez. 
Kişiselliğin çeşitliliğinde sağlanan birlik dense yeridir bu oluşuma. 

Altmışlı yılların sonunda genç bir sanatçı grubunun Yenimahalle’deki bir evde toplanarak derneğin varlık ilkelerini 
yazmasıyla başlayan süreç bugünlere değin devam etti. 

Ankara’nın Yenimahalle’sindeki ev Hamiye Çolakoğlu’nundu. Yakın zamanda kaybettiğimiz bu sanatçı ile ondan kısa bir 
süre önce yaşama veda eden Mürşide İçmeli’yi yeri gelmişken burada saygıyla anıyoruz. Bugün aramızda bulunmasalar da, 
onlar ve diğerlerinin, sanatçı kişilikleriyle bizler için aydınlatıcı rollerinin sona ermediğini söylemeliyim. 

BRHD’nin kurulduğu 1970 yılından bugüne 45 yıl geçmiş. Geriye dönüp bakıldığında neredeyse ortalama bir insan 
yaşamına denk düşen bir zaman. Bu aralıkta ölümler, ayrılmalar olduğu denli yeni katılımların da etkisiyle büyüdü dernek. 
Elbette bir yığın sorunlarla yüzleşti. Burada bunları tek tek açmaya girmek bu giriş yazısının boyutlarını epeyce zorlar sanırım. 
Çünkü ülkemizde sanatın içinde bulunduğu durum açık. Gelişmiş ülkelerde görülen sanatı destekleme, sanatçının çalışma 
koşullarının iyileştirilmesi gibi çözümler bizler için bir ütopya. Bırakalım desteği, uygulamalarla ayak bağı olunmaktalar. 
Değinilen bu noktanın nedenleri bilinmez olur mu hiç? Tavşanlar gibi ürememizi önerenlerin yeni yetişecekleri potansiyel bir 
depo olarak düşledikleri kesin. Onların düşünmesi ise varlık nedenleriyle ters düşer. Sanatın, bir toplumda düşünme yollarını 
çoğalttığını, şablonlarla ezberletilmiş şeylerin yerine daha geniş ufukları açtığını tutucu politikacılar niye istesin ki!  

Tek merkezden yönetilen kalabalıklara karşın sanat tözüyle aydınlanan insanların oluşturduğu çağdaş toplum anlayışı 
bugün bizlerden oldukça uzakta. Ama yine biliyoruz ki, sanatçının görevi en karanlık zamanlarda bile çevresine ışık götürmektir. 

Bu bilinçle yola çıkan Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği başlangıçtaki yenilikçi yapısını yitirmeden değişik 
yönetimlerle bugüne ulaştı. Artık gelenekselleşen yıllık sergilerin Ankara sanat ortamında kendine haklı bir yer açtığı biliniyor. 
Sergiye eşlik eden katalog/kitap, bu etkinliği kalıcı kıldığı denli daha uzaklara taşıma gibi bir işlev de üstleniyor. 

İzleyicinin, açılan her sergide sanatın binbir yüzünü tanımaya çalışırken sanatçılar arasındaki anlatım dilinin zenginliğini, 
çeşitliliğini de görmeye çalışması bugünün kararan ortamında az bir kazanç mı? Dünyayı algılamamızın önüne set çekmek 
isteyenlerin kararttığı yerde, derneğin açtığı pencereden ışığın girmesi kaçınılmaz. 

Şu an var olan yönetimin üstlendiği zor göreve karşın elbirliğiyle altından kalkılamayacak zorluğun olmayacağına 
inanıyorum. Asıl önemli olanın hep beraber sanatı yüceltme olduğunu söylemenin tam zamanı…    
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ORGANIZATIONAL ASPECT OF OUR ART

A. CELAL BİNZET

The history of our artistic structuring is very new compared to the West. There are plenty a few organizations since 
Osmanlı Ressamlar Derneği (Ottoman Painters Association). Although some of those were hesitant to emerge, some others 
were able to have their own place in the artistic environment of their time. No matter what the result is, we can not overlook 
the identity of the artists who were a part of those significant entities. United Painters and Sculptors Association (UPSA), one 
–and, for now, the last- of the institutions which can be considered as a ring of this tradition’s chain have had its own place in 
the artistic environment with its continuous activities. The association, seeming to be limited to Ankara at first, developed in 
time by the participation of many throughout the country from several cities. Today it turns out to be a very big organization 
with a good many participations. 

When we look at the artists’ organizations so far, we can summarize the general view as such: among the artists who 
make up the union, the wish to come together seems to be more dominant than certain principles. Of course, from a broad 
perspective, we cannot ignore the significance of coming together around highly ideals as adopting art as a principle and 
having a common point of view towards life. When it is considered like that it feels somehow easier to understand what 
getting united under the roof of an association is. Besides, considering something else –other than getting together for the 
sake of the same ideals- do not fit with the characteristics of art. It would be perfect to call such an association: the union 
provided with the diversity of individuality. 

The process, which began with the meetings of a group of artists in a house in Yenimahalle and their constructing the 
principles of existence of the association at the end of the sixties, is still continuing up until this day. The house in Yenimahalle 
belonged to Hamiye Çolakoğlu. At this juncture, we respectfully remember her, a valuable artist that passed away recently, 
and Mürşide İçmeli, another precious artist who passed away before her. I feel obliged to say that although they are not here 
today, the enlightening role of them and many others for us has not ended. 

It has been 45 years since UPSA was founded in 1970. When we look back, we see it is almost a life-time. In this period 
there have been some deaths and some people left the association; yet with the effect of the new comers the association 
gets bigger. And of course, it has had to face many problems. To elaborate on each and every one of them here would force 
the dimensions of this introductory piece because art’s situation in our country is very clear. Solutions like supporting art 
and making artists’ conditions better are utopia for us. Let the support aside, they are impeding us with certain practices. 
The reasons of what I have just mentioned are very clear, aren’t they? It is quite sure that the ones who recommend us to 
reproduce like rabbits consider the new generation as a potential reserve. Their thinking will contradict with the reason of 
their existence. Why would the conservative politicians want art to increase the number of ways of thinking and to replace 
the cliché things with eye-opening ideas?

The idea of a modern society constructed of people enlightened with the essence of art against crowds directed from 
one center is very farfetched for us. Yet, we know that the mission of the artist is to bring light to his surrounding even in the 
darkest periods. 

United Painters and Sculptors Assosiation started its way with this mission and reached today with different administrations 
without losing its innovative structure. The traditionalistic annual exhibitions are known to gain a place in Ankara’s art 
environment. The catalog/book that companies the exhibition makes the event permanent and also has the mission to 
circulate it to further places. Is it a little acquisition that the observer tries to see the richness and diverseness of way of 
expression among the artists when he struggles to familiarize with the thousand and one faces of art in each exhibition? The 
entrance of light from the window opened by the association is unavoidable where those wishing to hinder our perception 
of the world blacked out. 

Despite the difficult mission that the current administration undertook, I believe there is no difficulty that would not be 
overcome with cooperation. It is hightime to say what really matters is to glorify art all together.   
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Av. ÜNSAL PİROĞLU*

PLASTİK SANATLARDA TELİF HAKLARI

1-) Telif Hakları Kavramı:
Telif hakları genel olarak fikir ve sanat eserlerinden doğan haklar olarak tanımlanmaktadır. Uygulamada telif hakları 

kavramı genel bir kavram olan fikri haklar ile eş anlamlı kullanılmaktadır. Fakat ''fikri haklar-fikri hukuk , fikri mülkiyet '' 
kavramı marka patent  gibi sınai telif haklarını da kapsayan  daha geniş kavramdır. Plastik sanatlarda da genelde telif hakları 
kavramı kullanılmaktadır. Fikri Hukukun temel amacı, eseri ve yaratıcısının haklarını korumaktır. Eser sahibinin ayrıcalıklı 
himayesi ile yaratıcılığa teşvik edilmektedir. 

2-) Eser ve eser sahipliği
Fikri Hukuk'un ana konusu ve temel öznesi eserdir. Telif haklarından bahsedebilmek için bir eserin varlığı şarttır. Eser ve 

onu yaratım olgusu, insan kadar eski olup insanla akrandır. Hatta devlet oluşumundan da  öncedir. Zira insanlık tarihinde 
sanat, barınma ve beslenme içgüdüsü ile beraber başlamıştır. 

Eserden doğan telif hakkı, eserin fiziki mülkiyetinden bağımsız bir  hak niteliğindedir. Eser, yaratıcısının kişiliğinden 
çözülerek ''ayrı bir varlık ve bağımsız bir hak objesi'' haline gelmektedir. Sanatçı eserine fiziki emeğini, beynini, yüreğini ve 
her şeyini koymaktadır. Eser, sanatçının manevi bir parçası ve kişiliğinin kaçınılmaz bir uzantısıdır. Bu fikri üretim, şüphesiz 
artık ''ulvi yaratım'' dır. Başka hangi şey ''eser'' kadar  o'nun olabilir ki? O nedenle fikri mülkiyete batıda ''kutsal mülkiyet – 
ebedi mülk'' denilmektedir. 

 Eserin fiziki varlığı, fiziki mülkiyeti, fikri varlığı ise fikri mülkiyetini  oluşturur. Bu anlamda örneğin   satılan bir resim, aksi 
kararlaştırılmamıssa eserin fikri mülkiyeti eser sahibinde  kalır. Eser sahibi de telif haklarını örneğin çoğaltma hakkını, bir 
şahsa işleme hakkını başka şahıslara devredebilecektir. 

Bir eserin eser sahibi,  onu meydana getiren , yaratandır. Eser sahibi, ancak hakiki şahıslar  olabilmektedir. Tüzel kişiler 
eser sahibi olamazlar. 

3)Eserin hukuken korunma koşulları ve önemi :
Mevzuatımıza göre  bir fikri ürünün ''eser'' olarak yasa açısından korunabilmesi için o kişinin sanatsal ''hususiyetini'' 

taşıması, fiziki bir ortama aktarılmış olması ve yasada yer  alması gerekir. Sanat ürününün hukuk tarafından korunabilmesi 
için deha niteliğinde bir eser olması da gerekmemektedir. Uygulamada genelde  o kişinin hususiyetini taşıması daha çok 
başka bir eserden kopya edilmemiş olması, onun elinden çıkmış ve o kişinin 

 Bu konuda sanat çevrelerinde oluşmuş  yanlış bir algıya  da değinmek gerekir. Telif hakları himayesi için akademik 
anlamdaki ''sanatta yeterlilik'' koşulu aranmaz. 

Koruma için bu ürünün yasamızdaki gösterilen eser türlerine dahil olması  koşulu bir çok ülke yasalarında mevcut olmayıp 
eleştirilmektedir. Ayrıca bir fikri ürün yukardaki koşulları taşımasa, eser niteliğinde olmasa  bile üçüncü şahısların izinsiz 
kullanması halinde haksız rekabet kurallarına göre yine de  korunacaktır. Fakat kuşkusuz arada  fark olacaktır. Zira eserden 
doğan hakların ihlali daha ağır tazminat ve  cezai müeyyidelere  bağlanmıştır. 

Hukuki korumanın  o ülkede sanatın gelişimi açısından da  büyük önemi vardır. Hukuki koruma sanatçıya özgün eser  
yaratma  cesareti verir. Bu şekilde  eser düzeyi yükselen sanatçının  ekonomik gücü de yükselir. Ekonomik güç , sanatçıya  
sanatında özgürlük ve bağimsızlık  sağlıyacağından ürettiği eserin sanatsal düzeyi de  tedricen yükselecektir. 

Plastik Sanat Eserlerinin Genel Niteliği:
Plastik sanat eserleri ilmi ve edebi eserler ve diğer eser türlerinden oldukça farklı nitelikler içerir. Plastik sanat eserlerinde 

eser sahibi onu tasarlayan, ona kendi hususiyetini ve ona yaratıcı özelliğini veren onu meydana getiren kişidir. Eser sahiplerinin 
eserlerinden doğan telif hakları tüm eser türlerinde genelde ortak nitelikler taşımasına rağmen plastik sanatlarda daha özel 
ve farklı boyutlar içermektedir. Özellikle görsel açıdan daha kapsamlı haklar söz konusu olmaktadır. 
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Atty. ÜNSAL PİROĞLU*

COPYRIGHT AT PLASTIC ARTS

1.  The concept of copyright
The copyrights are generally defined as the rights arising from intellectual and art works. In practice, the copyright 

concept is used synonymously with intellectual property, a general concept. However, the concept of “intellectual rights-
intellectual law, intellectual property” is a broader concept containing industrial property rights such as trademark, patent. 
Also, generally the copyright concept is used in the plastic arts. The main purpose of intellectual law is to protect the rights 
of the artwork and its creator. The creator is encouraged by the privileged protection of his/her art. 

2.  Artwork and Artwork Ownership  
The main concern and subject of Intellectual Law is the artwork. An artwork is essential in order to mention copyright. The 

artwork and creation phenomenon thereof are ancient and at the same age as humanity. It even precedes the formation of 
state. Likewise, the art started at the same time with sheltering and nutrition instincts in the history of humanity. 

The copyright arisen from the artwork has an independent nature from the physical property of the artwork. The artwork 
separates from the personality of its creator and becomes a “separate existence and an independent object of right”. The 
artist puts his physical work, mind, soul and everything into the artwork s/he creates. Artwork is an inevitable part of the 
artist and unavoidable extend of his/her personality. This intellectual creation is “divine creation” without a doubt. What else 
can belong to the artwork except form his/her artwork? This is the reason why intellectual property is called “sacred property 
– eternal property” in the west. 

The physical existence of the artwork forms the physical property and the intellectual existence of the artwork forms the 
intellectual property. In this sense, for example, when a painting is sold, its intellectual property remains in its owner unless 
resolved otherwise. The owner of the artwork can transfer the copyrights of the artwork, such as reproduction right, to an 
individual and the operation right to other individuals. 

The owner of an artwork is the creator of it, bringing it into life. The owner of an artwork can only be natural persons. 
Legal persons can’t be owner of an artwork. 

3.  Conditions and importance of protection of an artwork:
According to our legislation, an artwork must have the artistic “characteristics” of its owner, it must be put in to a physical 

environment, and it must be covered by the law for the protection of an intellectual product as an “artwork” by law. A work 
of art does not need to be a brilliant characteristic in order to be protected by law. In practice, it is sufficient for the work of 
art to carry the characteristics of its owner, not to be a copy of another artwork, and to be produced by its owner, and to have 
the artistic characteristics thereof. 

It is necessary to mention a wrong perception formed among the art society on this subject. The academic condition of 
“sufficiency at art” is not required for copyright protection. 

The condition for this product to be included in one of the artwork types covered by our law for protection is not applicable 
in many countries and it is criticized for this reason. Besides, even if an intellectual product does not meet aforementioned 
conditions or carry the characteristics of an artwork, it will still be protected as per the rules of unfair competition when it 
is used by third persons without permission. However, it is certain that there will be a difference. Because violation of the 
copyrights arising from the artwork is subject to even heavier compensation and penal sanction. 

Legal protection has great importance in development of art in a country. Legal protection encourages the artist to create 
original artworks. In this way, the level of the artwork of the artist increases while his/her economic strength increases. 
The artistic level of the artwork will gradually increase since the economic strength will provide the artist the freedom and 
independence in art. 

General Properties of Plastic Artworks:
The plastic artworks consist of properties quite different from the scientific and literary works and other artwork types. In 
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Eserin devri için fiziki mülkiyetin  devri şarttır. Zira  eser, cisimlendiği  fiziki nesnenin kendisidir. Plastik sanat eserini 
genelde eseri fiziki mülkiyeti tanımlar ve yansıtır. 

Plastik sanat eserleri, güzel sanat eseri kapsamında olduğu için estetik nitelik taşıması şarttır. Eserdeki sanatın, estetik 
niteliğin dış dünyaya yansıtılmasını sağlayan maddenin, aracın önemi yoktur. Bu araç, taş, metal, mermer, kağıt vb. olabilir. 
Eserin bu sunuş şekli  resimlerde iki boyutlu, heykellerde ise üç boyutlu olabilir. 

Yasamızda güzel sanat eseri kavramı oldukça geniş tutulmuştur. Örneğin kroki, planlar, projeler ve ilgili maket ve 
tasarımlarda güzel sanat eseri dolayısıyla plastik sanat eseri kabul edilmiştir. Bir mimari eserin iç bölümündeki dekorasyon da 
plastik sanat eseri olarak korunacaktır. 

Plastik  sanat eserinin mutlaka fiziki bir yüzey ve madde üzerinde tespit edilmesi gerekir. Fakat bu hususta  artık fazla katı 
olunmaması gerekir. Günümüzde fazlaca rastlanan kavramsal sanat ürünlerinde  çok  değişik örnekler yaşanmaktadır. Ayrıca 
fikri tasarımı sabitleştiren bir fiziki yüzey koşulu da gelişen teknoloji karşısında   tartışmalı hale gelmiş bulunmaktadır. Örneğin  
bilimsel öğretide  insan saçı üzerindeki bir tasarımın veya ışık gösterilerinin de tasarım bağlamında  korunması gerektiği ifade 
edilmektedir. 

4)Eserden doğan hakların türleri
Değişik tasnifler olmasına rağmen mevcut yasamıza göre telif haklarını manevi ve mali haklar olmak üzere iki başlıkta 

incelemek gerekir. Özellikle manevi haklar eserin korunması bağlamında hayati önem taşır. Eser sahibinin, eserinin sahipliğini 
üstlenme, özelliğine ve bütünlüğüne  saygı gösterilmesini talep hakkı doğurur. O nedenle üçüncü  şahıslara devri mümkün 
değildir. 

Mali hakların ise devri ayrıntılı yazılı koşullara bağlanmıştır. Böyle bir devirde  hangi hakların  hangi  şartlatlarla 
devredildiğinin ayrıntılı gösterilmesi gerekir. Mali haklarda da mutlak devir yoktur. 

A-MANEVİ HAKLAR 

1- Umuma arz yetkisi: 
Bir eserin umuma sunulup sunulmamasını, sunulma zamanına ve tarzına sadece eser sahibi karar verebilir. Eser 

sahibi, izinsiz olarak eserini sunanlara karşı dava açarak durdurulmasını ve ihlale uğrayan manevi hakların tazminini talep 
edebilecektir. 

2- İsimden doğan haklar: 
Eser sahibi eserini adı veya müstear adı veya adsız umuma sunma hakkına münhasıran yetkilidir. Bir kişinin kendi eserini 

başkasının eseri , başkasının eserini kendi eseri gibi gibi göstermesi olayı  İ n t i h a l  suçunu oluşturur. Ülkemizde son otuz 
yılda resim piyasasının  gelişmesi sonunda Sahte resim olayı da oldukça artmıştır. 

Kuşkusuz gerek cezai gerekse  tazminat anlamında  mevzuatımızda  karşılığı vardır. Keza kullanımına  izin verilen eserin   
isimsiz kullanılması hali de manevi tazminat gerektirecektir. (Örnek: Ressam Şefik Bursalı ve Vecihi Bereketoğlu'nun müzayede  
de satışa sunulan  ve sahteliği tespit edilen resimleri için  tazminata karar verilmiştir. )

3- Eserde değişiklik yapılmasını yasaklama hakkı:
Eser sahibinin izni olmadıkça eserde veya eser sahibinin isminde kısaltma, ekleme ve başka değişiklikler yapılamaz. Eser 

sahibi eserinde değişiklik yapılmasına yazılı olarak izin verse bile bu izin hukuken  geçersizdir. Burada eser, sahibine rağmen 
kendine karşı bile toplum adına  korunmaktadır. Zira eser nihai anlamda toplum için yaratılır. Ayni mülkiyetten farklı olarak 
eser sahibinin mali hakları 70 yıl sonunda biter ve eser toplumun istifadesine sunulur. Ayni haklar ise bilindiği gibi sonsuzdur. 
Ve eserden doğan haklarda insan  hakları niteliğindedir. 

(Uygulamadan bir örnek: Heykeltraş Mehmet Aksoy'un Ankara Altın park'taki  ikiye bünerek kaldırılan  heykeli nedeniyle 
davalı kurum tazminata  mahkum olmuş ve  heykel yerine konulmuştur. Bu dava , heykelin  plastik bütünlüğünün ve mekanla  
ilişkisinin korunması bağlamında önemli bir örnek olmuştur. )
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plastic artworks, the owner of an artwork is the one creating it by designing it and giving his own characteristics and his creative 
properties to it. Although the copyrights the owners arising from their artworks generally have common properties with all 
types of artworks, they have more special and different dimensions in plastic arts. Especially visually more comprehensive 
rights are the case. 

Transfer of physical property is obligatory for the transfer of an artwork. An artwork is the physical object itself it 
materialized. Plastic artwork is generally identified and reflected by its physical property. 

It is a must for plastic artworks to have aesthetic qualification as they are within the scope of fine arts. The material or the 
instrument that reflects the aesthetic quality to the outer world in the work is not important. This instrument can be stone, 
metal, marble, paper etc. This presentation type of the artwork can be two dimensional at paintings and three dimensional 
at statues. 

The concept of the work of fine arts is kept quite wide in our law. The work of fine arts is thus considered as work of plastic 
art in, for example, drawings, plans, projects and related models and designs. The inside decoration of an architectural work 
will be protected as work of plastic art. 

Plastic artworks must absolutely be fixed on a physical surface and material. However, stricter manner must be adopted 
for this matter. There are many different samples of conceptual art products which can be frequently seen at present. Also 
the condition of physical surface fixating intellectual design became questionable in the face of developing technology. For 
instance, it is stated that design on human hair or a light show must be protected as in the context of design in scientific 
discipline. 

4.  The types of the rights arising from the artworks
Although there is different classification, it is necessary to examine the copyright in two main headlines as moral rights 

and financial rights according to our law. Especially, moral rights within the context of protecting the artwork shall carry vital 
importance. The owner of the artwork has right to undertake his artwork and demand to show respect to the specialty and 
wholeness of his artwork. Thus its transfer to the third parties shall be impossible. 

Transfer of the financial rights shall be subjected to detailed written terms. It must be shown in detailed that which rights 
transferred under which conditions at this period. There is no absolute transfer at financial rights. 

A.  MORAL RIGHTS 
1.  Power of submission to the public: Only the owner of the artwork shall be able to decide for the submission of 

an artwork to the public, date and form of submission. The owner of the artwork shall have right to stop the submission of his 
artwork by entering a law suit against people, who submit his artwork without his permission and shall claim compensation 
for his moral rights violated. 

2.  The rights arising from the name: Owner of the artwork shall be exclusively authorized to submit the name or 
aka of the artwork or without a name to the public. Submission of artwork belonging to him as artwork of another person 
or belonging to another person as his own artwork shall constitute plagiarism. Imitation paintings have increased as a result 
of the development of painting market in our country at last thirty years. Doubtlessly there is a provision either criminal 
or compensational at our legislation. Also in case of use of the artwork permitted to be used without a name, it shall be 
convicted to moral indemnity. (For example: paintings of artist Şefik Bursalı and Vecihi Bereketoğlu determined as imitation 
and offered at sales by auction were convicted to indemnity). 

3.  The right of prohibiting to make changes on the artwork: An abbreviation or addition or any change on the 
artwork or in the name of the owner shall not be done without permission of the owner of artwork. Even the owner gives 
his permission in written, no change shall not be done. The artwork hereof shall be protected in the name of the public in 
despite of the owner. Likewise in ultimate sense, artwork shall be created for the public. As being different from the same 
property, the financial rights of the owner shall end at the end of 70 years and the artwork shall be submitted for the benefit 
of the public. As it is known the same rights shall be forever. The rights arising from the artwork shall be in the qualification 
of the human rights. 

(Example for the practice: Mehmet Aksoy, the sculptor, has convicted to indemnity due to his sculpture removed by being 
divided into two pieces at Altın park Ankara. As a result the respondent institution claimed compensation and the sculpture 
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4- Eser sahibinin zilyed ve malike karşı hakları:
Eser sahibi eseriyle ilgili bazı mali hakları örneğin çoğaltma ve işleme hakkını başka bir şahsa devretmişse bu şahıs bu 

haklarını kullanabilmek için eserin fiziki nüshasını taşıyan zilyedinden veya malikten eseri geçici bir süre için talep etme 
hakkına sahiptir. (Örneğin restrospektif bir sergi açmak isteyen bir sanatçı bu sergi için daha önce sattığı piyasadaki tüm 
resimlerini iade ve koruma tedbirlerini almak şartıyla talep edebilir. )

B- MALİ HAKLAR 
Bir eserden mali olarak her şekilde faydalanma hakkı münhasıran eser sahibine aittir. Mali haklar birbirinden bağımsızdır. 

Mali haklar değişik şekillerde olabilir. Şöyle ki;
1- İşleme hakkı:  Bir eserden işleme suretiyle faydalanma hakkı münhasıran eser sahibine aittir. Örneğin bir tablonun 

veya heykelin bir takvimde, kitap kapağında veya kartpostalda kullanılması o eserin işlenmesidir. Bu durumda meydana gelen 
eser ''işleme eser'' haline gelir. İzinsiz yapılması eser sahibine tazminat talep etme ve söz konusu işlemelerin toplatılmasını 
talep hakkı verir. 

2- Çoğaltma hakkı:  Bir eserden onun aslını veya işlenmelerini çoğaltmak suretiyle faydalanma hakkı münhasıran eser 
sahibine aittir. İşlenen bir eseri çoğaltma halinde hem işleme hem de çoğaltma hakkı ihlal edilmiş olacaktır. (Örneğin: Eserleri 
izinsiz olarak banka takvimlerinde kullanılan  Şefik Bursalı, Nurullah Berk, Turan Erol, Nuri Abaç, Zeki Faik İzer vb. bir çok 
ressam  bu bağlamda  önemli tazminatlar kazanmışlardır. )

3- Yayma hakkı:  Bir eserden onun aslından veya işlenmesinden çoğaltma ile elde edilmiş nüshalarını satışa çıkarmak 
dağıtmak suretiyle faydalanmak eylemi yayma hakkının kullanılması olup münhasıran eser sahibine aittir. 

4- Temsil hakkı:  Bir eserden onun aslını veya işlenmelerini doğrudan doğruya veya ses veya resim nakline yarıyan 
aletlerde (TV, İnternet vb. ) gösterme hakkı münhasıran eser sahibine aittir. Örneğin bir ressamın eserlerini toplayıp izinsiz 
sergi açmak temsil hakkının ihlali olacaktır. (Uygulamadan bir örnek: Ünlü ressam Sabri AKÇA'nın satılmış resimleri ile Milli 
Piyango Sanat Galerisi'nde açılan sergi  mahkemece  durdurulmuş  ve serginin ressamın bilgisi dışında olduğunun  ilanına 
karar verilmiştir. )

5- İşaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı: Eserlerin TV, internet vb. aletlerle 
yayınlanma hakkı da münhasıran eser sahibine aittir. Bir sanatçının eserlerinin izinsiz olarak TV, Internet ve benzeri aletlerde 
yayımlanması bu maddenin ihlali olacaktır. (Örnek: Ressam Emine İzdar'ın  bir resminin Milli piyango reklamında  kullanılması  
ve Ressam Harun Antakyalının bir resminin bir  şarkıcının klibinde kullanılarak TV'de yayınlanması sonunda  yayınların 
durdurulmasına  ve tazminata karar verilmiştir.)

Birçok izinsiz eylemde yukarıdaki maddelerin hepsi veya birçoğu bir arada ihlal edilmiş olabilecektir. Örneğin bir ressamın 
eserlerinden kartpostal yapılması bu kartpostalların satışa sunulması ve TV'de gösterilerek reklamı yapılması halinde 
yukarıdaki mali hakların hepsi ihlal edilmiş olacaktır. 

6- Pay ve takip hakkı: Yasada  ilgili madde, gösterilen eserler bir defa satıldıktan sonra 70 yıllık koruma süresi içinde tekrar 
satılması halinde aradaki farkın belli bir yüzdesi sanatçıya ödenmesini öngörmektedir. Devletin ilgili maddenin gerektirdiği 
kararnameyi geç çıkarması ve  ülkemizde satışların belgelenmesinin güçlüğü nedeniyle uygulama sağlanamamıştır. Yeni 
tasarı kanunlaşırsa ilk satış aranmaksızın her satış için belli bir yüzde ödeneceğinden  Avrupa'da olduğu gibi sanatçıların pay 
hakkının gerçekleşebileceği kanısındayız. Bu madde ile  sanat tacirlerinin geçen uzun  zaman nedeniyle  elde ettikleri yüksek 
kazançların çok az bir  kısmının eser sahiplerine aktarılması amaçlanmıştır. 
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has been returned back to its place. This law suit is an example for keeping the unity of the sculpture and protecting its 
relation with the place. )

4.  The rights of the owner against to the possessor and owner: If the owner of the artwork has transferred 
some of his rights, such as reproduction or operation to someone else, this person has right to temporarily request from 
the possessor and owner the physical copy of the artwork to use these rights (For example an artist, who wants to open 
a retrospective exposition, has right to get back all the paintings he sold before with a condition of returning back and 
protecting them). 

B.  FINANCIAL RIGHTS 
The right to financially benefit from the artwork shall exclusively belong to the owner of the artwork. The financial rights 

are independent of each other. Financial rights can be in several forms such as:
1.  Operating rights: The right to benefit from an artwork by means of operation shall belong to the owner of the 

artwork. For example, use of the painting or sculpture at a calendar, on the cover of a book or at the post card is operation 
of that artwork. In this case the artwork shall become ‘operated artwork’. Use of the artwork without the permission of the 
owner shall give right to the owner of the artwork to request indemnity and recall of such operations from the market. 

2.  Reproduction rights: The right to benefit from the artwork by means of reproduction shall exclusively belong 
to the owner of the artwork. Both operational and reproduction rights shall be breached in case of reproduction of the 
operated artwork. (for example: The artists Şefrik Bursalı, Nurullah Berk, Turan Erol, Nuri Abaç, Zeki Faik İzer whose paintings 
were used at bank calendars without permission, had right to get indemnity)

3.  Publishing rights: The act of benefiting from the artwork by means of selling its copies obtained by reproduction 
from its original or operation shall be the use of submission right and shall exclusively belong to the owner of the artwork. 

4.  Representing rights: The right of submission of the artwork in devices (TC, internet, etc. ) that can be useful to 
directly transfer the original or operation of the artwork with sound or picture shall exclusively belong to the owner of the 
artwork. For example holding an exhibition by collecting the artworks of an artist shall be violation of the representing right. 
(For example the exhibition hold with the sold paintings of Sabri Akça at National Lottery Institution has stopped by the court 
and it has been decided that the exhibition is beyond the knowledge of the artist). 

5.  The right of submission to the public with devices useful to transfer signal, voice or vision: The right 
of submission the artwork via TV, internet, etc. shall exclusively belong to the the owner of the artwork. Submission of 
the artwork via TV, internet, etc. without the permission of the owner of the artwork shall be violation of this article. (For 
example, it has been decided to stop the use of the painting of Emine Dizdar, the artist, in lottery advertisement and use of 
the painting of Harun Antakyalı, the artist, by publishing in TV in a video of a singer and it has been decided that it shall be 
convicted to indemnity). 

All or some of the articles above may be violated collectively in several actions done without permission. For instance, 
making postcards with the paint of an artist, marketing them and then advertising them on TV will violate all of the financial 
rights mentioned above. 

6.  The right of share and legal proceedings:  The relevant article of the law stipulates that if an artwork is resold 
within the 70 years of protection period after its first sale, the certain percentage of the difference between must be paid to 
the artist. Application of this article could not be achieved due to late enactment of the ordinance, which is required by the 
article, by the government and the difficulties in certifying the sales in our country. We are in the opinion that once the new 
draft is legalized, the share rights of the artists will be met, just like in Europe, as a certain amount will be paid for each sale 
without the first sale condition. This article aims at transferring a small portion of the profit obtained by the art dealers as 
long years pass by to the owner of the artwork. 
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SUNA ÖZKALAN
SÜLEYMAN KARAKUL
SVETLANA İNAÇ
ŞABAN TUNCER
ŞEFKAT İŞLEGEN
ŞENAY SÖNMEZ
ŞENER DEMİRKOL
ŞULE ÖZBAHAR
ŞÜKRAN PEKMEZCİ
TEYMUR AĞALIOĞLU
TUĞRUL VELİDEDEOĞLU
TUNCAY BİRAND
TURAN EROL
TURGUT AKAN
TÜLİN DEMİR
ÜLKÜ YALIM GÜNAY
ÜMİT İÇDUYGU
VAHİT TALİB
VEDAT CAN
VURAL YURDAKUL
YAHYA ARISAN
YALÇIN GÖKÇEBAĞ
YASEMİN COŞKUN
YASEMİN KAYABAŞI
YAVUZ BOZKURT
YEŞİM ŞENGİL
YUSUF DEMİRTAŞ
ZAFER GENÇAYDIN
ZEHRA SENGİR 
ZEKİ ŞAHİN
ZUHAL ARDA
ZUHAL DEKELİ
ZÜLFİKAR SAYIN

46. YIL



22



23
A. AYDIN BAYKARA, Yelkenliler, Karışık teknik, 50x35 cm, 2015 Mixed technique on paper.



24
AHMET DALKIRAN, İsıṁsıż, 2015, 50X50 cm., TÜAB



25
AKDOĞAN TOPAÇLIOĞLU, 46x57 cm,  KÜYB, Oil technique on paper. 



26
AKİFE DEKELİ, 30 x30 cm. Kadınserseri Serisi 2, TÜKT, Mixed technique on canvas.



27
ALAYBEY KAROĞLU, 80x60 cm. TÜAB, Acrylic on Canvas. 



28
ALİ OSMAN COŞKUN, 100X120  cm. TÜAB, Acrylic on Canvas. 



29
ALİCAN KASİOĞLU, İsimsiz, 120x140 cm. TÜKT, Mixed technique on canvas.



30
ALPTEKİN SOY, 30x30 cm, TÜAB, 2015, Acrylic on Canvas. 



31
ASIM YÜCESOY, 40x50 cm. TÜYB, Oil technique on canvas. 



32
ASLI ÖZEN, isimsiz, 120x60cm. TÜAB, No name, Acrylic on canvas. 



33

ATAÇ ELALMIŞ, 80X60 cm, TÜYB, Oil technique on canvas. 



34
AYKUT ÖZ, Mutlu Aile, Metal Karton Karışık Teknik.



35
AYNUR ALBAYRAK OKUYAN, 100X100 cm. TÜAB, Acrylic on Canvas. 



36
AYNUR GÜNDOĞAN. 50X80 cm. Cam Altı.



37
AYNUR PEHLİVANLI, Gecenin İçinden - 70x100 cm TÜYB, Oil technique on canvas. 



38

AYŞE ARKÜN, 100X100 cm, TÜAB, Acrylic on Canvas. 



39
AYŞE CANAN OGAN, Tango, 100X120 cm. TÜAB, Oil on canvas.



40
AYŞE ZERİN YETİŞ, 50X70 cm, TÜYB, Oil technique on canvas. 



41
AYŞEGÜL YARAR



42
AYTEN TAŞPINAR, Deniz de.  100X70 cm,  Suluboya, Watercolor.



43
AYTEN TİMUROĞLU, 140X100 cm, TÜYB ve Kolaj, Oil on canvas and kolaj.



44

AZİMET KARAMAN, 50x23x24 cm, Ahşap Yontu.



45

BARAN KAMİLOĞLU, Metropol, 80x80cm.TÜYB, 150x130 cm, 2014, Oil on canvas.



46
BEDRİ KARAYAĞMURLAR, 110X100 cm, Akrilik, Acrylic.



47
BELGİN ONAR DURMAZ, Maviruh.



48
BERRİN İLHAN, 150x120 cm, TÜAYB, Oil and Acrylic on Canvas, 2015.



49
BERRİN VESKE MERZİFONLUOĞLU, 100X100 cm. Natürmort, TÜYB, Oil on Canvas.



50
BETÜL AKKOYUNLU, İsimsiz, 140 x 70 cm, TÜYB, Oil on Canvas, 2016



51
BİLLUR CANKUT VARLI, Kıyı Kasabası, 120x70 cm.



52
BURÇAK MANGALCI BAŞEL, Yusuf ile Züleyha 120X320 cm. TÜYB, Oil on canvas. 



53
BURHAN ALKAR 



54
BÜLENT YAVUZ YILMAZ, 130X140 cm. TÜYB, Oil on canvas.



55
BÜNYAMİN BALAMİR, 50X50 cm. TÜAYB, Oil and Acrylic on Canvas



56
CAFER TABAK, Taşa Kazdık Anıları, 190 X 120 cm. TÜAB, Understanding Human, Mixed Technique on Canvas.



57
CANAN BAYRAKTAR, Güzellık̇lere Tarafız, 35X35cm. TÜAB, Acrylic on Canvas.



58
CAVİDAN YEGÜL ERTEN, Kompozıṡyo, 90 X 100 cm, TÜYB, Oil on canvas.



59
CELAL BİNZET,  Dönüş Yolunda, 90X100 cm, TÜYB, 2016, Oil on canvas.



60
ÇİĞDEM BUCAK TELLİ, Kulağa fısıldayan adam, 200x100cm. TÜYB, 2014, Oil on canvas.



61
DERYA SAATÇİOĞLU



62
DİDEM GÜMÜŞTEKİN, 200X190 cm. 2014, TÜAB, Acrylic on Canvas. .



63
DURMUŞ ALİ AKÇA, Bizim Çocuklar Piknikte, 126 X 163 cm. TÜYB, Oil on Canvas.



64
EFGAN BEYAZ, 42X60 cm. TÜAB, Acrylic on Canvas. .



65
ELVAN SUNGUR, 50X70 cm. Suluboya, Watercolor.



66
EMEL YALIN, 50X70 cm, TÜYB, Oil on canvas.



67
ENSAR TAÇYILDIZ, Sonbaharda Göç, 95x30 cm., 1000˚C, 2016, Horsehair Raku.



68
ERDEM ÜNVER, 150x170 cm.



69
ERHAN HÖKELEK



70
ERKAN GENİŞ, Amasra Küçük Lıṁanda, 45X50 cm. TÜYB, Oil on Canvas.



71
EROL BATIRBEK, Çöp Toplayanlar, 130x162 cm TÜYB, Oil on canvas.



72
EROL PELİOĞLU, 150X100 cm. TÜYB, Oil on canvas.



73

ESRA ÖZTAY GÜRARAS, Halay, 45X50 cm. Bronz.



74
FATİH KIZILCAN, SELFİ, 200X200 cm. TÜYB, Oil on canvas.



75
FATMA OKUTAN, TARLALAR, 70X100 cm. TÜYB, Oil on canvas.



76
FEHNUR İPEK



77
FERDA EFE, Göster Bana Gülüşün Rengini, 42x52 cm. Karışık Teknik,  Mixed technique.



78
FEYHA ÖZSOY,  Duru ve Güzel Kokular, 70x50 cm. 2008, TÜYB, Oil on canvas.



79
FİKRİ CANTÜRK, Sarıgül, 130x120 cm, TÜAYB, 2016, Acrylic and Oil Canvas.



80
FİKRİYE ATİK GÜNEŞ, Natürmort, 27 x 40 cm, Kağıt üzerine Suluboya, Still Life, Watercolor on Paper.



81
FİLİZ POYRAZOĞLU, Kırık Kalp, 80X80 cm. TÜYB, 2010, Oil on Canvas.



82
GÜLER AKALAN, 60X80 cm. GRAVÜR, 2006



83
GÜLSEN ERDOĞAN, İsimsiz, 100X120 cm, TÜYB,  Oil on Canvas.



84

GÜLSEREN SÖNMEZ, 50X65 cm. KÜSB, Watercolor.



85

GÜLTEKİN SERBEST, Yeniden doğmak, 130x100 cm, TÜYB, Oil on Canvas. 



86

GÜZİN ALTAN AYRANCIOĞLU, 120x170 cm,  Dijital Baskı



87
GÜZİN ARISOY, 65X40 cm. TÜYB, Oil on Canvas.



88
HABİP AYDOĞDU, KIZIL BOĞA, 140X140cm TÜAB,  Acrylic on Canvas.



89
HALİL COŞKUN, 32X32 cm. T.Ü KÜYB, Oil on Canvas. 



90
HAMDİ DİCLE, 1.Bölüm 100x80 cm.



91
HASAN PEKMEZCİ, Kaosa Adım Adım., 120X150cm, TÜYN, 2014.



92

HATİCE GÜLMEZ NALBANT, 90x190 cm. Duralit Üzerine Karışık Teknik



93

HAYATİ MİSMAN, TÜYB, Oil on Canvas.



94

HİMMET GÜMRAH, Yaşama Sevinci, 40 x 50 cm, 2016, TÜAB, Acrylic on Canvas.



95
HÜLYA CANBAZ, Suluboya, Watercolor.



96
HÜLYA İZ BÖLÜKOĞLU, 100x100 cm. t.ü akrilik dijital baskı



97
HÜSEYİN ELMAS, İsimsiz, 140 X 100 cm, TÜKT, 2013, Mixed Technique on Canvas.



98

HÜSEYİN YILDIRIM, İsimsiz, 140 X 100 cm, Tuval Üzerine Karışık Teknik, 2013 No Name, Mixed Technique on Canvas.



99
HÜSNA DİŞBUDAK, Yol, Elle Şekillendirme 1040 Derece Oksitli sırlı pişmiş topra, 30x20x30 cm



100
IŞIK ÇUHACIOĞLU,  On Yanlış, 175.5X110 cm. TÜY Özel spatula ile Sarkıt Tekniği



101
İBRAHİM ÇOBAN, isimsiz, TÜYB., 100x250 cm, 2015,  No name, Oil on canvas.



102

İBRAHİM KUZEY Akrilik, 40x30 cm, Akrilik, Acrylic. 



103
İHSAN ÇAKICI, ANADOLUDAN, 113X87 cm, TÜKB, Mixed Technique on Canvas.



104

İLKNUR ŞEN, Çiçekçikız - 2, 100x70 cm, TÜYB, Oil on canvas.



105

İMREN ERŞEN, Bahçe, 117X150 cm. 2009, TÜYB, Oil on Canvas.



106
İMREN İYEM ASLAN, TÜAB, Acrylic on canvas.



107
JALE DEMREN, İzler 120X80 cm. 2013, TÜYB, Oil on Canvas.



108
JONAL BUENAFE, Çocuklar İçıṅ Barış, 100X100  cm, 



109

KADİR ÖZTOPRAK, Demcinin Rüyası, 140x130 cm, TÜYB, Oil on Canvas.



110
KADİR ŞİŞGİNOĞLU, 125x100 cm, 2014, TÜAB, Acrylic on canvas.



111
KAYHAN AYBATLI, Üsküdar'dan Peyzaj, 70X60 cm, 2015, TÜYB, Oil on Canvas.



112
KAYIHAN KESKİNOK, 95x120 cm. TÜYB , Oil on canvas.



113
KÜRŞAT YILMAZ, 225x150 cm. TÜYB , Oil on canvas.



114
LÜTFİYE YAZGAN, Aşk Vadisi, 40x40 cm. TÜAB, Acrylic on canvas.



115
LÜTFÜ GÜNAY, İsimsiz, 100x100. cm, 2016, TÜKT, No name, Mixed Technique on Canvas.



116
MEHMET ALİ DOĞAN, Cennetin Günahları, 122X122 cm. TÜAB, Acrylic on Canvas.



117
MEHMET AKİF ORÇAN, İsimsiz, 25x50 cm. No name.



118
MEHMET EMİN ÖZER, 130X180 cm.TÜAB, Acrylic on Canvas.



119
MEHMET ERBİL, Göremeden, 30X45 cm. Çıṅko Gravür.



120
MEHMET KAPÇAK, Ayrık Sarı, 60X60 cm. T.ü Akrıl̇ık̇ ve Mark,



121
METE DEMİRBAŞ, 52X40x28 cm. Gaz, Beton, Alçi Ve Boya Paṫına



122
MİNE GENÇTÜRK, 120X100 cm. TÜAB, Acrylic on Canvas.



123
MONAT BALKAN, Gece Partisi, 60X80 cm. TÜYB, Oil on Canvas.



124
MUHTEBER DEMİRTAŞ, Alır Başımı Gıḋerıṁ,Tüyb.150X100cm, Oil on Canvas.



125
MUSTAFA AYAZ



126
MUSTAFA SALİM AKTUĞ, Yeşıl̇ Serıṡıṅden, 190X120cm. TÜYB, Oil on Canvas.



127

MUZAFFER TİRE, İdrak Yolları Enfeksıẏon, 120X120 cm.  



128
MÜFİT YÜKSEL, 38 x 56 cm, Sulu boya, Watercolor.



129
MÜJGAN ÖZKAYA YILMAZ, 2 Keder, 90x110 cm, TÜAB, Acrylic on Canvas.



130
MÜŞERREF KÖKTÜRK, Köpeğıṁ Mobıḋık̇, 37X27 cm. TÜYB, Oil on Canvas.



131
NADİRE ÖZBEK, 146X160 cm. T.Ü AKR-YB, Oil and Acrylic on Canvas.



132
NAZENDE ÖZKANLI



133
NAZLI ER, Renk  Senfonıl̇erı.̇ 100X 100 cm. TÜYB, Oil on Canvas.



134

NECMETTİN YAĞCI, Nihal, Terracota Seramik Heykel, 60x40x25 cm, 2016



135
NESLİHAN KIYAR, 130X100 cm, Karışık teknik, Mixed Technique.



136

NESRİN AKBULUT, 70X50 cm. KÜSB, Watercolor on paper.



137
NEVRUZ ERKEN, TÜYB. Oil on Canvas.



138
NEVZAT CAN, Atatürk, 70x100 cm. TÜYB, 2015, Oil on Canvas.



139
NİHAT KAHRAMAN, TÜYB, Oil on Canvas.



140
NİLGÜN AYŞECİK ÇEVİK, Kızıl-Mavi,̇ 100X100 cm. TÜKT, Mixed Technique on Canvas.



141
NİLÜFER ATALAY, Nazım Hikmet, 100 X 100 cm .TÜYB,  Oil on Canvas.



142
NUR ESEN, Mutlu Günler, 80x100 cm. TÜKT, 2014, Mixed Technique.



143
NUR GÖKBULUT, Ankara Gar – Analar Ağlamasın, 30x30 cm, Karışık Teknik, 2015, Mixed Technique.



144
NURAN ALTIATA KUZULUGİL, Alyanak, 40x28 cm. TÜYB, Oil on Canvas. 



145

NURETTİN ŞAHİN,  Dans Eden Üçlü, 120X160 cm. TÜ YB, Oil on Canvas. 



146

NURTAÇ ÖZLER, 100X100 cm. TÜYB, Oil on Canvas.



147

NUSRET DEMREN, İlk Gün Sevinci, 100X90 cm. 1985, TÜ YB, Oil on Canvas.  



148
ORHAN ALGÖK, Mermer, 40X74 cm.



149
ORHAN KURMALI, 100x175 cm. TÜ YB, Oil on Canvas.  



150
ÖMER LÜTFİ ÇETİN, 40x 60 cm. TÜYB, Oil on Canvas.



151
ÖNDER AYDIN, Kumsalda, 100x130cm. TÜYB ve Akrilik, Oil and Acrylic on Canvas.



152

PELİN AVŞAR KARABAŞ, Kedilerle Koltukta, Tuval Üzerine Akrilik ve Karışık Teknik, 150x150 cm, 2016, Mixed Technique



153
RÜVEYDA TERKEŞLİOĞLU, Kıṁlık̇ Kartı, 22X22x2 cm. 18X18x2 cm. Stonware-Cam, Identication Card.



154
SAADET GÖZDE, Kutla, 98X153 cm T.ü Akrıl̇ık̇, Acrylic on Canvas.



155
SABRİ AKÇA, 50X75 cm. Karton Üzerine Akrilik, 2016, Acrylic on Paper.



156
SADIK DEMİRSOY, Gelıṅcık̇ Dünyası, 100X70 cm. TÜYB, Oil On Canva



157
SELİN ŞAHİN, Yüzey Düzenleme.



158
SELMANUR AKTAŞ, Detay, 125X125 cm., TÜYB, Oil on Canvas.



159

SELVİ İLHAN, İsimsiz Torna, Sagar, 35x33x10cm, 2016



160
SEMA KARA, İsimsiz, 60X50cm. TÜAB, Acrylic on Canvas.



161

SEMRA ÇEVİK, KAPA, 70X80 cm, TÜAB, Acrylic on Canvas. 2016



162

SENA SENGİR



163
SERAP ETİKE, Çocuk Gelinler Olmasın Çocuklar Oyun Oynasın, 80x80 cm.  Tuval Üzeri Akrilik, Acrylic on Canvas.



164

SERAP SELÇUK ATABAŞ, Saklanbaç, 75X110 cm. TÜYB, Oil on Canvas.



165
SEZAİ KARA, Güzel Günlere, 35X30 cm. TÜYB, Oil on Canvas.



166

SONER TİRE, Arayışlar, Dijital Baskı,130x160cm. 2015 



167

SUAT BAŞEL, 30X20 cm. TÜKT



168
SUNA ÖZKALAN, 30X90 cm. KÜYB, Oil on paper.



169
SÜLEYMAN KARAKUL, 80X90 cm. TÜYB, Oil on canvas.



170
SVETLANA İNAÇ, Çamaşırlar, TÜYB,  2016, Oil on canvas.



171
ŞABAN TUNCER, Düş ve Düşünce.



172
ŞEFKAT İŞLEGEN, Çelış̇gıl̇er, 100X80 cm.TÜAB, Acrylic on Canvas.



173
ŞENAY SÖNMEZ, 30X40 cm. TÜAB, Acrylic on Canvas.



174
ŞENER DEMİRKOL, Özgürlüğe Uçuş, TÜYB, 100x100 cm, 2016, Oil on Canvas.



175

ŞULE ÖZBAHAR, isimsiz, 80x120 cm, TÜAB, 2016, Acrylic on Canvas.



176
ŞÜKRAN PEKMEZCİ, Karda Kızak Kayanlar, 130x150 cm, TÜYB, 2015, Oil on Canvas. 



177
TEYMUR AĞALIOĞLU, 100x100 cm. TÜYB, Oil on canvas.



178
TUĞRUL VELİDEDEOĞLU, 180X90 cm. TÜYB, Oil on Canvas.



179
TUNCAY BİRAND, Gezi, 110X100 cm, TÜAB, Acrylic on Canvas.



180

TURAN EROL, 66.5x80. TÜYB, Oil on Canvas.



181

TURGUT AKAN, 40X50 cm. TÜYB, Oil on Canvas.



182
TÜLİN DEMİR, 50x50 cm, TÜAB, Acrylic on Canvas.



183
ÜLKÜ YALIM GÜNAY, Kem Gözlere, 110x80 cm. TÜ Kolaj. 2016.
.



184
ÜMİT İÇDUYGU, Torun Sevgıṡı,̇ TÜAYB, 60X90 cm, Acrylic - Oil.



185

VAHİT TALİB, İcerış̇eher Baku, 70x100 cm. TÜAB, Acrylic on Canvas.



186
VEDAT CAN, Watercolor.



187
VURAL YURDAKUL, Aynada Görünmeyen. 100x140 cm. TÜAB, Acrylic on Canvas.



188
YAHYA ARISAN, 101X100 cm. TÜYB, Oil on Canvas.



189
YALÇIN GÖKÇEBAĞ, TÜYB, Oil on Canvas.



190
YASEMİN KAYABAŞI, Kahve-Rengi 100x120 cm



191
YASEMİN COŞKUN, 20x20 cm. TÜKT, 



192

YAVUZ BOZKURT, 50X70 cm. TÜYB, Oil on Canvas.



193
YEŞİM ŞENGİL, Balık Hafızası: Ütopya, Sırlı Seramık̇ Kase, 25cm. 2016.



194
YUSUF DEMİRTAŞ, Dıẏalog, Gravür 100x70 cm.



195
ZAFER GENÇAYDIN, 100x90 cm, TÜYB, Oil on Canvas.



196
ZEHRA SENGİR



197
ZEKİ ŞAHİN



198
ZUHAL ARDA, İsimsiz, TÜKT, 120x120 cm. 2016



199
ZUHAL DEKELİ



200
ZÜLFÜKAR SAYIN, Dağ Ladini Senfonisi, 90x90 cm. 2015



201

SANATÇI ÖZGEÇMİŞLERİ



202



203

AKDOĞAN TOPAÇLIOĞLU
1959 yılında Ankara 'da doğdum.1983 yılında GÜ.Gazi 
Eğitim Fakültesi Resim Ana Sanat Dalından mezun 
oldum.BRHD (Birleşmiş Ressamlar Ve Heykeltraşlar 
Derneği ) ve GESAM ( Güzel Sanat Eseri Sahipleri  
Meslek Birliği) üyesi olup, çalışmalarımı Ankara'da  
kendi atölyemde sürdürmekteyim. Resim yapma 
süreci benim için sonsuz bir macera gibidir.Anlık fırça 
dokunuşlarıyla , çizgilerle , boya ve renklerle geçen 
anlar istediğim estetik ve şiirsel duyguyu elde edene 
dek sürer. Arka plandaki dingin ve soyut lekenin 
önünde  güçlü bir etkiyle öne çıkan kadın figürleri ,  
atlar , keçiler ve diğer tamamlayıcı ögelerle soyut ve 
somut arasındaki tadı ararım.  Lekeci ,figüratif tarzdaki 
resimlerimde öne çıkarmak istediğim  vazgeçilmez 
unsurların başında duygu ve hareket  gelmektedir.  
Yurt içi ve yurt dışında birçok önemli etkinlik ve 
koleksiyonlarda eserlerim bulunmaktadır. 46.Kişisel 
Resim Sergimi sizlerle paylaşmaktan mutluluk 
duyuyorum..

He was born at Ankara in 1959. He graduated from 
Painting Department of Gazi University Fine Arts 
Faculty. During his education, he was trained at 
the workshops of Söbütay Özer and Mustafa Ayaz. 
He materialized 41 personal exhibitions until now. 
Motion and pattern are the elements first noticed in 
his figurative paintings. Interim elements used in the 
relation of figure and background and the passes 
between fixed background and insane theme gains 
a poetic meaning to his paintings. Woman figures, 
horses, goats and bulls are the themes which create 
such effects. Akdğan Topaçlıoğlu continues his studies 
at Ankara. 

A.AYDIN BAYKARA

Sanatçı, 1980 yılında Ege Üniversitesi Kimya 
Fakültesi'nden mezun oldu. Uzun süre değerli sanatçı 
Asım YÜCESOY ile çalıştı. Sanatçı, Mora Rus Sanat 
Müzesi’nin üç yıl üst üste düzenlediği yarışmada 
finalist olup onur ödülü aldı. Dünyanın en eski suluboya 
derneği olan, 1804 yılında kurulan Royal Watercolor 
Society – İngiltere’nin düzenledeiği yarışmada finalist 
oldu. Art Addiction Medial Museum 3. Art Biennieal – 
İngiltere’den - Mükemmellik Diploması aldı. Richeson 
Sanat Okulu’nun - USA düzenlediği yarışmada yine 
finale kalıp onur ödülü aldı ve eserlerini yurtdışnda 
sergiledi. Ayrıca, Baykara'nın yedi resmi, Bilkent 
Üniversitesi ve Çorum müzesine alındı. Baykara, 25 
kişisel sergi açtı, 8’i yurtdışında olmak üzere 103 karma 
sergiye katıldı. Baykara, 22 Uluslararası Ödüle sahiptir. 

AHMET DALKIRAN
2003 yılında Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel 
Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim 
Dalı’ndan birincilikle mezun olan sanatçı, 2006 yılında aynı 
üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yüksek Lisans 
eğitimini, 2010 yılında ise Eğitim Bilimleri Enstitüsünde 
Doktora eğitimini tamamlamıştır. Konya Selçuk Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde 2007 yılında 
öğretim görevlisi, 2011 yılında yardımcı doçent, 2014 
yılında doçent olan sanatçı, 2011-2014 yılları arasında 
Bölüm Başkan Yardımcısı, 2014 yılından bu yana Bölüm 
Başkanı, 2016 Ocak ayından itibaren de Rektör Danışmanı 
olarak akademik ve sanatsal çalışmalarını sürdürmektedir. 
Sanatçı; dokuz kişisel sergi açmış ve ulusal/uluslararası çok 
sayıda karma/grup/projeli ve yarışmalı sergi ile whorkshop 
ve çalıştaya katılmıştır. Yurtiçinde ve yurtdışında çok sayıda 
özel ve resmi koleksiyonlarla, müzelerde eserleri bulunan 
sanatçının; Erciyes Üniversitesi Resim Yarışması’nda; 
MANSİYON (2005), Fırat Üniversitesi Resim Yarışması’nda; 
İKİNCİLİK (2009),  I. Uluslararası VoVa-MiniArt Bienali’nde; 
ÜÇÜNCÜLÜK (2009), II.Baloton Szalon Uluslararası 
Küçük Formatlı Eserler Bianali’nde; ÖVGÜ (2010) ve 
II.Uluslararası VoVa-MiniArt Bienali’nde; BİRİNCİLİK 
(2011) ödülleri bulunmaktadır.

The artist who Graduated from Selcuk University at Fine 
Arts Education Programme in first place in 2003, finished 
same universty’s Institute of Social Science Department 
Of Fine Arts Education master programme in 2006 and 
Institute of Education Science Department doctorate 
programme in 2010. Appointed as a lecturer at Selcuk 
University Fine Arts Faculty Department of Painting in 
2007, as an Assistant Proffesor in 2011 and the artists 
who associate professor in 2014, continues artistic and 
academic work  as Deputy Head of Department between 
2011-2014, as Head of Department since 2014 and as 
Advisor to the Rector since 2016 January. The artist has 
opened nine solo exhibitions and has participated in 
national / international numerous combined/group/
project, competitive exhibitions and workshops. In 
addition, the artist who has works are in numerous private 
and public collections, museums both domestically and 
abroad, has HONORABLE MENTION in Erciyes University 
Painting Contest (2005), SECOND prize in Fırat University 
Painting Contest (2009), THIRD prize in I.International 
VoVa MiniArt Biennial (2009), CERTIFICATE of MERIT in 
II.Baloton Szalon International Small Format Works of 
Fine Art Biennial (2010) and FIRST prize in II.International 
VoVa-MiniArt Biennial (2011).
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AKİFE DEKELİ
Akife Dekeli was born in Ankara. After she graduated 
from Gazi University Faculty of Fine Arts, she worked 
as a lecturer in the same faculty for two years. She 
then worked as a teacher and a supervisor in Minister 
of National Education for 25 years. She was retired in 
2005. In 2008, she continued her studies in Painting 
Department in Hacettepe University Faculty of Fine 
Arts. She graduated from this department with an 
honour degree in 2012. She is now a lecturer in training 
courses which depend on Is-Kur. She can speak English 
in intermediate level. Some of her works were exhibited 
in some special collections and bank collections. 
Akife  Dekeli is interested in human based topics. 
Especially, she describes destroyed environment, 
unforgettable memories of people, a man who tightly 
engages with the past and changes of people toward 
rising technology. She is mainly influenced by the face 
of human being

Akife Dekeli Ankara doğumlu olan sanatçı, İlk, orta, 
lise’yi Ankara’da okudu. 1984 de Gazi Üniversitesi 
Endüstriyel Sanatlar Fakültesi TEKNOLOJ: TASARIM 
bölümünü bitirdi, daha sonra aynı fakültede 2 yıl 
öğretim görevliliği yaptı, 23 yıl Milli eğitim bakanlığında 
öğretmen ve idareci olarak görev yaptıktan sonra 2005 
de emekli oldu. 2008 de  girdiği Hacettepe Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi RESİM bölümünden 2012 
de derece ile mezun oldu. Halen İş kura bağlı meslek 
edindirmede ve özel bir üniversitede  eğitimci olarak 
çalışmaktadır. Orta düzeyde İngilizce bilmekte. Yapıtları 
özel koleksiyonlar da ve banka koleksiyonlarında yer 
almakta olup, çalışmalarına kişisel atölyesinde devam 
etmektedir. İnsanı içine alan konular ilgi alanına 
girmektedir. Tümlenme çabası olan insan, yok olan 
çevre, anılarda kalan yaşanmışlıklar, geçmişi bırakmak 
istemeyen insan ve insanın gelişen teknolojiye de 
karşı koyamaması devam etmek ve kalmak arasındaki 
bocalamayı   sorunları içine almıştır. İnsan yüzü ve 
bedeni  onun resminin temel kaynağı olmutur.

ALAYBEY KAROĞLU
 20.05.1961 yılında Trabzon'da doğdu, Ankara Gazi Üniversitesi 
Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümünden mezun 
oldu. 1983 -1985 Milli Eğitim Bakanlığı Tunceli-Pertek Pınarlar 
Ortaokulu'nda Resim Öğretmenliği yaptı. 1985 yılında Erzurum 
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Fakültesi Ağrı Eğitim 
Yüksekokulu'nda Resim Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. Bu 
görevini 1988 yılına kadar sürdürdü. 1986 yılında Gazi Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Prof. Dr. Oluş Arık danışmanlığında "Türk 
Resminde Eleştiri" konulu tezi ile Yüksek Lisans yaptı. 1988 -1990 
yılları arasında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş 
Eğitimi Bölümünde Resim Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. Gazi 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Resim dalında Sanatta 
Yeterlilik belgesi aldı. 1990 yılında Selçuk Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümünün kurucu Öğretim Üyesi ve 
Bölüm Başkanlığı görevini sürdürdü. 1993 yılında askerlik görevini 
yaptı. 1996 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde 
Sanat Tarihi Bilim Dalı'nda "Türk Resminde Yeterlilik" konulu tezi 
ile Doktora diploması aldı. 5846 sayılı kanunla kurulan kısa adı 
GESAM olan Türkiye Güzel Sanatlar Eseri Sahipleri Meslek Birliği 
Yönetim Kurulu Üyesidir. Jüri üyelikleri yaptı. Üçü yurt dışı olmak 
üzere 100'den fazla yarışmalı ve karma sergiye katıldı. Kişisel 
sergiler açtı. Resmi ve özel koleksiyonlar ile müzelerde eserleri 
bulunmaktadır. Halen Gazi Ün. Güzel Sanatlar Fakültesinde 
Prof.Dr. olarak görev yapmakta ve Çankırı Karatekin Ün. G.S.F. 
Dekanlığını yürütmektedir.

ALİ OSMAN COŞKUN

1958 doğumlu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi mezunu. Çeşitli dergilerde, desenleri ve 
yazıları yayımlandı. Afiş çalışmaları ve resimlediği 
kitaplar var.  Sergilerinden seçmeler: 1988- “Oluşum 
Sanatevi”, Ankara/ 1996- “Dost Sanat Galerisi”, Üşüyen 
Ruh; Isınan Kan, Ankara/ 1997- “İletişim Kitabevi”, 
Yaşa(yama)mak, İzmir/ 2000- “Elhamra Sanat Galerisi”, 
Münferid Vak’a, İstanbul/ 2012- “Ulusal Sanat 
Galerisi”, Ahtapot’un Kara Notları, Maldivler/ 2013- 
“Kalkan Kültür Ev”i, Animal Symbolicum, Antalya/ 
2014- “Fırça Sanat Galerisi”, Anafor ve “Makul Şüphe”, 
Ankara/ 2015- “Galeri Çankaya”, Cehennem Atlası, 
Ankara Karma sergilerden seçmeler: 1986- DYO 20. 
Resim Sergisi/ 1996- Barış İçin Sergi, Ankara/ 2000- 
20. Günümüz Sanatçıları Sergisi, İstanbul/ 2006- 16. 
Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı, TÜYAP/ 2015-  
ArtAnkara Çağdaş Sanat Fuarı

He was born in 1958. He graduated from Ankara 
University, Political Sciences Faculty. In some reviews, 
he has published his drawings and articles. There are 
his printed poster works and illustrations for books. 

He was born in Trabzon in 20.05.1961. He was 
graduated from Gazi University, Institute of Education, 
department of painting. Between 1983 and 1985 he 
used to be a painting teacher in Tunceli. He started 
to work as an instructor in Atatürk University, Kazım 
Karabekir Faculty, College of Education, in Erzurum in 
1985. He continued being so until 1988. He finished 
his master’s thesis titled “Criticism in Turkish Painting” 
under the supervision of Prof. Dr. Oluş Arık in 1986. He 
worked as an academic in Gazi University from 1988 
to 1990. Later on he received his proficiency from Gazi 
University, Institute of Social Sciences, department 
of Painting. In 1990, he became the founder and the 
acting chair of department of Painting Education in 
Selçuk University. In 1993, he did his military service. 
He received his PhD title with the thesis “Proficiency 
in Turkish Painting” from Selçuk University, Institute of 
Social Sciences, Department of Art History. He has been 
a member of certain juries, attended many competitive 
and mixed exhibitions, opened up personal exhibitions. 
His works are in private and state collections and in 
museums. He is now a full professor in Gazi University, 
Faculty of Fine Arts and at the same time is Dean of 
Faculty of Fine Arts in Çankırı Karatekin University.
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ASIM YÜCESOY
İstanbul Matbaacılar Okulunu bitirdikten sonra 
Frankfurt'ta resim ve grafik bölümlerinde öğrenimini 
sürdürdü ve 1963 yılında The Staatliche Kunts 
Schule'den mezun oldu. İki yüzün üstünde kişisel 
sergi açan sanatçı yurt dışında da beş kişisel sergi açtı. 
Resmin yanı sıra müziğe olan ilgisini de kaybetmeyen 
sanatçı, halen Türk Sanat Müziği beste çalmalarında da 
devam etmektedir. Berlin'de yaptığı portre çalışması ile 
birincilik ödülünü kazanan Asım Yücesoy çalışmalarını 
Ankara'da yürütmektedir. 

After finishing Istanbul Matbaacilar School, he 
continued studying in Frankfurt in department of 
painting and grafics and graduated from The Staatliche 
Kunts Schule in 1963. he has had over 200 exhibitions, 
5 of them were held abroad. The artist, having an 
interest in music too, continues to make compositions 
of Turkish Classical Music. Asım Yücesoy was awarded 
the first place in Germany for the a portrait he made. 
Today he continues working in Ankara.

ALİCAN KASİOĞLU
1981 yılında Diyarbakır’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini 
Diyarbakır’da tamamladı. 2005 yılında Gazi Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Anabilim Dalı Resim-iş Bölümünden 
mezun oldu. 2009 yılında Gazi Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Anabilim Dalı Yüksek Lisans programından 
mezun oldu. 2014 Yılında Gazi Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Enstitüsü Bileşik Sanatlar Ana Sanat dalında 
Sanatta Yeterlilik programına başladı ve halen Sanatta 
Yeterlilik programına devam etmektedir.

He was born in Diyarbakır in 1981. He completed 
primary and secondary schools in Diyarbakır. He 
graduated from the department of fine arts of Gazi 
Üniversity in 2005. He got masters degree department 
department of fine arts of Gazi Üniversity in 2009. He 
started PhD degree in department of fine arts enstitute 
of Gazi Üniversity in 2014 and  he still continues his 
studies there.

ALPTEKİN SOY
1991’de Kırşehir’de doğdu. 2014 yılında Gazi 
Üniversitesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim 
İş Ana Bilim Dalı’nda lisans eğitimini tamamladı. 
Şuan Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 
Resim İş Eğitimi Bölümü’nde Yüksek Lisans eğitimine 
devam etmektedir. SAKÜDER (Sanat ve Sanatkarlar 
Topluluğu Kültür Derneği) BRHD (Birleşmiş̧ Ressamlar 
ve Heykeltıraşlar Derneği ve KSD (Kâğıt Sanatçıları 
Derneği) üyesidir. 

He was born in Kırşehir, in 1991. He graduated 
department of Teacher Training in Art and Desing, Gazi 
University, Gazi Faculty of Education in 2014. He does 
graduate degree department of Teacher Training in Art 
and Desing, Gazi University, Institute of Educational 
Sciences. He has 2 times solo exhibition.  He is member  
SAKÜDER (Internatioal Culture Assocation of Art and 
Craftsmen Union), BRHD (United Painters and Sculptors 
Association) and KSD ( Paper Artist Association).
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ASLI ÖZEN

ATAÇ ELALMIŞ

 Trabzon’da doğdu.  Samsun Eğitim Enstitüsü 
Resim Bölümü’nü bitirdi.  Anadolu Üniversitesinde 
lisans tamamladı.21 yıl devlet okullarında çalıştı  
.Emeklilikten sonra  Gaziantep Özel Sanko Okulları'nda 
göreve başladı. 15 yıldır öğretmenliğin yanı sıra  Sanko 
Sanat Galerisi Seçici Kurul Üyeliğini ve küratörlüğünü 
yürütmektedir. Sosyal içerikli figüratif konuları   mekan 
figür bağlantısı kurarak  çalışmakta, yöresel doku  olan 
keşan ve peştamal’ı evrensel kaygılar içerisinde sanatsal 
ögeler kullanarak ifade etmektedir. 1. ve 2. Uluslararası 
Gaziantep Ressamlar Buluşması'nın koordinatörüdür. 
18 kişisel sergi açtı. 100 den fazla karma sergi, ulusal 
ve uluslararası  çalıştay ,  sanat festivali  ve birçok 
sanat fuarına Katıldı.  eserleri;   Çorum müzesi ,Girne 
Amerikan  üniversitesi  ,Bulgaristan Velingrat  ,Eskişehir 
Tepebaşı belediyesi ,Trabzon  Femin art   ,Sanko Sanat 
Galerisi  çalıştay koleksiyonlarında , özel galeriler, yurt 
içi  ve yurt dışındaki  koleksiyonerlerde bulunmaktadır. 
BRHD ve KPSD üyesidir. 

1946-İstanbul’da doğdu. 1968-Hacettepe Üniversitesi 
diş hekimliği fakültesinden mezun oldu. 1970 yılında 
sanatsal çalışmalarına başladı. Bugüne kadar 32 kişisel 
sergi açtı. Birçok kamu kuruluşu ve özel koleksiyonlarda 
eserleri bulunan sanatçı Ankara’daki özel atölyesinde 
çalışmalarına devam etmektedir.

She was born in Trabzon in 1956 and graduated 
from Samsun Institute of Education. She completed 
her undergraduate degree from Eskişehir Anadolu 
University. She is currently working at Sanko Private 
Schools as an art teacher, artist, and is also a 
member of the selection committee and the curator 
of Sanko Art Gallery. Figure in space by establishing 
a working connection to the figurative social issues, 
local tissue keşan and loincloth, which refers to using 
artistic elements in the universal concerns.  She is the 
coordinator of the 1st and 2nd International Artists 
meet up. The artist attended seven national and 
international workshops, an art festival,  participated 
in more than a hundred art fairs and open 18 
personal exhibition

1946 – Born in Istanbul 1968 – Graduated from 
Hacettepe University, Faculty of Dentistry He started 
his works of art in 1970 and up to the present he 
has held 32 solo exhibitions along with many mixed 
ones. His works have taken place in many public and 
private collections. He is continuing his studies at his 
own art studio in Ankara.

AYKUT ÖZ

He graduated from the Department of Sculpture of 
the Faculty of Fine Arts at the Hacettepe University 
in 1995 and then in 2010 he got master’s degree in 
the same department. He has taken a part in various 
stage designs, stop motion animations, projects 
on painting and sculpture. He has opened seven 
individual exhibitions up to now. Besides working on 
sculpture, painting and animation, he is employed as 
a set painter by the Ankara State Opera and Ballet 
Company.

1995 yılında Hacettepe Üniversitesi, Güzel 
Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü’nde öğrenimini 
tamamladıktan sonra 2010 yılında yüksek lisans 
eğitimini tamamladı.  Sahne dekorasyonu, stop-
motion canlandırma, resim ve heykelle ilgili çeşitli 
projelerde yer aldı. Bugüne kadar Yedi kişisel sergi açtı. 
Şu anda heykel, resim ve canlandırma çalışmalarının 
yanı sıra Ankara Devlet Opera ve Balesi’nde sahne 
ressamı olarak görev yapmaktadır.
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AYNUR ALBAYRAK  OKUYAN
1977 yılı Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü 
mezunudur. 1989’da ilk kişisel sergisini Ankara 
Valiliği Sanat Galerisi’nde açtı. Sanatçı şimdiye kadar 
yağlıboya çalışmalarında kadını tema olarak işledi.Renk 
oyunlarını mitolojik üslupla anlatmaktadır. Son dönem 
çalışmalarını camaltı sanatı üzerine yoğunlaştıran 
sanatçı, Şahmeranları, Piri Reis haritalarını, tuğraları, 
Anadolu motiflerini birlikte kullanmaktadır. BRHD 
üyesidir. Yurtiçinde başta İstanbul ve Ankara olmak 
üzere uluslararası düzeyde birçok sanat fuarı 
etkinliğine katıldı.  Sanatçının pek çok yapıtı ülke içi ve 
dışında resmi ve özel koleksiyonlarda yer almaktadır. 
Çalışmalarına Ankara’da kendi atölyesinde devam 
etmektedir. Kültür Bakanlığı Camaltı sanatçısıdır. 

After graduating from Ankara University, Faculty of Agricultures 
as a Landscape Architect in 1983, Aynur Albayrak started her 
painting studies with Aytül Şekercioğlu in 1990.She attended 
the practical and theoretical courses of painting and drawing 
workshops of Halil Akdeniz, Hayati Misman and Deborah Semel 
at Bilkent University, Faculty of Fine Arts - Architecture and 
Design, between 1992-1995. Then she attended practical courses 
in painting and drawing workshops of Zahit Büyükişleyen, Veysel 
Günay and theoretical courses of Zafer Gençaydın and Kaya 
Özsezgin between 1996 and 1998 at Hacettepe University, Faculty 
of Fine Arts. She performed workshop studies with Vedat Örs in 
2000. In 2001 she went to Scotland, Edinburgh College of Art 
and attended the “Figure in Composition” workshop of Margaret 
Hunter (graduate of George Bazelitz Workshop). In 2002 she made 
History of Art studies with Galilei School History of Art Professor; 
Rafaello Bocciolini in the museums of Florance and Siena while 
continuing her sculpture studies at Sait Rüstem School of Art.  In 
1998, she designed and presented “Four seasons woman / Mosaic 
of thought” Tv art programmes in TRT2. As a member of United 
Painters and Scuptors Association and International Association 
of Art, she had 27 personal and public exhibitions both domestic 
and abroad. 

AYNUR PEHLİVANLI
Aynur Pehlivanlı was born in Ankara. She studied art in the 
workshop of a famous Turkish painter, Kayıhan Keskinok. She was 
invited to Bulgaria five times. She opened four personal exhibitions 
in Sofia and Varna and also participated in a group exhibition 
titled “Cats” with Bulgarian artists. One of her paintings from her 
exhibition in Sredetz Gallery, Sofia in April 2011, was chosen to 
the collection of The Sofia Arsenal Museum of Contemporary Art 
and also two paintings from the same exhibition to the collection 
of Bulgarian Ministry of Culture. She is one of the founders of 
Group 16. She is also one of the members of BRHD and FAM 
(Mediterranean Female Artists) Association. In 2005, she made a 
wall painting as part of Mugla Cultural Festival. In July 2006 and 
2008, she participated in the Cappadocia Mustafapasa Modern 
Art Festival. In December 2011, she participated in Florence 
Biennale (Biennale Internazionale Dell’Arte Contemporanea 
Firenze – Fortezza da Basso). She participated in the 4th Art 
Edition of “International Contemporary Masters 2011”. She 
participated in “Biennale Internazionale d'arte di Palermo 2013” 
(International art biennial of the city of Palermo). In January 
2014, she participated in Thessaloniki International Zervas Art 
Symposium. In January 2014, she participated in Verona 1st. Italy 
Biennal.  Since 1988, she is one of the two managers of Armoni Art 
Gallery, Ankara, Turkey.

Aynur Pehlivanlı Ankara`da doğdu, büyüdü ve yaşıyor. 
Resim eğitimini Kayıhan Keskinok Atölyesi’nde alan 
sanatçı, beş kez Bulgaristan'a davet edildi. Sofya 
ve Varna'da dört kez kişisel sergi açtı ve “Kediler” 
konulu bir karma sergiye Bulgar Sanatçılar ile birlikte 
katıldı. Nisan 2011’de Sofya Sredetz Galeri’de açılan 
sergisinden bir resmi, Arsenal Modern Sanatlar 
Müzesi’ne, iki resmi de Bulgaristan Kültür Bakanlığı 
Koleksiyonu’na alındı. Atölye arkadaşlarıyla “Grup 16” 
yı kurdu. BRHD ve FAM (Akdenizli Kadın Sanatçılar) 
Derneği üyesidir. 2005 yılında Muğla Kültür Şenliği 
kapsamında duvar resmi çalışması yaptı. 2006 ve 
2008 Temmuz aylarında Kapadokya Mustafapaşa 
(Sinasos) Modern Sanatlar Festivaline katıldı. 2011 
yılında “8.Floransa Bienali’’ne, 2013 yılında da 
“1.Palermo Bienali”ne katıldı.  2011 yılında dördüncü 
“International Contemporary Masters 2011” kitabında 
yer aldı. 2014 Ocak ayında Selanik’te Zervas Art 
Sempozyumu’na ve 2014 Subat ayında Verona’da 1. 
İtalya Bienali’ne davetlı olarak katıldı. 1988`den beri 
Ankara'da Armoni Sanat Galerisi'nin yöneticiliğini 
yapmaktadır.  

AYNUR GÜNDOĞAN
1977 yılı Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü 
mezunudur. 1989’da ilk kişisel sergisini Ankara 
Valiliği Sanat Galerisi’nde açtı. Sanatçı şimdiye kadar 
yağlıboya çalışmalarında kadını tema olarak işledi.Renk 
oyunlarını mitolojik üslupla anlatmaktadır. Son dönem 
çalışmalarını camaltı sanatı üzerine yoğunlaştıran 
sanatçı, Şahmeranları, Piri Reis haritalarını, tuğraları, 
Anadolu motiflerini birlikte kullanmaktadır. BRHD 
üyesidir. Yurtiçinde başta İstanbul ve Ankara olmak 
üzere uluslararası düzeyde birçok sanat fuarı 
etkinliğine katıldı.  Sanatçının pek çok yapıtı ülke içi ve 
dışında resmi ve özel koleksiyonlarda yer almaktadır. 
Çalışmalarına Ankara’da kendi atölyesinde devam 
etmektedir. Kültür Bakanlığı Camaltı sanatçısıdır. 

She graduated from Gazi Educatial Institute 
Department of Painting in 1977. She displayed her first 
personel exhibition in Ankara Governorship Art Gallert 
in 1989. The Artist has been using female themes in 
her watercolour painting works so far.She illustrates 
colour games with a style.She concentrates on under-
glass art in her recent Works. She uses Sahmerans, Pri 
Resi Maps, Sultan’s Sıgnatures and Anotolian motifs 
together. She is a member of BRHD.  In Turkey she 
joined several international fair activities mainly in 
Ankara and İstanbul. Many of her paintings lie in the 
collection of public and private institutions and in the 
care of individuals in and out of the Country. She stil 
continuous her Works in her own atelier in Ankara.  
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AYŞE ZERİN YETİŞ

AYŞE CANAN OGAN

AYŞE ARKÜN
1958 yılında Ankara’da doğan sanatçı ilköğretim 
ve lise eğitimini Ankara’da tamamladı. Daha sonra 
Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, 
Resim Bölümü, Prof. Hasan Pekmezci Atölyesi’nden 
mezun oldu. Ankara Gazeteciler Cemiyeti bünyesinde 
bulunan Medya Sanat Galerisi’nin ortağı olan sanatçı, 
aynı zamanda Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar 
Derneği Yönetim Kurulu üyesidir. 17 kişisel sergi 
düzenlemiş, 10’u uluslararası olmak üzere 50’nin 
üzerinde karma ve grup sergilerine katılmıştır.

She was born in 1958 in Ankara – Turkey. She 
graduated from Hacettepe University, Faculty of Fine 
Arts, Department of Painting / Prof. Hasan Pekmezci 
painting workshop. She held 17 solo exhibitions and 
contributed to over 50 mixed and group exhibitions, 10 
of whom were international exhibitions.

1958’de Oğuzeli/Gaziantep’te doğdu. 1981’de Gazi 
Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun 
oldu. Bursa Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde Emin 
İlter’le resim çalışmalarına başladı. Daha sonra Selçuk 
Günay ve Faik Agayev’le resim çalışmalarına devam 
etti. Halen resim çalışmalarını kendi atölyesinde 
sürdürmektedir. BRHD ve Bursa Güzel Sanatları 
Koruma ve Geliştirme Derneği Üyesidir. Bursalı Kadın 
Ressamlar Arası I. ve 2. Sanatsal Teknik Kırtasiye 
Resim Yarışmasında Birincilik ve İkincilik Ödülleri 
kazanmıştır. 8. Şefik Bursalı Resim Yarışmasında bir 
eseri sergilemeye değer bulunmuştur. Üç kişisel sergi 
açmıştır ve çok sayıda karma sergiye katılmıştır. 

She was born in 1958, in Oguzeli/GAZİANTEP. She 
graduated in 1981 from Gazi University Chemical 
Engineering. She worked on drawing with Emin İlter 
at Bursa Academiy of Fine Arts. She worked drawing 
with Selçuk Günay and Faik Agayev. She is still working 
on paiting in her studio. She is a member of United 
Painters and Sculptors Association and Bursa Fine 
Arts Protection and Development Association. In a 
competition organized among woman painters in 
Bursa women painters, she won First Prize and Second 
Prize at the 1.st and 2.nd Technical Stationary Art Paint 
Contest. She participated the exhibition of 8th Şefik 
Bursalı Paint Contest.  She has held three solo and 
several group exhibitions.

Resim eğitimine Belçika’nın Liege kentinde bulunan 
Academie Royal de Beaux Arts'da bir yıl boyunca 
aralıksız Kara Kalem, Füzen ve Naturemorte çalışmaları 
yapmıştır, Daha sonra Cenevre'ye taşınmış, İsviçre’nin 
Cenevre kentindeki Ecole de Beaux Art'da beş yıl 
resim, dekoratif resim, sanat tarihi ve resim atölye 
çalışmalarını içeren eğitim görmüştür. Cenevre'deki 
eğitimi sırasında farklı dallarda da eğitimler görmüştür.  
İlk kişisel sergisini Ankara Devlet Güzel Sanatlar 
Galerisinde, 2.kişisel sergisini Ankara'da yabancı bir 
ailenin konutunda, 3.kişisel sergisini Ankara Atakule 
Vakıflar Bankası Sanat Galerisi'nde açmıştır. Ankara 
Kadın Ressamlar Derneği’nin (AKRD) Akdeniz Yaratıcı 
Kadınlar (FEMME- ART- MEDITERRANEE ) Birleşmiş 
Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği üyesidir.

She started her painting education in the city of Liege 
in Belgium at Academie Royal de Beaux Arts. For one 
year she worked on studies of Row Pencil, Charcoal 
and Naturemorte.Than she moved to Geneva and 
studied for five years at Ecole de Beaux Art in Gene-
va, Switzerland, where she studied decorative paint-
ing, history of art and painting workshops for five 
years. During her education in Geneva, she also had 
classes on several different fields of art. She opened 
her first solo exhibition at the Ankara State Fine Arts 
Gallery, her second exhibition was in a private house 
of a foreign family’s house in Ankara, her third exhib-
iton was at Ankara Atakule Vakıflar Bank Art Gallery. 
She is member of; Ankara Women Painters Associa-
tion FEMME- ART- MEDITERRANEE Association United 
Painters and Sculptors Association
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AYTEN TAŞPINAR

AYŞEGÜL YARAR

She was born in Merzifon in 1944 and graduated from Ankara 
K.T.Y.Ö.O Faculty of Arts. She has worked as an Art Teacher 
Between 1967 – 1994 in Muğla Anatolian Girls Technical High 
School. In 1973 he opened “GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK”  
placard design exhibition for the celebration of the 50th year 
of foundation of the Republic of Turkey. In 1979 she has worked 
with children in Social Services and Child Protection Institution 
and in 1979 for the honor of International Children Year National 
Committee, she exhibited the paintings made by those children 
and she has made a presentation for the problems in education. 
She has worked as a teacher in courses of Muğla Municipality 
and Chamber of Architects. In 10th November of 2008 she has 
opened “ATATÜRK IN JOURNALS” exhibition and at the same 
time she has opened another exhibition with her student called 
“MAIN DESIGN”. In 2010 she opened “FROM STREET TO STREET 
PAINTING WORKSHOP” which she started to work on in 2009. In 
29th October of 2010 she opened the exhibition of paints, placard 
design and photograph called “REPUBLIC BRIDES OF MUĞLA IN 
THE FIRST 30 YEARS” with the Society of Republic’s Women and 
prepared a book with the same content. She has been working 
with Sevgi Art Gallery and attending mixed exhibitions since 1996. 
In 1991 she was placed 3rd in a painting competition organized 
by the Muğla Foundation of Environmental Protection. She has 
affiliations with many foundations and societies such as; IWS 
BRHD, MUSANDER, CKD, Suluboya Grubu and ÇYDD.

Merzifon’da 1944 yılında doğdu. Ankara K.T.Y.Ö.O. Resim 
Bölümünü bitirdi. 1967 – 1994 yılları arasında Muğla 
Anadolu Kız Meslek Lisesi’nde resim öğretmenliği yaptı. 
1973’te Türkiye Cumhuriyeti’nin 50. yıl kutlama programı 
içinde “GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK” afiş tasarım 
sergisinin açtı. 1978 de Muğla Merkez Çocuk Bakım ve 
Yetiştirme Yurdu çocuklarına resim çalışmaları yaptırdı 
ve 1979 da U.Ç.Y. T.M.K.’nin düzenlediği konferansta 
çocukların resimlerini sergiledi ve eğitim sorunlarımız 
üzerine bildiri sundu. Muğla Belediyesi’ nin ve Mimarlar 
Odası’ nın düzenlediği resim kurslarında görev aldı. 2008 
10 Kasım’ da “GAZETELERDE ATATÜRK” Sergisini, 2009 
da bir öğrenci ile “TEMEL TASAR” sergisini, 2009 da 
uygulamaya koyduğu “SOKAK SOKAK RESİM ATÖLYESİ” 
çalışmalarının ilk sergisinin 2010 da açtı. 29 Ekim 2010 da 
Cumhuriyet Kadınları Derneği ile “İLK OTUZ YIL MUĞLA’DA 
CUMHURİYET GELİNLERİ” fotoğraf, afiş tasarım sergisini 
açtı ve kitabını hazırladı.2014 IWS Bienaline katıldı. 
1996’dan bu yana suluboya resim çalışmalarını Ankara 
Sevgi Sanat Galerisi’nde sergiliyor ve karma sergilere 
katılıyor. İki tane 3’üncülük ödülü var: 1991 de Muğla 
Çevre Koruma Vakfı Resim Yarışmasından ve 2014 IWS 
Urla Belediyesi'nin düzenlediği “Denizde Suluboya 
Şenliği” suluboya yarışmasından. IWS, BRHD, MUSANDER, 
CKD, Suluboya grubu, ÇYDD gibi derneklere üyedir.   

AZİMET KARAMAN
1963, Erzincan\TURKEY Graduated from Mimar Sinan 
University, Fine Arts Faculty, Ceramics and Glass 
Department in 1998. He did negative relief on glass 
in Pasabahce Glass Factory. Attended Marmamara 
Patricipated in approximately 100 group exhibitions 
and foue open-air collective sculpture implementation 
projects in Turey. Also participated in exhibitions 
organized by Anatolian Artists Association in France. 
Germany and Belgium. Awarded bythe Presidency of 
the Turkish Repuplic, Ministries of Foreign Affairs of 
Turkey and Canada to implement in Ottowa Moument 
of Fallen Diplomats Project. He is presently instructor 
at Gazi University, Faculty of Education, Department 
of Fine Arts Education in Ankara and Director of Gazi 
University Painting and Sculupture Museum. Awards: 
Achievement Award, 68th State Sculpture Competition, 
2007 Achievement Award, 50th Anadolu University 
Muoument Project Competition, 2008 Implementation 
of Moument of fallen diplomats Project (Ottowa, 
Canada) 2012

1963, Erzincan, Kemah doğumlu. 1988'de Mimar Sinan 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik - Cam 
Anasanat Dalı Bölümünü bitirdi. 1988-1989 Paşabahçe 
Cam Fabrikası'nda, cam üzerine negatif rölyef çalışmaları 
yaptı. 1995 Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi 
Eğitim Bilimleri Bölümü'nde öğretmenlik sertifikası 
formasyon eğitimi aldı. Beş kişisel sergi açan sanatçının 
5 ödülü bulunmaktadır. Yurtiçinde 100 'e yakın karma 
ve grup sergilerine, yurtdışında ise Fransa, Almanya 
ve Belçika' da Anadolu Sanatçılar Derneği tarafından 
organize edilen grup sergilerine katıldı. Kanada’nın 
başkenti Ottowa’da bulunan, Sanatçının tasarladığı ve bir 
grup mimar ve heykeltıraş arkadaşı ile gerçekleştirdiği,  
Şehit Diplomatlar Anıtı Projesi Türkiye’nin yurt dışına 
yaptığı ilk anıt olma özelliği taşıyor. Sanatçının yurtiçinde 
çeşitli şehirlerde kolektif çalıştığı 4 adet açık alan heykel 
uygulaması bulunmaktadır. Halen Gazi Üniversitesi, 
Resim-Heykel Müzesi Müdürlüğü'nün yanı sıra, Gazi 
Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim-İş 
Eğitimi Anabilin Dalı'nda Öğretim Elemanı olarak görev 
yapmaktadır.

Ankara’da doğan sanatçı 1986’da Gazi Üniversitesi 
Söbütay ÖZER’in Atölyesinden mezun oldu. 
1994/1995-1995/1996’da Hacettepe Üniversitesi’nde 
özel öğrenci olarak, Zahit Büyükişleyen ve Veysel 
Günay’dan Lisans Üstü dersler aldı. Uluslararası 
Plastik Sanatlar Derneğı(UPSD)ve Birleşmiş Ressamlar 
ve Heykeltraşlar Derneği (BRHD) üyesi olan sanatçı  
19 kişisel sergi açtı. Gerek birçok karma sergiye  
katılımlarıyla gerekse yurt içinde düzenlenen 
gönüllülük esasına dayalı çalıştayların vasıtasıyla 
Türkiye’de çeşitli illerde eserler sundu. Birçok 
yarışmada ve Bianelde eserleri sergilenmeye değer 
görüldü. Ayşegül Yarar’ın yurt içi ve yurt dışında bazı 
kolleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır. Sanatçı halen 
sanat eğitimcisi olarak T. C  M. E. B. bünyesinde görev 
yapmakta ve çalışmalarına kendi atölyesinde devam 
etmektedir.  

Artist born in Ankara and graduated from Gazi 
University, Söbütay Özer’s studio, Painting department 
in 1986. During 1994/1995- 1995/1996 Academic year 
has attended  post-graduate courses in Hacettepe 
University. Artist performed her studies in her own 
workshop and had 19 personel exhibitions as well as 
works presedend numbers of joint –exhibitions. She 
is currently working as Painting teacher and she is 
working in her private studio in Ankara. 
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BARAN KAMİLOĞLU
1981 Kars doğumlu, ilk ve orta öğrenimini Ankara’da 
tamamladı. Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitim 
Resim-iş Öğretmenliği Bölümü’nde 2002 yılında 
lisans, 2009 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı. 
Halen Milli Eğitim’e bağlı bir okulda görsel sanatlar 
öğretmeni olarak çalışmakta, çalışmalarına İstanbul’da 
devam etmektedir.

BEDRİ KARAYAĞMURLAR

1951 Yılında Niğde’de doğdu. 1974 Gazi Eğitim Enstitüsü 
Resim Bölümü’nden ve  1987’de  Dokuz Eylül Üniversitesi,  
Buca Eğitim Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun oldu.   
1990 D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde resim Eğitimi 
Anabilim Dalı’nda “Yaratıcılık ve Eğitim” konulu tezi ile 
yüksek lisans yaptı. 1993 D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Resim Anasanat dalı’nda “Sanatsal Yaratıcılıkta Soyutlama 
ve Günümüz Sanatındaki Yeri” konulu tezi ve sanatsal 
çalışmaları ile Sanatta Yeterlik (Doktora) programını 
bitirdi. Değişik eğitim kurumlarında resim öğretmeni 
olarak çalıştıktan sonra; 1995 D.E.Ü. Resim –İş Eğitimi 
Anabilim Dalı’nda göreve başladı. 2002’de Doçent,  
2008'de Profesör oldu. Bugüne dek otuz beş kişisel 
sergi açtı, yurt içi ve dışında çok sayıda sergiye katıldı.  
Beş ödül aldı.  Resimleri resmi ve özel koleksiyonlarda 
bulunan sanatçı, Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği 
ve Birleşmiş Ressamlar Heykeltraşlar  Derneği üyesidir. 
Resim çalışmalarıyla birlikte yürüttüğü edebiyat 
çalışmalarını öykü ve şiir alanlarında sürdürdü. Bunları 
birçok edebiyat dergisinde yayımladı. Sanat kuramları 
ve eleştiri alanındaki yazılarını da sanat dergilerinde 
yayımlamayı sürdürmektedir. Sanatçının akademik 
çalışmalar içinde yayımlanmış çok sayıda makalesi ve altı 
kitabı bulunmaktadır.  Sanat çalışmalarını İstanbul, İzmir 
ve Ayvalık Macaron’daki atölyelerde sürdürmektedir.

He was born in 1951, Niğde.  He was graduated in 1974 
from Art Department in Gazi Education Institute and in 
1987 from Art Department in Buca Education Faculty 
of Dokuz Eylül University.  He got his master’s degree 
from Department of Art Teaching in DEU Institute 
of Social Sciences in 1990 with his “Creativity and 
Education” themed postgraduate thesis.  He did his 
doctorate (proficiency in art) in 1993, in Art Painting 
Department, Institute of Social Sciences, DEU. Subject 
of his thesis was Abstraction in Artistic Creation and 
Its Place at the Present Time.  After working as an 
art teacher in different educational institutions; He 
inaugurated in Department of Art Education, DEU in 
1995.  He became Associate Professor in 2002 and 
Full Professor in 2008.  He held thirty five exhibitions 
up to now and participated in lots of national and 
international exhibitions. He received five prizes. He, 
whose paintings got a booth in official and exclusive 
collections, is a member of International Plastic 
Arts Association and United Painters and Sculptors 
Association.  He continued on his literature works 
while he carried on with his art works too, in the field 
of story writing and poetry. And he published these 
in certain literary journals.  He is now continuing to 
publish his articles about art theories and criticism 
in art journals. He has many published articles and 
six books.  He carries on his works in his ateliers in 
İstanbul, İzmir and Ayvalık Macaron.     

He was born in Kars, completed his primary and 
secondary education in Ankara. He graduated from 
Gazi University, faculty of education, department of 
painting training in 2002 and received his master's 
degree in 2009. He is pursuing his career in a state 
school and continues to work in İstanbul.

BELGİN ONAR DURMAZ
Born in 1965, in Malatya. She was graduated from 
Gazi University, Education Faculty at Painting 
Department. She completed her master’s degree at 
Gazi University, Social Sciences Institute in 1991. She 
participated in a lot of competitive exhibitions and 
organized six personal exhibitions.  Ms Durmaz had 
also been awarded at the 55th, 58th, and 68th from 
State Painting and Sculpture competition Printing 
branch. She participated in the Engraving Workshop 
with a group of artist in Bilkent University. She 
joined many international exhibitions and fairs. Her 
perception consists of abstractionism, deformation 
in her fictional- time-dimensioned works with an 
expressionist point of view. Her works have been 
included in many formal and special collections. She 
is currently the member of International Association 
of Art, United Painters and Sculptures Association and 
Original Printing Artists Association.

Belgin Onar Durmaz (1965- Malatya). 1988  yılında 
G.Ü. GEF. Fakültesi Resim Anasanat Dalından mezun 
oldu.1991 yılında aynı üniversitede Sosyal Bilimler 
Enstitüsünde yüksek lisans yaptı. Bugüne kadar başta 
devlet sergileri olmak üzere yarışmalı ve karma birçok 
uluslararası sergi ve fuar etkinliklerine katıldı. 6 kişisel 
sergi açtı.Bu yarışmalardan 55.-58.-68. Devlet Resim 
Heykel Özgün Baskı başarı ödülleri ve 1. Ankara Barosu 
Resim Yarışmasında mansiyon ödülü aldı. Dışavurumcu 
ve renkçi bir anlatımla çalışan sanatçı kurgusal 
kompozisyonlarının  yanında heykel de çalışmaktadır. 
BRHD , UPS derneği, Özgün Baskı Sanatçılar Derneği 
üyesi olan sanatçının çeşitli koleksiyonlarda eserleri 
bulunmaktadır.
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BERRİN VESKE MERZİFONLUOĞLU

BERRİN İLHAN

BETÜL AKKOYUNLU

DOĞUM TARİHİ : 20 MAYIS 1960
DOĞUM YERİ :  TARSUS
GÖREVİ :SERBEST ECZACILIKTAN EMEKLİ
ÖĞRENİM DURUMU : -LİSANS :HACETTEPE 
ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKULTESİ 
-YÜKSEK LİSANS : ANKARA ÜNİVERSİTESİ 
FARMKOGNOZİ ANABİLİM DALI FİTOTERAPİ
KİŞİSEL SERGİLER : 1992 ANKARA ECZACILIK FAKÜLTESİ 
1999 HALK BANK SANAT GALERİSİ
 2002 MEGA HOTEL RESİDANCE 2006 ANADOLU 
AJANSI SANAT GALERİSİ 2010 GALERİ SANAT YAPIM
KARMA SERGİLER :     30 DAN FAZLA KARMA SERGİ
ÖDÜL :  CATERINA DE MEDICI ULUSLARARASI RESİM 
YARIŞMASI TEKNİK JÜRİ ÖDÜLÜ

1963 Ankara da doğdu.  Hacettepe Üniversitesi, Güzel 
Sanatlar Fakültes, Grafik Ana Sanat Dalı’ndan mezun 
olduktan sonra, Yeditepe ünv. Plastik Sanatlar, Resim 
bölümünde yüksek lisansını ''Türk Resminde Deniz'' 
teması ile tamamlamıştır. Yurt içi ve yurt dışında pek çok 
karma sergiye katılmış olup, çalışmalarına Antalya da, 
kendi sanat atölyesinde devam etmektedir. YARIŞMALAR 
2006 Kültür ve Turizm Bakanlığı 66.Devlet Resim, Heykel, 
Seramik ve 
Özgün Baskı yarışmasında RESİM alanında,  ÖDÜL .
2006 32.DYO geleneksel resim yarışmasında  SERGİLENME
2006  İngiltere de Lillies firması tarafından düzenlenen 
yarışma da SERGİLENME
2007 Kültür Bakanlığı 7.Şefik Bursalı Resim Yarışması nda 
SERGİLENME
2010 Kültür Bakanlığı  10.Şefik Bursalı Resim Yarışması 
nda SERGİLENME
2015 Kültür Bakanlığı  15.Şefik Bursalı Resim Yarışması 
nda SERGİLENME
KİŞİSEL SERGİLER
 2009 Soysal sanat galerisi – ANTALYA
2013  Aydın Kanza Sanat Galerisi – ANTALYA
2014  MACARON KONAKLARI – AYVALIK                                                                    
2015  MACARON KONAKLARI – AYVALIK

1952’de Ceyhan’da doğan sanatçı, 1998’de Hacettepe 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nü 
birincilikle bitirdi. İhsan Doğramacı Üstün Başarı 
Ödülü’nü aldı. 9 kişisel sergi açtı ve bir çok karma 
sergiye katıldı. Sanatçı, resimlerini renkçi bir anlayışla 
yapmaktadır. Konularında; renklerle birlikte, mekan 
ve nesneler iç içe girmiş olarak “zamanda yolculuk” 
anlayışını sürdürmektedir. 

Artist, who was born in Ceyhan in 1952, graduated 
from University of Hacettepe, Faculty of Fine Arts, 
Department of Painting with the highest degree in 
1998. She was honoured with ‘Ihsan Doğramacı’ merit 
bonus. She organized 9 individual exhibitions and also 
participated in many mixed exhibitons. Artist has a 
colourful conception in her paintings. The conception 
of “time travel” formed by overlapped space and 
objects take place in the topics of her paintings; 
together with the colours. 

BU ÖZGEEÇMİŞİ DÜZELTELİM
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BURÇAK MANGALCI BASEL

BURHAN ALKAR
He was born in Filibe in 1928 and graduated from 
Gazi University Training Institute Painting and Crafts 
Department in 1951. He won the exam as a modeling 
assistant of the same department in 1958. For one year, 
he worked in the atelier of sculptor Monsieur Mougene 
at Julien Academy in Paris where he went by the help of 
a French scholarship in 1960. Then in 1961, he had his 
sculpture education in Paris School of Fine Arts (Beaux-
Arts) at the atelier of Monsieur Leyque between 1961 
and 1965 with a governmental scholarship. In 1965, 
he started to give modeling courses at Gazi Training 
Institute which lasted for 12 years and he retired in 
1977. The artist had almost 30 monuments which were 
designed for the competitions, opened approximately 
10 personal exhibitions with small sculptures and also 
participated in group exhibitions.

1928’de Filibe’de doğdu. 1951 yılında Gazi Eğitim 
Enstitüsü Resim-İş Bölümünden mezun oldu. 1958’de 
bölümün açtığı Modelaj Asistanlığı sınavını kazandı. 
1960’da Fransız bursu ile gittiği Paris’te, Julien 
Akademisi’nde Heykeltıraş Monsieur Mongene’in 
atölyesinde 1 yıl çalıştı. Sonra kazandığı devlet bursu 
ile 1961-65 yılları arasında Paris Güzel Sanatlar 
Yüksek Okulunda (Beaux-Arts) Monsieur Leyque’in 
atölyesinde heykel ihtisası yaptı. 1965’de Gazi 
Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü’nde modelaj 
öğretmenliğine başlayan sanatçı 12 yıllık hizmet 
sonunda 1977 yılında emekli oldu. Biri yurt dışında 
olmak üzere ülke genelinde, çoğu yarışmalar sonucu 
gerçekleşen ve 30 dolayında anıtın sahibi olan sanatçı, 
küçük heykellerle de 10 kadar kişisel sergi açtı ve bir o 
kadar da karma sergiye katıldı.

1974 Yılında ankara da dogdu. 1995 Yılında gazı 
üniversitesi resim-iş eğitimi bölümü erol batırbek 
atölyesini birincilikle bitirdi. 1996 Yılında hacettepe 
üniversitesi güzel sanatlar resim bölümünde yüksek 
lisans programına başladı. 2007 Yılında birleşmiş 
ressamlar ve heykeltraşlar derneğine üye oldu. Halen 
ankara’da yaşamakta ve çalışmalarına atölyesinde 
devam etmektedir. 2002 Yılında 2. Sefik bursalı resim 
yarışmasında, 2002 Yılında antalya resim festivalinde, 
2003 Yılında 63. Devlet resim ve heykel yarışmasında, 
2004 Yılında 3. Sefik bursalı resim yarışmasında, 
2008 Yılında brhd 38. Yıl sergisinde  Ve birçok karma 
sergide çalışmaları sergilendi. Kişisel sergileri: 2003- 
Tcdd sanat galerisi-ankara 2005-Ziraat bankası tünel 
sanat galerisi-istanbul 2008-Krişna sanat merkezi(su, 
tohum, ışık sergisi)-ankara 2009-Odtü bilim ve kongre 
merkezi-ankara

 She graduated as the first from the Department of Erol 
Batırbek’s Studio Painting and Craft Education at Gazi 
University, in 1995.  The artist started her MA degree 
in the Department of Painting, Fine Arts of Hacettepe 
University.  Basel became a member of United Painters 
and Sculptors Association in 2007. She still lives in 
Ankara and continues to paint regularly in her studio.

BİLLUR CANKUT VARLI
She was born in Ankara, in 1966. After graduating 
from Tevfik Fikret High School, she attended a two-
year school for fashion design, offered by Ministry of 
Education. In 1997, she started attending an art course, 
under the guidance of Mrs. Nevide Gökaydın. With the 
support and encouragement she received from her 
teacher, Mrs. Varlı intensified her studies and after 
experimenting with various techniques, she decided to 
focus on collage and has been practicing this technique 
since then. Later, she studied with Mr. Abdurrahman 
Kaplan and tried various collage techniques and also 
tried collages with acrylic on canvas. She made coastal 
landscapes and city views with her own unique lyric 
expression. Mrs Varlı had attended, many group 
exhibitions in Ankara and Istanbul and also in art fairs. 
She had been invited to 8th Florence Biennale 2011. 
She also had a solo exhibition in New York. In addition, 
between 2002 and 2014 she has had 12 solo exhibition 
in Ankara and Istanbul.    

Ankarada 1966 yılında  doğan sanatçı, Tevfik Fikret 
Lisesinden 1984’te mezun olduktan sonra, 2 yıl moda 
desinatörlüğü eğitimi aldı. 1997’de Nevide Gökaydın’ın 
atölyesinde resim çalışmalarına başladı. Burada çeşitli 
teknikleri deneyen sanatçı, kolaj tekniğinde karar kıldı, 
takiben Abdurrahman Kaplan ile çalışmaya başladı. 
Tual üzerine akrilik de kullanarak kolaj tekniğinde yeni 
arayışlara girişti. Kıyı görüntüleri, şehirler, kayıklar, 
çiçekler yaparak kolaj tekniğine yeni bir boyut getirdi. 
Rengarenk resimlerinde,  gerçek ve soyut görüntüleri 
ustaca birbirine karıştırarak başka bir görüntü tekniği 
yarattı. Birçok karma sergi ve sanat fuarına katılan 
sanatçı, 2011 yılında 8. Floransa  Bienaline davetli 
olarak katıldı, 2013 yılında New York’ta kişisel sergi 
açtı. Bunun dışında 2002-2014 yılları arasında 12 
kişisel sergi açmıştır.

BU ÖZGEÇMİŞİN TÜRKÇESİNE 
BAKALIM
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CAFER TABAK
1956 yılında Afşin’de doğdu. 1987-1989 yılları 
arasında İsmail Altınok, Vural Yurdakul ve Kayıhan 
Keskinok’la birlikte çalıştı. 1989’da Ankara Resim-
Heykel Müzesi Derneğinin yönetim kurulunda bir 
yıl görev aldı. 1990’da Hacettepe Üniversitesi, Güzel 
Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümüne girdi. 1994 yılında 
Veysel Günay Atölyesinden mezun oldu. 1995 yılında 
27. DYO Sergisi ve 56. Devlet Resim-Heykel sergisine 
kabul edildi. 1996-Habitat 2 Ankara Sergisi’ne kabul 
edildi. 1996 yılı itibarıyla yarışmalı sergilere katılmama 
kararı aldı. 1998. Aralık ayında 59. Devlet Resim-
Heykel Sergisi’nin seçici kurulu henüz toplanmadan 
ödülün kime verileceğini belirleyerek, noter 
aracılığıyla tespit ettirmiştir. Ödül, noter tespitinde 
yer alan kişiye verilince Kültür Bakanının da katıldığı 
ödül töreninde, bu noter tespitinin fotokopisini 
katılımcı ve izleyicilere dağıtarak yarışmayı protesto 
etti. On bir kişisel sergi açtı, çok sayıda karma sergiye 
katıldı. UPSD (Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği) ve 
BRHD (Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği) 
üyesidir. 

He was born in 1956 in Afşin. Worked together with 
İsmail Altınok, Vural Yurdakul and Kayıhan Keskinok 
between 1987-1989. In 1989, he took charge in board 
of directors of the State Art and Sculpture Museum 
Association In 1990, he matriculated to Hacettepe 
Üniversitesi, Faculty of Fine Arts, Painting Deparment. 
In 1994, he graduated from Workshop of Veysel 
Günay. In 1995, he has been accepted to the 27. 
DYO Exhibiton and 56. State Painting and Sculpture 
exhibition. In 1996, he has been accepted to the 
Habitat 2nd Ankara Exhibition. As of 1996, he decided 
not to participate in contest exhibitions. In December 
of 1998, the selection committee of 59. State Painting 
and Sculpture Exhibition had decided and notarized 
the winner before making any assessment meeting. 
Then, he has protested the contest by distrubuting 
the copy of notary document to the participants and 
guests once the notarized work has been awarded 
with the participation of secretary of Culture. He 
has hold 11 personal exhibitions, and participated in 
many combined exhibitions. He is a member of UPSD 
(International Association of Plastic Arts) and UPSA 
(United Painters and Sculptors Association).

BÜLENT YAVUZ YILMAZ
Görünenin dışında bir dünya ve bilinenlerin dışında 
kalanlar…Olağanların,sıradanlıkların,alışılageldiklerimizin 
ötesinde elverdikçe yeni bir resimdili,özgünlük peşinde 
koşarak renkte ve kompozisyonda yeni bir anlatım 
oluşturabilmek… Resimde iletişim kurabilmek için tabiî 
ki insan ve evren unsurunu göz ardı etmemek lazım. 
Düşüncelerimi  sıralamaktansa onları onları izleyici ile 
paylaşmak en güzel mutluluktur.Hiçbir zaman izleyiciye 
tedirginlik verme gayreti içerine girmedim aksine onlarla 
gündelik yaşamı paylaşmay çalışdım.Ama gün geldi 
fikirlerimiz farklılık buldu;resmin zengin dili bu olsa 
gerek.Resminin ana dinamikleri insandır,insan ve onu 
çevreleyen yaşamsal alanın tüm imgeleri onun resminin 
ana temasıdır.İzlenimleri,  yaşamsal estetik algı süzgecinde 
deformasyona uğrar,değişir…Soyut bir form kazanır.Bazen 
coşkulu, bazen hırçın bazen de melankoliktir  fırçası… 
Armonik, ritimsel ve içseldir resimleri… Renkleri ustalıkla 
dizer, lekeyi, dokuyu tüm bu soyut anlatımın içinde 
ustalıkla ele alır.Kendi içsel gelişim çizgisi içerisinde hep 
bir kimliği, kişiliği vardır resimlerinin… Kelimeler hislerin 
karşılığını bulamadığı zamanlarda renklerle tamamlanmış 
lirik şiirlere benzer resimleri… Vurgu, ahenk, kafiye onun 
resimlerinin  şiirsel bir parçasıdır adeta…  

1971 Trabzon/ Çaykara 1995 Selcuk Uni. Training 
Fac. Graduated from the painting Department           
Continues to work in his workshop in Bolu. Artist 17 
solo exhibitions and over 30 to mix and competitive 
exhibitions She participated. 2011 Selcuk University 
Master's degree at the Faculty of Fine Arts is doing 
workshop continues the work of Bolu.  BRHD (United 
Artists and Sculptors’ Association) member.

BÜNYAMİN BALAMİR
Çorum’da doğdu. Gazi Üniversitesi  G.E.F. Resim 
Bölümü öğretim üyeliğinden kendi isteğiyle emekliye 
ayrıldı. Yurt içi ve dışında 449 sergiye katılmış, 
45 kişisel sergi açmış ve yarışmalardan 21 ödül 
kazanmıştır. Koleksiyonlarda ve bazı müzelerde 
resimleri bulunmaktadır. Anadolu’nun her köşesindeki 
sanatsal etkinliklerde yer almakta olan Balamir’in, 
Suya Çizilmiş Resimler, Sanat Eğitiminde Özgürlük ve 
Özgünlük, Anılarda Düşünceler ve Yağmur Yağıyordu 
isimli kitapları bulunmaktadır. Ülkemizin çok yönlü 
sanatçılarındandır. Sanatın yüreğinin yöresel, dilinin 
evrensel olduğuna inanır. Resimleri ilk sergisinden 
bu yana seri numaralıdır. Çalışmalarını Ankara’daki 
atölyesinde sürdürmektedir.

Bünyamin Balamir was born in Çorum. He willingly 
retired from his academic career in Art Department of 
Gazi University. He has participated in 449 domestic 
and foreign exhibitions; he has held 45 personal 
exhibitions and has won 21 awards. He has paintings 
in various collections and in some museums. Balamir, 
who participate in art activities all around Anatolia, 
has also written books named, Paintings Drawn on 
the Water, Freedom and Originality in Art Training, 
Ideas in Memories and It was Raining. He is one of the 
versatile artists in Turkey. He believes that art’s soul is 
local whereas its language is universal. His paintings 
have serial numbers since his first personal exhibition. 
He maintains his workshops at his art studio in Ankara.
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CANAN BAYRAKTAR
ODTÜ Eğitim Fak. Kimya Böl.den 1983’te mezun 
oldu. 1983-2007 yıllarında TED Ankara Koleji’nde Fen 
Bilgisi Öğretmenliği yaptı. Lise-Üniversite yıllarında 
karakalem portre, desen çalışmaları yaptı. Daha 
sonra Nüzhet İslimyeli, Orhan Gürel ve Cezmi Orhan 
atölyelerinde çalışmalar yaptı. Desen, suluboya, 
renk, çizgi ve figüratif soyutlamalarda yoğunlaştı.  
Sanatını, doğanın ve insan ilişkilerindeki güzelliklerin 
bozuluşuna, doğallık ve sadeliğin yitirilişine karşı duruş 
olarak görüyor. Sanatı; duyguların, aklın ve insanlık 
değerlerinin kesiştiği yerde oluşan ifade biçimleri 
olarak tanımlıyor. Meteksan defter kapaklarında, 12 
çalışması kullanılmaktadır. 1999’da Nüzhet İslimleyeli 
yarışmalı sergisinde, Başarı Ödülü aldı. BRHD ve 
Suluboya  Ressamları  Grubu  üyesidir.   9 kişisel sergi 
açmış, birçok karma sergiye katılmıştır. Halen kendi 
atölyesinde çalışmalarını sürdürmektedir. 

She graduated in 1983 from METU Department of 
Chemistry. She was a science teacher at TED Ankara 
College in 1983-2007. She worked on charcoal portrait 
and designs work in high school and university years. 
Then, she joined the study in Nüzhet Islimyeli, Orhan 
Gurel and Cezmi Orhan’s workshops. She focused 
on drawing, watercolor, color, line and figurative 
abstraction. She regards her art as a standing against 
the decay of beauty in nature and human relations 
and also naturalness and loss of simplicity.  Her 12 
works are used in Meteksan notebook covers. She won 
achievement award at Nüzhet İslimyeli’s competitive 
exhibition in 1999. Now, she is a member of UPSA 
and a watercolorist painters’ group. She organized 9 
solo exhibitions and has participated in many mixed 
exhibitions. Currently, she works in her own studio.

CAVİDAN YEGÜL ERTEM
Cavidan Yegül Erten Manisa’da doğdu. İstanbul 
Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nden 1956 yılında 
mezun oldu. Halil Dikmen, Zeki Faik İzer, Sabri 
Berkel, Nurullah Berk atölyelerinde desen, yağlıboya, 
suluboya ve gravür çalıştı. Akademi yıllarında resim 
ve iç mimarinin yanı sıra sanat tarihi, edebiyat gibi 
alanlarla da ilgilendi. Akademiyi bitirdikten sonra 
bir yandan lise ve yüksekokullarda resim ve sanat 
tarihi öğretmenliği yaparken; diğer yandan da resim 
çalışmalarını da sürdürdü. Çeşitli Avrupa ülkelerine ve 
Amerika Birleşik Devletleri’ne yaptığı mesleki gezilerde 
İtalyan primitiflerini, Flaman resim ekolünü, Rönesans, 
modern resim ekollerini inceledi. Sembolizm ve 
Ekspresyonizm kendisine yakın bulduğu akımlar oldu. 
Cavidan Yegül Erten çalışmalarında genellikle figüratif, 
renkçi bir anlayışa sahiptir. Onun resminde karamsarlık 
söz konusu değildir. Dünyaya olumlu ve neşeli ama 
bir yandan da duyarlı yaklaşımını eserlerine de yansır. 
Kadınlar, balıkçılar, kediler, renkli doğa görünümleri, 
eski çağ anıtları, mitoloji, ören yerleri ile modern 
kent yaşamından canlı sahneler ele aldığı konulardır. 
Onun resimlerindeki gerçek ögeler, renkli bir rüya 
ortamı içinde yer alır.  Böylece Cavidan Yegül Erten’in 
yapıtlarında hayal dünyası ile günlük yaşam uyum 
içinde buluşur.

Cavidan Yegül Erten is a graduate of the İstanbul 
Academy of Fine Arts (Mimar Sinan University). She 
studied design, oil painting, water colour and print 
under the supervision of Nurullah Berk, Zeki Faik İzer 
and Sabri Berkel. She worked with Turgut Zaim in 
stage decoration at the State Theaters in Ankara. She 
participated in several research programs and painting 
workshops of major European museums.  Erten thought 
art and art history for thirty five years at several schools 
and universities. Starting in 1970, she participated 
in many single-artist and group exhibitions at home 
and abroad. Her cover designs and illustrations for 
poetry and prose pieces in various magazines and 
journals gained wide admiration. Her lively, coloured 
compositions often mixed themes from nature and 
myth in figurative and dream-like sequences.

CELAL BİNZET
In 1971 he graduated from the Gazi Training Institute 
Department of Painting. He was stationed as an art 
teacher in various places. In 1983 he finished his 
master’s thesis entitled “The City and Plastic Arts” 
at the Turkey and Middle East Public Administration 
Institute. Later, he attended the Gazi University degree 
completion program. He worked at the Film, Radio 
and Television Training Center as a graphic artisit 
where he designed book covers, posters, film strips, 
brochures, ilustrations and cartoons. At this time, one 
of his cartoons was awarded first place and another 
was given the Cartoonists Association Special Prize. 
Between 1996-1998 he had been the president of 
the United Artists and Sculptors Association and 
was the founder of the Art Critics Association and 
Contemporary Arts Foundation. As a professor at 
Gazi University, the artist has participated in many 
group exhibitions including the State Painting and 
Sculpture Exhibiton and has opened twenty-four solo 
exhibitions. Pure natural scenes, wide spaces and 
clear colors comprise the main theme of his paintings 
which are in collections in England, Sweden, Mexico, 
France and Monaco and such institutions as the Gazi 
Museum, the Ankara Paintind and Sculpture Museum, 
the Central Bank, Sekerbank, Emlakbank (Ziraatbank), 
Vakifbank, Akbank and the Turco-British Association 
in Turkey and many private collections. The artisit has 
published many articles exploring problems in art. 

Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü’nü 1971 
yılında tamamladı. Üniversiteye dönüştürüldükten 
sonra Gazi Üniversitesi’nde lisans tamamlama 
programına devam etti. Film-Radyo ve Televizyon 
ile Eğitim Merkezi’nde grafiker olarak görev yaptı.    
1996 -1998 döneminde Birleşmiş Ressamlar ve 
Heykeltraşlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı 
görevini üstlendi. Devlet Resim ve Heykel 
Sergisi olmak üzere katıldığı çok sayıda grup ve 
karma sergi ile daha önce açtığı 24 kişisel sergisi 
bulunuyor. Resimlerinde ana temayı oluşturan 
saf doğa görünümleri, geniş boşluklar ve duru 
bir renk anlayışıyla işlenmiştir. Çağdaş Sanatlar 
Vakfı (ÇAĞSAV) kurucu üyelerinden olan Binzet’in 
yurt dışında İngiltere, Meksika, Fransa, Monako 
ve İsveç’te ayrıca yurt içinde çok sayıda resmî 
kurum ve kuruluş ile özel koleksiyonda yapıtları 
bulunmaktadır. Bunlar arasında Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi, 
Merkez Bankası, Ziraat Bankası, Vakıfbank, 
Şekerbank ile Gazi Üniversitesi Müzesi ve değişik 
illerin çeşitli kurumları örnek olarak gösterilebilir.
Sanatçının, sanat sorunlarına ilişkin çok 
sayıda inceleme yazısı gazete ve dergilerde 
yayımlanmaktadır.
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ÇİĞDEM BUCAK TELLİ
1958 Antakya 1975  Ceyhan  Lisesi - Mezuniyet 1976 
Toprak Su İşleri – Adana, Ceyhan  Desinatörlük 1978 
Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü-Mezuniyet 1980 
Resimli Çocuk Kitabı Yayını 1992 Milli Eğitim Bakanlığı, 
Talim Terbiye Kurulu, Resim İhtisas Komisyonu Üyeliği 
1994 Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Lisans 
Tamamlama 1990–2001 Ankara Anadolu Güzel 
Sanatlar Lisesi Resim Öğretmenliği 1995 Ankara 
Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Koruma ve Yaşatma 
Derneği Kurucu Üyeliği 1995 Birleşmiş Ressamlar ve 
Heykeltıraşlar Derneği  Üyeliği 1999 Türk-Macar Kültür 
ve Dostluk Derneği Üyeliği 2006 SUMMA – TÜRYAK 
Üyeliği  2008 SUMMART Kulüp Üyeliği 2008 Grup 
Sanat Galerisi Art Direktörlüğü   

Born in1958 Antakya - TURKEY 1976 State Soil&Water 
Works Directorate - Designer 1978 Gazi Educational 
Intitute Painting Dept.-Graduate 1980 Pictures for 
children books 1992 Member of the painting expertise 
commission of the Council of Training and Education 
of the Ministry of National Education. 1994 Gazi 
University Faculty of Fine Arts (Licence)  1990–2001 
Ankara Anadolu High School of Fine Arts – Lecturer of 
painting 1995 Founder member of the association of 
protection&support for State Fine Arts Gallery, 1995 
Member of the Association of the United Painters & 
Sculptures 1999 Member of the  Turkish-Hungarian 
Culture & Friendship Association, 2006 Member of the 
SUMMA – TÜRYAK  2008 Member of the SUMMART 
Club 2008 Art Director of the Grup Art Gallery,  Ankara 
2009 WAF Ankara President 

DİDEM GÜMÜŞTEKİN
1979nyılında Ankara'da doğan Didem Gümüştekin, 
2003 yılında Gazi Eğitim Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-
İş Eğitimi AnaBilim Dalı'ndan mezun oldu. Cahit 
Malçok Resim Atölyesi'nde ve Gürsoy Sanat'ta resim 
öğretmeni olarak görev yaptı. Halen Gürsoy Sanat'ta 
çalışmaya devam etmektedir. Kişisel sergilerinin yanı 
sıra çok sayıda karma sergiye ve uluslararası sanat 
çalıştayına da katılmıştır. 2007 ve 2008 yıllarında 
Kültür Bakanlığını tarafından iki eseri koleksyona dahil 
edilmiştir. Şu anda Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Enstitüsü Bileşik Sanatlar Ana Sanat Dalı'nda Yüksek 
Lisans programına devam etmektedir.

DERYA SAATÇİOĞLU
1944 yılında Eskişehir'de doğdu. Lisede Kayıhan KESKİNOK 
ve Nusret KARACA'nın öğrencisi idi. Üniversitede okurken 
Arif KAPTAN ve Refik EPİKMAN gibi Türk resim ustalarının 
yönetiminde çalıştı. Ankara Üniversitesini bitirdiği yıl ilk kişisel 
sergisini açtı. Siyah beyaz televizyon yayınları başladığında 
TRT Haber Merkezi'nin TV Haber grafikeri idi. Spor Toto 
reklam afişlerinin hazırlanmasında görev aldı. İsveç’te Lund 
Üniversitesi'nin plastik sanatlar atölyesinde Modern Sanat 
eğitimi aldı. Yıl sonu yarışmalı karma sergisinde yapıtları 
sergilenen tek yabancı sanatçı oldu. Ülkeye dönüşünde MEB’e 
bağlı bazı liselerde resim öğretmenliği yaptı. Özel sektördeki 
iş yaşamını ise bir yayıncılık kuruluşunun sanat danışmanı ve 
genel müdürü olarak tamamladı. 1997'de iş Bankası'nın büyük 
ödüllü suluboya resim yarışmasında yapıtı sergilenmeye 
değer bulundu. Yurt dışında ABD, İsveç ve Bulgaristan'da; yurt 
içinde çeşitli illerdeki (Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, 
Bilecik, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Erdek, Eskişehir, Isparta, 
İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Konya, Manisa, Mersin, 
Sivas, Tokat, Zonguldak) sanat galerilerinde yapıtları sergilendi. 
Uzun yıllar yağlıboya, suluboya ve guvaş tekniklerini kullanarak 
sergiler açtı, ancak son yıllarda akrilik tekniği ile ürettiği "İKİ 
İMGELİ RESİMLER" üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırmıştır. 
2000'ler sanatçı için büyük hamle yılları oldu. Çalışmalarını 
belgeleyen, adına hazırlanmış 6 adet katalog basıldı. Sanatçı, 
titiz bir gözleme dayalı olarak figüratif ve doğa resimlerinde 
yer yer geometrik bir parçalanmayı fantastik bir anlatım diliyle 
sürdürmektedir. Geometrik sınırlandırmaların dışına taşırdığı 
doğa biçimleri derin bir özgürlük hissini duygusal ve şiirsel 
bir anlatım düzeyine taşımaktadır. Ayrı ışık ve renklerle ifade 
bulan İKİ İMGELİ RESİMLERİNDE gittikçe bozulan ekolojik 
dengelere de dikkat çekmektedir.

He was born in Eskisehir in 1944. He was a student of Kayıhan 
KESKINOK and Nusret KARACA. While he was a university student, 
he studied under the supervision of Turkish painting masters like 
Arif KAPTAN and Refik EPlKMAN. In the year of his graduation 
from Ankara University, Faculty of Letters, he had his individual 
exhibition of oil paintings. He was interested in Graphic Arts for 
some time, and participated in emblem and logo competitions of 
various foundations. He worked as a graphic designer in the TRT 
News Agency. He was a guest artist of the Plastic Arts Collective 
Exhibition at Sweden’s Lund University. In early 90s, he began 
his watercolor painting. Meanwhile, he participated in several 
collective exhibitions. In 1997, his work merited exhibition in 
the competition for Isbank's prestigious watercolor awards. He 
has had 24 individual painting exhibitions and participated in 
nearly one hundred exhibitions. In the recent years, he has been 
practicing acrylic paintings in works created from a naturalist 
point of view. He is currently working on what he terms "TWO 
IMAGED PAINTINGS." The artist pursues a fantastic depiction 
of geometrical fragmentation in his figurative and landscape 
paintings reflecting his meticulous observation. The shapes 
cascading the geometrical boundaries generate an emotional 
and poetical expression of a deep sense of freedom. In his double 
image paintings which are expressed through different lights and 
colors, he also calls attention to the steadily damaged ecological 
order.

DİLİNE BAKALIM + ÇEviri
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EFGAN BEYAZ
1961 yılında Ankara’da doğdu. Gazi Üniversitesi, 
Gü- zel Sanatlar Fakültesi’nden mezun oldu. Eşref 
Üren ve Osman Zeki Oral’dan ders aldı. 1985 yılında 
TRT’de illüstratör ressam olarak göreve başladı. Bu 
sürede dekor ressamlığının yanı sıra animasyon ve 
karikatürler yaptı. Halen aktif olarak TRT dergisinde 
karikatür çizmekte. 1991-2004 yıllarında PTT anma 
pulları çizdi. 2004 yılında ülkemizde yapılan Eurovizyon 
şarkı yarışmasında 36 ülke sanatçısının karikatürlerini 
çizdi. 2000 yılında Luna park ressamlığı yapmaya 
başladı. Halen bu işe devam etmekte. İlk sergisini 
2000 yılında Sevgi sanat galerisinde, 2008 galeri 
Valör, 2011 galeri Valör 2012 Kürşat sanat galerisi, 
2013 Sevgi sanat galerisinde yapmıştır. 70 kadar 
karma sergiye katıldı. Ordu, Samsun, İskenderun, 
Arsus’da canlı performanslar yapmıştır. Yurt içi ve 
dışında koleksiyonerlerde eserleri bulunmaktadır. 
Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği üyesi. 
Resim çalışmalarına Ankara‘da atölyesinde devam 
etmektedir.

In 1961, he was born in Ankara. He graduated from 
Gazi University Faculty of Fine Arts. He took classes 
from Eşref Üren and Osman Zeki Oral. In 1985, 
he started to work as an illustrator for TRT. Along 
with decoration painting, he drew animation and 
caricatures. Still, he actively draws caricatures in TRT 
magazine. In 1991-2004 he drew commemorative 
stamps for PTT. In 2004 he draw the caricatures of 36 
Eurovision Song Contest attendees who came to our 
country. In 2000, he started to do amusement park 
painting and still does the same job. He opened his first 
exhibition in 2000 in Sevgi art Gallery, 2008 Gallery 
Valör, 2011 Gallery Valör, 2012 Kürşat Art Gallery, and 
2013 Sevgi Art Gallery. He has participated in 70 mixed 
exhibitions. He did live performances in Ordu, Samsun, 
İskenderun and Arsus. His works are in collections 
in and out of the country. He is a member of United 
Painters and Sculptors Association and he continues to 
his works in his studio in Ankara.

DURMUŞ ALİ AKÇA

1958 yılında Ankara’da doğdu. 1982 yılında (GYÖO) Gazi 
Yüksek Öğretmen Okulu Resim bölümünü bitirdi. Yirmi 
altı  (26) kişisel sergi açan sanatçı; çok sayıda karma ve 
grup sergilerine katılmıştır. Ankara’da yaşayan sanatçı; 
Barış, Özgürlük ve Sevgi temasını yaptığı figüratif 
resimlerinde işlemektedir. (BRHD) Birleşmiş Ressamlar 
ve heykeltıraşlar Derneği üyesi olan sanatçının yurt 
içi ve yurt dışında, Gazi Üniversitesi, Kültür Bakanlığı 
Resim Heykel Müzelerinde ve çeşitli koleksiyonlarda 
eserleri bulunmaktadır. 

He was born in Ankara in 1958. He graduated from the 
Painting Department at Gazi Institute of Training in 
1982. He opened twenty six (26) individual exhibitions 
and attended many group exhibitions as well. The 
artist, who lives in Ankara, adopted themes such as; 
Peace, Freedom and Love in his figurative paintings. 
He is a member of the United Painters and Sculptors 
Association. The artist has his works of art included 
within national and international level, in Gazi 
University, Turkish Republic Ministry of Culture and 
Tourism’s Museums and Exhibitions of Painting and 
Sculpture and in various collections.

ELVAN SUNGUR
Ankara’da doğan sanatçı, küçük yaşlarda resim 
çalışmalarına başlamıştır. Osman Zeki Oral ve Eşref 
Üren’le çalıştı. 2003 yılında Orhan Gürel Atölyesinde 
suluboya çalıştı. Kendi atölyesinde suluboya, yağlıboya 
ve akrilik resim çalışmalarını sürdürmektedir.AKRD ve 
BRHD üyesidir.Çeşitli karma sergilere katılmıştır.Yurtiçi 
ve yurtdışında ödüller kazanmıştır. 1983 Türk Amerikan 
Derneği Resim ve Vitray Sergisi, Ankara 1983 Kültür 
Bakanlığı, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Ankara 1986 
Halkbank Sanat Galerisi, Cinnah, Ankara. 1987 ODTÜ 
Sergi Salonu Gençlik Yılı Resim ve Vitray Sergisi (Kişisel), 
Ankara. 2004 Lavi Sanat Galerisi (Kişisel), Ankara. 2005 
1. Ulusal Kadın Ruh Sağlığı Kongresi, Hilton, İstanbul. 
2005 Berlin Türk Evi Kongre Merkezi (3 Kadın, 3 Ülke), 
Almanya. 2006 II. Ulusal Kadın Ruh Sağlığı Kongresi 
-Grand Cevahir Otel ve Kongre Merkezi, İstanbul. 2007 
T.C. Ziraat Bankası Kuğulu Sanat Galerisi, Ankara. 2007 
Antalya Müzesi, Konyaaltı, Antalya 2008 Yağmur Sanat 
Galerisi, Ankara. 2009 Renklerin Buluşması / DALİ 
KAEM, K.K.T.C. 2010 Beylerbeyi Sarayı, İstanbul. 2012 
‘’Su, Suret ve Silüet” /DALİ KAEM, K.K.T.C. 2013 Berlin 
Türk Evi, Almanya   

Elvan Sungur was born in Ankara and began to study 
painting at an early age. She studied with Osman Zeki 
Oral and Esref Uren. She studied water color with 
Orhan Gürel in 2003. She is still studying water color, 
oil and acrylic in her workshop. She is a member of 
AKRD and BRHD. She has also participated in group 
exhibitions. She won many national and international 
awards. 1983 Turkish-American Association Painting 
and Stained Glass Exhibition, Ankara. 1983 Ministry 
of Culture, State Fine Arts Gallery, Ankara. 1986 
Halkbank Art Gallery, Cinnah, Ankara. 1987 METU 
Exhibition Room, Year of Youth Painting and Stained 
Glass Exhibition (Personal), Ankara. 2004 Lavi Art 
Gallery (Personal), Ankara. 2005 1st National Woman 
Mental Health Congress, Hilton, Istanbul 2005 Berlin 
Turks House Congress Centre (3 Women, 3 Countries), 
Almanya 2006 2nd National Woman Mental Health 
Congress-Grand Cevahir Hotel and Congress Centre, 
Istanbul 2007 T.C. Ziraat Bankası Kuğulu Art Gallery, 
Ankara. 2007 Antalya Museum, Konyaaltı, Antalya. 
2008 Yağmur Art Gallery, Ankara. 2009 Renklerin 
Buluşması (Meeting of the Colours) / DALİ KAEM, 
TRNC. 2010 Beylerbeyi Palace, Istanbul. 2012 ‘’Su, 
Suret ve Silüet” (Water, Facsimile and Silhouette) / 
DALİ KAEM, TRNC. 2013 Berlin Turks House, Germany
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EZGİ BAYKARA

MERAL BELİCE

She was born in Ankara in 1987. She graduated 
from the Art Training Department , Suleyman Demirel 
University. She had her personal exhibitions in 2009, 
2010 and 2012. In addition to Art, she is interested 
in dance and she has taken part in several festivals in 
many countries like Russia, the USA and Switzerland.  
She has joined in group exhibitions in Ankara- Van- 
Denizli- Eskişehir. She still lives in Aydın.

1975, Kahramanmaraş
TV news reporting, dubbing and voice has made 
advertising. Then, Mersin University Faculty of Fine 
Arts in 2008, graduated from the Painting Department. 
Mersin University Institute of Fine Arts, Painting 
Department has completed the Master. Still Hacettepe 
University Institute of Fine Arts, Painting Department 
Proficiency Program continues on. Various solo and 
group exhibitions at home and abroad took part in.

1987 yılında Ankara’da doğdu. 2008 yılında Süleyman 
Demirel Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü’nü 
tamamladı. 2009,2010 ve 2012 yıllarında kişisel 
sergilerini açtı. Resmin yanında dansla da ilgilenmiş; 
Rusya, ABD ve İsviçre gibi birçok ülkede festivallere 
katılmıştır. Ankara-Van-Denizli-Eskişehir şehirlerinde 
karma sergilere katıldı. Aydın’da yaşamaktadır.

1975, Kahramanmaraş
Televizyonda haber spikerliği, dublaj ve reklam seslen-
dirmeleri yapmıştır. Ardından Mersin Üniversitesi Gü-
zel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünden 2008 yılında 
mezun olmuştur. Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Enstitüsü, Resim Ana Sanat Dalında Yüksek Lisansını 
tamamlamıştır. Halen Hacettepe Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Enstitüsü, Resim Ana Sanat Dalında Sanatta 
Yeterlik Programına devam etmektedir. Yurtiçi ve yurt-
dışında çeşitli solo ve karma sergilerde yer almıştır.
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1987 yılında Ankara’da doğdu.2008 yılında Sü-
leyman Demirel Üniversitesi Resim-iş Öğret-
menliği bölümünden  mezun oldu.Resmin ya-
nında dans ve dans öğretmenliği de yaptı.
ABD-Rusya gibi ülkelerde sanatsal incelemeler 
bulundu. İki kişisel sergi açtı.Ankara-İstanbul-
Eskişehir illerinde seçkin karma sergilere eser-
ler verdi. Halen çalışmalarına devam etmekte 
olup,Van-Erciş ilçesinde Görsel Sanatlar öğret-
meni olarak görev yapmaktadır.

1961 yılında Ankara’da doğdu. Gazi Üniversite-
si Resim bölümünden mezun oldu. 1985 yılın-
da TRT’ye ressam (ilistratör) olarak girdi. Dekor 
ressamlığı ve animasyon çalışmaları yaptı. TRT 
dergisinde karikatür çizmektedir. 2004 yılında 
düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışmasında 36 
ülke sanatçısının karikatürlerini çizmiştir. 2000 
yılında Sevgi Sanat Galerisi, 2008 yılında Gale-
ri Valör’de kişisel sergi açtı. Birçok karma sergi-
lere katıldı. 1990-2002 yıllarında PTT’de pul ta-
sarımları yapmıştır. Hâlen TRT’de çalışmaktadır.

Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü’ne gi-
rerek 1971’de tamamladı. Değişik okullarda re-
sim öğretmenliği görevinde bulundu. Türkiye 
ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü’nü “Kent 
ve Plastik Sanatlar” konulu mastır teziyle bitir-
di.(1983) Üniversiteye dönüştürüldükten sonra 
Gazi Üniversitesi’nde lisans tamamlama prog-
ramına devam etti. 1996 -1998 döneminde Bir-
leşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği Yö-
netim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi. Geç-
mişte Gazi Üniversitesinde öğretim görevliliği de 
yapan sanatçının başta Devlet Resim ve Heykel 
Sergisi olmak üzere katıldığı çok sayıda grup ve 
karma sergi ile 20’ye yakın kişisel sergisi bulu-
nuyor.

She was born in Ankara , in 1987. She was 
graduated from Visual Arts- Süleyman Demirel 
University in 2008. She has interested in dance 
and also she worked as a dance teacher in 
addition to art.  She had made artistic researches 
in some countries such as USA and Russia. 
She opened two personel exhibitions.  Some of 
her works was displayed in outstanding  mixed 
exhibitions in Ankara,İstanbul and Eskişehir . 
She still continues her works and at the same 
time she works as a visual art teacher in Van- 
Erciş.  

He was born in Ankara in 1961. Having 
graduated from the Painting Department of 
Gazi University in Ankara. He started working 
as illustrator for Turkish Radio and Television 
Corporation in 1985. Beyaz did decor painting 
for TV programmes and animation work. He 
drew the caricatures for the 36 entrants to the 
2004 Eurovision Song Contest and still draws 
caricatures for TRT magazines. Efgan Beyaz 
opened individual exhibitions at Sevgi Art 
Gallery in 2000 and at Gallery Valör in 2008. 
Efgan Beyaz who participated in many mixed 
exhibitons also carried out stamp desings for 
Tueky’s PTT between 1990 and 2002. He is still 
working for TRT.

In 1971 he graduated from the Gazi Training 
Institute Department of Painting. He was 
stationed as an art teacher in various places. In 
1983 he finished his master’s thesis entitled “The 
city and plastic arts” at the Turkey and Middle 
East Public Administration Institute. Late he 
attended the Gazi University degree completion 
program. From 1996 - 1998 he was the president 
of the United Artists and Sculptors Association 
and was a founder of the Art Critics Association 
and the Contemporary Arts Foundation. As 
a teacher at Gazi University, the artist has 
participated in many group exhibitions including 
the State Painting and Sculpture Exhibition and 
has opened seventeen solo exhibitions.

Ezgi BAYKARA

Efkan BEYAZ

A.Celal BİNZET

1961 yılında Ankara’da doğdu. Gazi Üniversitesi, Gü-
zel Sanatlar Fakültesi’nden mezun oldu. Eşref Üren ve 
Osman Zeki Oral’dan ders aldı. 1985 yılında TRT’de 
illüstratör ressam olarak göreve başladı. Bu sürede de-
kor ressamlığının yanı sıra animasyon ve karikatürler 
yaptı. Halen aktif olarak TRT dergisinde karikatür çiz-
mekte. 1991-2004 yıllarında PTT anma pulları çizdi. 
2004 yılında ülkemizde yapılan Eurovizyon şarkı ya-
rışmasında 36 ülke sanatçısının karikatürlerini çizdi. 
2000 yılında Luna park ressamlığı yapmaya başladı. 
Halen bu işe devam etmekte. İlk sergisini 2000 yılın-
da Sevgi sanat galerisinde, 2008 galeri Valör, 2011 
galeri Valör 2012 Kürşat sanat galerisi, 2013 Sevgi 
sanat galerisinde yapmıştır. 70 kadar karma sergiye 
katıldı. Ordu, Samsun, İskenderun, Arsus’da canlı 
performanslar yapmıştır. Yurt içi ve dışında koleksiyo-
nerlerde eserleri bulunmaktadır. Birleşmiş Ressamlar 
ve Heykeltıraşlar Derneği üyesi. Resim çalışmalarına 
Ankara‘da atölyesinde devam etmektedir.

In 1961, he was born in Ankara. He graduated from Gazi 
University Faculty of Fine Arts. He took classes from Eşref 
Üren and Osman Zeki Oral. In 1985, he started to work 
as an illustrator for TRT. Along with decoration painting, 
he drew animation and caricatures. Still, he actively 
draws caricatures in TRT magazine. In 1991-2004 he 
drew commemorative stamps for PTT. In 2004 he draw 
the caricatures of 36 Eurovision Song Contest attendees 
who came to our country. In 2000, he started to do 
amusement park painting and still does the same job. He 
opened his first exhibition in 2000 in Sevgi art Gallery, 
2008 Gallery Valör, 2011 Gallery Valör, 2012 Kürşat Art 
Gallery, and 2013 Sevgi Art Gallery. He has participated 
in 70 mixed exhibitions. He did live performances in 
Ordu, Samsun, İskenderun and Arsus. His works are in 
collections in and out of the country. He is a member 
of United Painters and Sculptors Association and he 
continues to his works in his studio in Ankara.   

EFKAN BEYAZ
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ENSAR TAÇYILDIZ

1965 yılında doğdu. 1991 yılında Anadolu Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümünden mezun 
oldu. 1996 yılında Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri 
Enstitüsü Seramik Mühendisliği Anabilim dalında 
ve 2000 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsünde Seramik Ana Sanat dalında yüksek 
lisans derecelerini, 2010’da Anadolu Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Enstitüsünde Seramik Sanatta Yeterlik 
(Doktora) derecesini aldı.Sanatçının birçok kişisel 
ve karma sergisi olup, yurt içi ve yurt dışı sanatsal 
etkinliklere katılmıştır. Şu anda Anadolu Üniversitesi 
Porsuk Meslek Yüksekokulu’nda öğretim üyesi olarak 
görev yapmaktadır.

He was born in 1965. He graduated from Anadolu 
University, The Faculty of Fine Arts, Ceramic 
Department in 1991. He received two MA degrees; 
one is from Dumlupınar University, The Institute of 
Science, The Department of Ceramic Engineering in 
1996. The other MA degree is from Anadolu University, 
Institute of Social Sciences, The Department of 
Ceramic in 2000, he received  Ph.D degree Fine Arts 
Institute  from Anadolu University in 2010.The artist 
has held many personal and group exhibitions. He 
also participated in national and international artistic 
activities. He is currently working as a Assoc. Prof. at 
Anadolu University, Porsuk Vocational School.

EMEL YALIN
1956 Eskişehir doğumlu. Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinden 1979 yılında mezun oldu. 8 yıl avukatlık 
yaptıktan sonra resim çalışmalarına yoğunlaştı. 4 yıl 
Kayıhan Keskinok'un öğrencisi, Hacettepe Üniversitesi 
Resim Bölümün'de 1 yıl konuk öğrenci oldu. Bilkent 
Üniversitesi Resim Bölümüne birincilikle girdi. Daha 
sonra 2004 yılında Hacettepe Üniversitesi Resim 
Bölümünde yüksek lisans programını kazandı, ancak 
çeşitli nedenlerle öğrenimini tamamlayamadı. BRHD 
ve Kadın REssamlar Derneği üyesidir. 16 kişisel 
sergi açtı ve pek çok karma sergiye katıldı. Yıllardır 
metafizikle ilgilenmekte ve resimlerini metafizik 
açıdan ele almaktadır. Doğa ve çevre ile hayvan ve 
insanların ruhsal durumları resimlerinin ana temasıdır. 
Halen kendi atölyesinde çalışmalarını sürdürmektedir. 

She was born in 1956, in Eskişehir. she graduated 
from Ankara University, Faculty of Law in 1979. She 
focused on her painting after working 8 years as a 
lawyer. She has been Kayıhan Keskinok's student for 4 
years and been guest student in Hacettepe University 
for one year. She was admitted to Bilkent University 
department of painting ranking the first among her 
peers. Later on in 2004, she was admitted to master's 
studies at Hacettepe University, department of 
painting, yet she could not finish her studies due to 
certain reasons. She is a member of UPSA. She has had 
16 personal exhibitions and participated in many. She 
has been interested in metaphysics for many years and 
handling her art with metaphysics. Main themes of 
her paintings are nature and environment along with 
spiritual states of human beings and animals. She is 
working in her own atelier.

ERDEM ÜNVER
Gazi Eğitim Enstitüsü Grafik Bölümünü ve Gazi 
Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim Bölümünü 
bitirdi. Aynı Üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde 
Master ve  Doktora Programlarını tamamladı.  Bir 
süre Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarında Sanat 
Eğitimcisi olarak görev yaptı. Niğde Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünde Öğretim 
Üyesi olarak çalıştı. Halen  Atılım Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim 
Üyesidir. Yayımlanmış iki kitabı, makaleleri, bildirileri 
vardır. Kişisel resim ve karikatür sergileri açtı, çok 
sayıda ulusal ve uluslararası karma sergilere katıldı.  
Resim çalışmalarında ışık-gölge, perspektif ve 
formların plastik değerlerinden uzaklaşarak sade bir 
anlatıma yönelmektedir. İki boyutlu figürlerin ve soyut 
geometrik düzenlemelerin birlikteliğini önemsemekte, 
akademik olanın sınırlılıklarına karşı, isteğe bağlı 
düzenlemelerin anlatım olanağını çoğalttığını ifade 
etmektedir. Karikatür çalışmalarında sosyal konuları 
grafiksel bir düzen içinde kompoze etmektedir.  

He graduated from Gazi Institute of Education, 
department of Graphic and Gazi University, 
department of Painting and received his MA and PhD 
from Gazi University.  He worked as an Art Educator in 
the institutions of the Ministry of Education. He worked 
as an assistant professor at Niğde University, Faculty 
of Education, department of Fine Arts Education. He is 
currently working as an Associate Professor at Atılım 
university, Faculty of Fine Arts Design and Architecture. 
He has published two books, several articles and 
papers. He has held personal painting and caricature 
exhibitions and participated in numerous national and 
international exhibitions.  He prefers to be distant to 
such elements as light-shadow, perspective and plastic 
values of forms; instead, he assumes a plain style of 
expression in his paintings. He attaches importance 
to the unity between two dimensional figures in 
abstract geometrical compositions and states that 
such compositions increase the opportunity to express 
much freely as opposed to the academic limitations.  
He composes social issues in a graphical order in his 
caricatures.
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ERHAN HÖKELEK

EROL BATIRBEK
He was born in Konya, in 1955. He graduated from the 
Gazi Educational Institute, Department of Painting in 
1979. In 1981, after succeeding in the examinations 
of Ministry of Education, he was appointed to Gazi 
Teacher Training Institute, Department of Painting as 
an assistant. In 1985, he had his degree of Proficiency 
in Art. He has been working as an assistant. In 1985, 
he had his degree of Proficiency in Art. He has been 
working as an assistant professor at Gazi University 
Fine Arts Faculty since 1994. The artist has had 
17 individual exhibitions including 2 exhibitions 
abroad. He has also participated over a hundred of 
group exhibitions. He has received some awards and 
honourable mentions in competitive exhibitions.

1955-Konya-Başhüyük Kasabası’nda doğdu. 1975-
İlk, orta ve lise öğrenimini Konya’da tamamladı. 
1979-Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Eğitimi 
Bölümü’nden mezun oldu. Gazi Üniversitesi Gazi 
Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın 07.11.1994 Tarih ve 3593 
sayılı yasası ile Yardımcı Doçent olarak atandı. Halen 
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim- İş Eğitimi 
Bölümü Resim ana sanat dalında öğretim üyesi olarak 
görev yapmaktadır. Sanatçı, Plastik Sanatçılar Derneği, 
Batıkentli Sanatçılar Derneği, Birleşmiş Ressamlar 
ve Heykeltıraşlar Derneği üyesidir. Sanatçının Kültür 
Bakanlığı, Devlet Resim Heykel Müzesi gibi resmi 
kurumların yanı sıra, yurt dışı ve yurt içinde birçok 
özel koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır. Sanatçı, 
bugüne kadar, ikisi yurt dışında olmak üzere 19 kişisel 
sergi açmış, yüzlerce grup ve karma resim sergisine 
katılmıştır.

Modernizmin toplumsal yaşama entegrasyonu ile 
geleneksel kökenlere sahip toplumlarda görülen 
sancıları, ironik bir anlatımla resimlerine yansıtan 
sanatçı, figüratif deformasyon ve tanıdık objeler ile 
modernizme psikolojik ve sosyal ağırlıklı bir gönderme 
yapmaktadır. Bu iki farklı sosyolojik yaşam konsepti 
arasında kalan bireyin maskelenmiş geleneksel yaşam 
algısını gizlemeye çalışmasına dikkat çeken sanatçı, 
resimlerinde örtülü düetlere ve suçluluk dünyası ile 
ortaya çıkan iç çatışmalarına eleştirel bir yaklaşım 
sergilemektedir.

The artist reflects the social integration of modern 
societies as well as painful processes in traditional 
societies onto the canvas with an ironic expression 
which makes psychological and sociological references 
to modernism using figurational deformations and 
usual objects. The artist, emphasizing the efforts 
of individuals to hide those masked traditional life 
perceptions and who are sluck between two different 
sociological life concepts, exhibits a critical approach 
to internal conflicts between implicit drives and sense 
of guilt.

ERKAN GENİŞ
1943 yılında Bartında doğdu. Resim eğitimini Hikmet 
ONAT atölyesinde aldı. Sonraki yıllarda Viyana Güzel Sa-
natlar Akademisi ve Salzburg Yaz Akademisinde eğitimini 
ve çalışmalarını sürdürdü.  Çalışmalarını Ankaradaki atöl-
yesinde sürdürürken 2002 yılında Viyanadaki atölyesini 
kurdu. Kış döneminde bir eğitim kurumu olarak ta işlev 
gören  Ankaraki atölyesinde, yaz döneminde Viyanadaki 
atölyesinde çalışmaktadır.  Avrupanın çeşitli kentlerinde 
sergilenmekte olan resimlerini Viyanadaki atölyesinde 
üretmektedir.  Resimleri 43 ülkedeki koleksiyonların yanı 
sıra Avusturyada 2, Türkiyede 6 müzede yer almaktadır.  
Yurt içi ve dışında 56 kişisel sergi açmış çok sayıda ulusal 
ve uluslararası çalıştay, bienal ve etkinliğe katılmıştır.  Sa-
küder 10.Yıl Özel Sanat Ödülü, AustrianArtists Associati-
on Sonderpreis. Bartın Kitap Fuarı Onur Ödülü sahibidir. 
SAKÜDER, Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği, 
GESAM, Ankaralı ressamlar Derneği ve Türkiye Sanat Ku-
rumu üyesidir.
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ESRA ÖZTAY GÜRARAS
Sanatçı, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Heykel bölümünden mezun oldu. Gazi 
Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Seramik 
bölümünde yüksek lisansını yaptı. Ankara Devlet Güzel 
Sanatlar Galerisi atölyelerinde ardından 2007 yılında 
Ressam Mustafa ayaz tarafından kurulan “Mustafa 
Ayaz Müzesi ve Kültür Merkezi”nin heykel ve seramik 
atölyelerinde öğretmenlik yaptı. Daha sonra Çankaya 
Belediyesi Kültür Müdürlüğü bünyesinde heykeltıraş 
olarak çalıştı ve bu görevinden kendi isteğiyle ayrıldı. 
2 si kişisel olmak üzere 14 karma sergi, 3 uluslar arası 
heykel sempozyumuna katılan sanatçının başkentimiz 
Ankara’da 7, Almanya’da 1 anıt heykeli bulunmaktadır. 
Sanatçı, 2004 yılından itibaren çalışmalarını kendi 
atölyesinde sürdürmektedir.

The artist has graduated from Faculty of Fine Arts 
Sculpture Department in Hacettepe University. She 
has taken her master degree in Faculty of Vocational 
Education Ceramics Department in Gazi University. She 
worked as an instructor in Ankara State Gallery of Fine 
Arts and Museum of Mustafa Ayaz and Cultural Centre, 
founded by painter Mustafa Ayaz in 2007. Afterwards 
she worked as a sculptor in Çankaya Municipality 
Management of Culture but resigned voluntarily from 
her post. The artist, who has participated in 14 group 
exhibition, 2 of which was private, and 8 international 
sculpture symposium, has 8 sculpture in capital, 
Ankara, and 1 monument in Germany. The artist has 
been continuing her studies in her own studio since 
2004.

FATİH KIZILCAN
Fatih Kızılcan, born in 1961, Turkey, is an associate 
professor of pediatric surgery. In 1997, he left his 
academic carreer to concentrate on his art. Since his 
first solo exhibition in 1998, he has shown every year 
in various galeries and art fairs in Ankara, Istanbul and 
Izmir. He is a self-taught artist. His figures are created 
by erasing or rubbing off dry paints from mdf surface. 
The artist believes that it is easier to form the images by 
this technique, because rubbing off the dark coloured 
board initializes the Gestalt phenomenon in the artist’s 
mind making him imagine the faces, the figures, or 
scenes, etc., rather than painting or drawing.

Fatih Kızılcan, 1961 de Köyceğiz ‘de doğmuştur. Çocuk 
Cerrahisi Doçentidir. Resim çalışmalarına yoğunlaşmak 
amacıyla akademik kariyerini 1997 de bırakmıştır. 
1998 deki ilk kişisel sergisinden sonra her yıl düzenli 
olarak Ankara, İstanbul ve İzmir’deki galeri ve sanat 
fuarlarında kişisel sergiler açmıştır. Resim eğitimi kendi 
kendine olmuştur. Resimlerindeki figürlerini mdf zemin 
üzerine hazırladığı boya kuruduktan sonra silerek ve 
kazıyarak oluşturmaktadır. Karanlık zeminden silerek 
resim yapmakla Gestalt fenomenini çalıştırarak 
kafasındaki görüntülere, sahnelere, yüzlere, vs. 
çizmek veya boyamaktan daha kolay ulaşabildiğine 
inanmaktadır.

EROL PELİOĞLU
Ankara’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara’da 
tamamladı. İktisat mezunu olup, 2006-2011 yılları 
arasında Galeri Sana Yapım Kayıhan Keskinok 
atölyesinde ileri düzey resim eğitimi aldı. Birçok karma 
sergi ve kişisel sergiye katılan sanatçı halen kendi 
atölyesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

He was born in Ankara. He finished his primary, 
secondary and high school education in Ankara. He 
has a major in finance and he received advanced 
painting education between 2006 and 2011 in 
Kayıhan Keskinok Atelier in Galeri Sana Yapım. Having 
participated in many mixed and personal exhibitions, 
the artist continues his works in his own atelier.
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FATMA OKUTAN

FEHNUR İPEK

She was born in Bafra in 1947. She was graduated 
from Gazi Teacher Training – Department of Art. She 
has worked as a painting teacher in several primary 
and secondary schools. Meanwhile she has completed 
her undergraduate degree in the Gazi University – 
Department of Art Teacher. She has retired in 1992 
and worked in the private school until 1995. Then she 
gave painting lessons to adults in several galleries. 
She held an exhibition with her trainees. Also, she has 
held 18 solo painting exhibitions. She is a member of 
Association of Woman Painter in Ankara.

Fehnur Ipek, was born in 1964 in Artvin, finished 
primary school in Erzurum and middle and high school 
in Ankara. She graduated from the Art Department 
of the Gazi University in 1984. She worked in various 
provinces and districts of Turkey as art and graphic 
teacher. The artist retired in 2005 and worked on in 
her own workshop, the Buyulufirca Art Gallery and 
Workshop. Besides this, she illustrates books since 
2003. She participated in many group exhibitions and 
opened twenty individual shows. Her works are found 
in diverse international and national collections. The 
greatest desire of the artist is, to trace changes and 
developments in the world of visual art, to be the avant-
garde of these innovations and, with her work, her 
experience and her students, to carry the threatened 
natural beauty of this world into the future. Artist is 
a member of some associations which are Visual Art 
Education Association (GÖRSED), United Painters 
and Sculptors Association (BRHD), Artist Educators 
Association (SEDER) and the International Watercolor 
Society (IWS).

1947 yılında Bafra’da doğdu.  1977 yılında Gazi Eğitim 
Enstitüsü Resim İş Bölümünden mezun oldu. Çeşitli ilk 
ve orta dereceli okullarda öğretmenlik yaptı. Bu arada 
Gazi Üniversitesi Resim Öğretmenliği bölümünden 
lisans tamamladı. 1942 yılında emekli oldu. 1995 yılına 
dek özel bir okulda öğretmenlik yaptı. Daha sonra 
yetişkinlerle bazı özel galerilerde resim çalışmaları 
yaptı. Kursiyerleriyle sergiler açtı. Ankara Kadın 
Ressamlar Derneği üyesidir.

Fehnur İpek 1964 yılında Artvin’de doğmuş olan 
sanatçı, ilköğrenimini Erzurum’da, orta ve lise öğrenimi 
Ankara’da tamamladı. Gazi Üniversitesi Resim 
Bölümü’nden 1984 yılında mezun oldu. Evli 2 çocuk 
annesi olan sanatçı Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerinde 
resim ve grafik öğretmenliği yaptı. Sanatçı 2005 yılında 
emekli olup,  kendi atölyesi olan Büyülü Fırça Sanat 
Galerisi ve atölyesinde çalışmalarını sürdürmektedir. 
20 kişisel sergi ve 41 karma sergiye katılmıştır. 
Sanatçının yurt içi ve yurt dışı koleksiyonlarda 
resimleri bulunmaktadır. En büyük arzusu resim 
sanatındaki değişim ve gelişimleri takip ederek birçok 
yeniliğe öncü olurken, yok olmakta olan dünyamızın 
tabiat güzelliklerini, resimlerini ve bilgi birikimini 
öğrencileriyle birlikte geleceğe taşımaktır. Sanatçı; 
Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği  (GÖRSED), Birleşmiş 
Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği (BRHD),Sanatçı 
Eğitimcileri Derneği (SEDER) ve Uluslararası Suluboya 
Derneği (IWS) üyesidir.

FERDA EFE
Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun 
olan Ferda Efe, aynı fakültede asistan olarak 
çalışırken, ODTÜ Mimarlık Fakültesinde de Lisansüstü 
programına devam etti. Mimarlık mesleğinin yanı 
sıra sürdürdüğü desen, yağlıboya, suluboya ve özgün 
baskı uygulamalarında değerli sanatçılarla birlikte 
çalışmanın ayrıcalığını ve onurunu yaşadı. 1999 yılında 
değerli eğitimci, ressam İhsan Çakıcı ile başladığı 
özgün baskı resim çalışmalarını 2005 yılından bu yana 
Ankara Orta Doğu Çamlık sitesindeki işliğinde (Yarın’ın 
İşliği) sürdürmektedir. Resmi ve özel koleksiyonlarda 
eserleri bulunan sanatçı, BRHD ve İED üyesidir.

After graduating from Architecture Faculty Of Gazi 
University; Ferda Efe worked at the same faculty as 
an asistant. At the same time she attended to METU 
Arcitecture Faculty for a master’s degree. Alongside 
her professional studies in architecture, Ferda Efe has 
had the privilege of working together with precious 
artists on sketching, oil, watercolour painting and 
original prints.  In 1999, she started working original 
print with renowned educator and painter İhsan 
Çakıcı. Since 2005, she is practicing her art in her own 
studio (Yarın’ın İşliği) in Ankara Orta Doğu Çamlık. Her 
works are included in state and private collections. She 
is a member of UPSA and IED. 
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FEYHA ÖZSOY
1932 doğumlu Özsoy, Lütfü Günay hocanın öğrencisi 
olarak Türk-Amerikan Derneği Resim Atölyesi’nde 8 yıl 
resim çalışmalarını sürdürdü. 1977’den bu yana, biri 
Hollanda’nın Lahey kentinde olmak üzere 24 kişisel ser-
gi açtı. 1992’de Kültür Bakanlığı ve Ordu İli Valiliği’nce 
düzenlenen yurt geneline açık 3.Resim Yarışması’nda 
Birincilik Ödülü aldı. 1979’dan bu yana sanatçının ya-
pıtları, resim yarışmalarında 32 kez sergilenmeye değer 
görüldü: Devlet Resim ve Heykel Sergileri (8 kez), DYO, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (2 kez), Türkiye Petrolleri 
(4 kez), Yunus Emre (3 kez), ENKA, Tarişbank, Mevlâna, 
Ormancılar Derneği, Anadolu Folklor Vakfı, Ahi Evran, 
Devlet Malzeme Ofisi, Orman Bakanlığı, Vakıflar Genel  
Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 
HA-BİTAT-2 Konferansı, Şefik Bursalı (3 kez). Saküder 
Plas-tik Sanatlar 2012 Sanat Ödülü sahibi. 1930’lu 
yıllar Ankara’sını ve sanatla geçen 43 yılını anlattığı 
“YAŞADIM, ANKARA’M ŞAHİDİMDİR” adlı anı kitabı 
2012’de yayımlandı. 

Feyha Özsoy was born in 1932. She has attended the 
Painting Studio of the Turkish-American Association 
as a student of Turkish artist Lütfü Günay for 8 years. 
Since 1977, she has opened 24 solo exhibitions, one 
of which was in the Hague-Holland. In 1992, she won 
the 1st prize from the Governorship of Ordu Painting 
Competition co-organized by the Ministry of Culture 
and Ordu Governership. Since 1979, Özsoy’s paintings 
have been selected for exhibition in 32 painting 
competitions: State Painting and Sculpture Exhibitions 
(8 times), DYO, Grand National Turkish Assembly (2 
times), Turkish Oil (4 times), Yunus Emre (3 times), 
ENKA, Tarişbank, Mevlana, Foresters Association, 
Anatolian Folklore Institution, Ahi Evran, State Supply 
Office, Ministry of Forests, General Directorate for 
Foundations, United Nations Development Programme 
HABITAT-’ Conference, Şefik Bursalı (2 times). She is the 
owner of Saküder Arts 2012 Art Award. Her memoir 
book titled “YAŞADIM ANKARA’M ŞAHİDİMDİR” which 
tells about Ankara in 1930s and her 43 years in art is 
published in 2012. 

FİKRİ CANTÜRK
1933 yılında Ankara’nın Karalar köyünde doğdu. 1952 
yılında Hasanoğlan Köy Enstitüsü’nden mezun oldu. 
1957’de Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü’nü 
bitirdi. 1965-66’lı yıllarda Paris’te öğretmen yetiştiren 
okullarda incelemeler ve sanat çalışmaları yaptı. 
1970’te Samsun Eğitim Enstitüsü’ne atanan Cantürk, 
Resim-İş Bölümü’nün kurulmasında görev aldı ve 10 
yıl Bölüm Başkanlığı’nı üstlendi. Burada 1985’e kadar 
çalıştı, daha sonra da kendi isteği ile ayrıldı. 1987’de 
doçent oldu. 1989’da Anadolu Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Resim-İş Bölümü yeniden görev aldı. 1992’de 
Bölüm Başkanlığı görevini üstlenen Cantürk, 1993’te 
profesör oldu. Birçok sergi açan Cantürk DRHS, TBMM, 
TAPO ve Kültür Bakanlığı’nın düzenlediği yarışmalı 
sergiler başta olmak üzere 14 ödül almıştır.

He was born in the village Karalar, Ankara in 1933. He 
graduated from Hasanoğlan Köy Institute in 1952. In 
1957, he obtained his degree from the Department 
of Painting, Gazi Training Institute. In 1970, Cantürk 
was appointed to Samsun Training Institute. He took 
part in the foundation of the Department of Painting, 
and worked as the head of the department of Faculty, 
19 Mayıs University until 1985 and resigned at his 
own will. He became associate professor in 1987 and 
turned back to work at the Department of Painting, 
Teacher Training Faculty, Anadolu University. In 1992, 
he was appointed as the head of the Department and 
worked there until his retirement. He received his 
title of full professor in 1993. Cantürk has held many 
solo exhibitions and was awarded in competitive 
exhibitions like DRHS, TBMM, TAPO and Ministry of 
Culture.

FİKRİYE ATİK GÜNEŞ

1961 yılında Ankara’ da doğdu. Gazi Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme bölümünü 
bitirdi. Değerli sanat insanları Ressam/Heykeltraş  
Nüzhet İslimyeli ve Burhan Alkar ile çalıştı.   Beş kişisel 
sergi açtı, elliye yakın karma sergiye katıldı. Linol 
baskı, Heykel ve ağırlıklı olarak Suluboya çalışmaktadır. 
BRHD, Ankara Suluboya Grubu(kurucu üye), Suluboya 
Üç Renk Grubu (kurucu üye),  Ankara Ressamlar 
Derneği üyesidir.

Fikriye Atik Güneş was born in Ankara, at 24 
December 1961. She graduated from Department of 
Business Administration School of Economical and 
Administrative Sciences Faculty of Gazi University. She 
gained practice and experience in ateliers of honourable 
painters/sculptures Nüzhet İslimyeli and Burhan Alkar. 
She has opened five individual watercolor painting 
exhibitions and took part in nearly fifty collective 
exhibitions. Especially focusing on watercolour paint, 
she also works on sculpture and original printings. 
She is a member of UPSA, founding member of both 
“Ankara Watercolor Group” and “Watercolor Three 
Color Group” and a member of “Association of Ankara 
Painters”. 
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FİLİZ POYRAZOĞLU

GÜLER AKALAN
Samsun Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü’nü 1975’te bitirdi. 
1981’in sonunda M.E.B.’nın açtığı sınavla Gazi Yüksek Öğretmen 
Okulu’na Grafik Asistanı olarak atandı. 1985 yılında Lisans Eğitimini 
tamamladı. 1987’de Sanatta Yeterlik, 1990’da Yardımcı Doçent, 
2002 yılında Doçent ve 2007 yılında Profesör oldu. 2009-2012 arası 
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kurucu 
Dekanı olarak görev yapmıştır. Halen Gazi Üniversitesi  G.E.F.’nde  
Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. Uluslar arası karma ve grup 
sergilerine, Kültür Bakanlığı’nın yurt dışında düzenlediği Çağdaş 
Türk Özgün Baskıresim sergilerine (Helsinki/Finlandiya ve Çin), 
Devlet Resim ve Heykel Sergilerine, 4. Asya Sanat Biennali, 3.Grafik 
Sanatlar Biennali (İspanya), Uluslar arası Exlibris Yarışması’na ve 
özel kuruluşların düzenlediği yarışmalı sergilere katıldı. Dhakka, 
Köln, Dortmund, Helsinki ve Razgrad olmak üzere yurt dışında 
5, yurt içinde 20 kişisel sergi açtı.  BRHD, SEDER ve UPSD üyesi 
olan sanatçı, ikisi Devlet Özgün Baskıresim  Yarışması’nda olmak 
üzere 20 ödül ve mansiyon kazanmış, 2007 Sanat Kurumu, Özgün 
Baskı Dalı’nda Yılın Sanatçısı  seçilmiştir. Yapıtlarının bir kısmı, 
İspanya (Sant Carles de la Rapita), İtalya (Museo Michetti in 
Francavilla al Mare) ve İzmir Devlet Resim Heykel Müzesi, İstanbul 
İMOGA, Anadolu Ü., Marmara Ü., Hacettepe Ü., ve Gazi Ü., 
müzeleri ile Kültür Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Devlet konukevi 
gibi yerli ve yabancı, resmi ve özel kurumların koleksiyonlarında 
bulunmaktadır.

Avusturya doğumlu. Filiz Poyrazoğlu ilk resim 
öğrenimini Linz Volkshochshule'de Prof. Gale 
nezaretinde yapmıştır. Evlendikten sonra Türkiye'ye 
yerleşmiş ve çeşitli atölyelerde çalışmalarını 
sürdürmüştür. Sanatçı 1985 yılında Ankara Sanat 
Dergisi Başarı Ödülünü almıştır. 1986 yılında ilk kişisel 
sergisini açan sanatçının bu sergisi dokuzuncu kişisel 
sergisidir. Sanatçı 1990 yılında Avusturya'da Salzburg 
Yaz Akademisine (Kokoschka Okulu) kabul edilerek 
Prof. Akos Birkash yanında çalışmada bulunmuştır. 
Filiz Poyrazoğlu 1998 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin 
kuruluşunun 75. yıldönümü  münasebetiyle Dışişleri 
Bakanlığı tarafından Slovakya'nın başkent Bratislava'ya 
kendi yapıtlarını sergilemek üzere gönderilmiştir. 
Sanatçı Kültür Bakanlığı'nda yurt içi ve yurt dışı özel 
koleksiyonlarda çeşitli yapıtları bulunmaktadır. Birleşik 
Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği üyesidir. 

She was born in Australia. Filiz Poyrazoğlu received her 
first painting classes in Linz Volkshochschule under the 
supervision of Prof. Gale. After marrying she moved 
to Turkey and continued her works in several ateliers. 
She received Ankara Sanat Magazine Success Award. 
She had her first exhibition in 1986 and this is her 9th 
one. In 1990, she was admitted to Salzburg Summer 
Academy (Kokoschka School) in Australia and there 
she worked with Prof. Akos Birkash. She was sent to 
the Capital of Slovakia, Bratislava, to exhibit her own 
works. A number of her works are in collections of 
Ministry of Culture and in private collections abroad. 
She is a member of UPSA.

GÜLSEN ERDOĞAN
Was born in Ardahan in 1940. Between 1968-1970,she 
was trained at the Turkish American Associationby 
the masters of art, Refik Epikman, Orhan Kılıç and 
Lütfi Günay. In 1990 she went to Paris to visit the art 
museums for 6 months. In 1994, she was in Germany-
Lamspringe Art-House. Artist who is a member of 
The Six Painters Group and the United Painters and 
Sculptors Association had 28 personal and many 
combined exhibitions. She has a prize and two 
honorable mentions. Ms. Erdoğan presently carries on 
her art work in her private studios in Ankara and in 
Datça.

1940 Ardahan doğumlu. 1963-1970 yılları arasında 
Ankara Türk Amerikan Kültür Derneği’nde Refik 
Epikman, Orhan Kılıç ve Lütfü Günay hocalardan resim 
dersleri aldı. 1990 yılında Paris’te 6 ay müzelerde 
incelemelerde bulundu. 1994’te davet edildiği 
Almanya-Lamspring Sanat Evi’nde çalışmalar yaptı. 
1968’te kurulan Altılar Grubu, Birleşmiş Ressamlar 
ve Heykeltraşlar Derneği üyesi olan ressam şimdiye 
kadar 28 kişisel sergi ve pek çok karma sergiye 
katıldı. Bir ödül ve iki mansiyonu olan sanatçı halen 
çalışmalarını Ankara ve Datça’da kendi atölyelerinde 
sürdürmektedir.
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GÜLSEREN SÖNMEZ

The artist graduated from Gazi Educational Institue, 
painting department. After 26 years career as a teacher, 
the artist retired and has trained up artist candidates in 
various galleries and also in her own studio for 20 years. 
The artist who describes herself as a commentator of 
nature relates women’s fantastic world in a surrealist 
style. She uses watercolor, oil painting, pastel, linoleum, 
engraving, mono and marbling as atechnique. On the 
other hand, in Germany the artist painted glass eye 
irises in 1970s. In 1980s she has prepared 10 Turkish 
language books in Turkish for workers’ children who 
live in Germany. She has lots of pictured children history 
books and a book on water marbling.

Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü’nü bitirdi. 26 
yıl öğretmenlikten sonra emekliye ayrılan sanatçı 20 
yıl çeşitli galeri ve kendi atölyesinde sanatçı adayları 
yetiştirdi. Kendini doğa yorumcusu olarak gören 
sanatçı, kadının fantastik dünyasını sürrealist tarzda 
anlatmaktadır. Çalışmalarında suluboya, yağlı boya, 
pastel, ebru, linol, mono, gravür tekniklerini de 
kullanmaktadır. 1970’li yıllarda Almanya için protez 
göz irisleri boyamış, 1980’li yıllarda Almanya’da 
yaşayan işci çocukları için Türk Dili Türkçe 10 ders 
kitabı hazırlamıştır. Sanatçının birçok resimli çocuk 
hikâye kitabı ve bir ebru kitabı bulunmaktadır.

GÜLTEKİN SERBEST
1955 Yılında Kosova’nın Prizren kentinde doğdu. 1978 
yılında, Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü’nden 
mezun oldu. Bir süre İtalya, Yugoslavya ve Amerika’nın 
galeri ve müzelerinde araştırma ve inceleme yaptı. 
Çalışmalarını bir dönem Amerika’nın New York 
kentinde sürdüren sanatçı, bu kentte bir kişisel sergi 
açtı. Avrupa’nın ve Asya’nın çeşitli ülkelerinde, kişisel 
ve karma sergilere katıldı. (Bulgaristan, Moldova, 
Kırgızistan, Kosova, Arnavutluk, Karadağ, Macaristan, 
Gürcistan, Pakistan, ABD, Fransa ) Bulgaristan, Kosova 
ve Karadağ’da, Türkiye’yi temsilen Uluslararası 
çalıştaylara katıldı. Türkiye’de, yurt dışında, resmi ve 
özel koleksiyonlarda, eserleri yer almaktadır. Ayrıca, 
Kırgızistan’ın Bişkek kenti Ulusal Müzesi’nde eseri 
sergilenmektedir. Bugüne kadar 43 kişisel sergi açmış, 
çok sayıda grup ve karma sergilere katılmıştır. Birleşmiş 
Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği (BRHD) üyesi olan 
sanatçı, bir dönem genel sekreterliğini, iki dönem de 
bu derneğin başkanlığını yapmıştır. Çağdaş Sanatlar 
Vakfı kurucularındandır ve halen bu vakfın yönetim 
kurulu genel sekreterliğini yapmaktadır. Vakfın, 12 
yıl boyunca düzenlediği Uluslararası Ankara Sanat 
Buluşması’nın koordinatörlüğünü de üstlenmiştir. 
Sanatçı çalışmalarını Ankara’daki atölyesinde devam 
ettirmektedir. 

He was born in the city of Prizren, Kosovo in 1955. In 
1978, he graduated from the Painting Department of 
Gazi Education Institute. He did some research and 
analysis in galleries and museums of Italy, Yugoslavia 
and the United States for a while. For a period of time, 
artist continued his work in New York City of US and 
held a personal exhibition in this city. He participated 
in personal and group exhibitions in various countries 
of Europe and Asia. (Bulgaria, Moldova, Kyrgyzstan, 
Kosovo, Albania, Montenegro, Hungary, Georgia, 
Pakistan, USA, France) He represented Turkey in 
international workshops attended in Bulgaria, Kosovo 
and Montenegro. His several works are exhibited 
inside and outside Turkey. Moreover, one of his works is 
exhibited at the National Museum of the city of Bishkek, 
Kyrgyzstan. He held 43 personal exhibitions so far and 
participated in numerous group exhibitions. Artist is a 
member of United Painters and Sculptors Association 
(BRHD) and took charge of secretary general position 
for one year and president of the association for two 
years. He is one of the founders of Contemporary Arts 
Foundation, and is currently secretary general of the 
foundation’s board of directors. He is also coordinator 
of International Ankara Art Meeting which has been 
organized by the Foundation for 12 years. Artist 
continues his works in his personal studio in Ankara.

GÜZİN ALTAN AYRANCIOĞLU

1966 yılında Samsun’da doğdu. 1988 yılında Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi  
Bölümünü bitirdi. 1991 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalında 
Yüksek Lisansını, 1997 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalında 
doktorasını tamamladı. 4 Kişisel sergi açtı. Resmi ve 
özel kurum ve kuruluşların karma, grup ve yarışmalı 
sergilerinde yer aldı. Başta Kültür Bakanlığı olmak üzere 
özel ve resmi koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır. 
BRHD (Birleşmiş Ressamlar Heykeltıraşlar Derneği) ve 
GÖRSED (Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği) üyesidir. 
Halen Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel 
Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-iş Eğitimi Ana Bilim 
Dalında  Yardımcı Doçent olarak görev yapmaktadır. 

She was born in 1966 in Samsun. She graduated from 
the Department of Art Education in the Faculty of  
Education at Ondokuz Mayıs University in 1988. She 
completed her M. F. A. degree in 1991 and her P. h. 
D.  degree in 1997 in the Painting Teaching Program in 
the Institute of Social Sciences in Gazi University. She  
opened 4 solo exhibitions, and participated in many 
mixed exhibitions.  She has her paintings in the private 
and official collections, especially in the collections  
of Ministry of Culture. She still holds her position as  
Assist. Prof. in the Painting Teaching Programme, the 
Assist. Prof. in the Painting Teaching Programme, the  
Department of Fine Arts Teaching in Gazi Education  
Faculty in Gazi University. 
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GÜZİN ARISOY

She is graduated from Gazi University Institute of 
Education, Painting Department. Arısoy taught 
painting for over 25 years. She held 16 solo exhibitions 
and she has participated in many national and 
international mixed exhibitions. She is a member of 
United Painters and Sculptors Association. In Arısoy’s 
work, a protest against the destruction of nature and 
its degeneration  can be traced down. Artist believes 
that when the freedom of nature unites with that of 
art, they create everlasting beauties together, and she 
also believes that the colour white takes freedom to 
infinity. The colour white colour can be considered as 
Arısoy’s signature.

Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü’nden mezun oldu. 
25 yıl resim öğretmeni olarak görev yaptı. 16 kişisel 
serginin yanında birçok ulusal ve uluslararası karma 
sergilere katıldı. Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar 
Derneği yönetim kurulu üyesidir. Çalışmalarında 
doğanın yok oluşuna ve yozlaşmasına karşı bir 
başkaldırının izini sürmek mümkündür. Sanatın 
özgürlüğü ile doğanınki birleştiğinde sonsuz güzellikler 
meydana geldiğine ve beyaz rengin özgürlüğü 
sonsuzluğa götürdüğüne inanır. Resimlerindeki beyaz 
renk sanatçının imzası niteliğindedir.  

HABİP AYDOĞDU
Aydoğdu graduated from Applied Fine Arts College in 
1974. He continuously enriched his artistic expressions 
without losing the sight of the secret link between life 
and painting. His realistic approach in the 1970s was 
eventually replaced by symbolic expressions in the 
1980s. He adopted an abstract expressionist stance 
with deep connotations and began to use different 
materials and tools as a means of expression beyond 
canvas painting throughout the 1990s. Five books 
have been written about Aydoğdu’s art. His works 
were displayed in more than 70 personal exhibitions 
in Turkey and abroad, received important awards and 
took their place in museums and private collections.

1974 yılında Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu'ndan 
mezun olan Aydoğdu, yaşamla resim arasındaki gizli 
bağı koparmadan, resim dilini sürekli zenginleştirdi. 
70’lerdeki gerçekçi yaklaşımı, 80’li yıllara doğru yerini 
simgesel anlatımlara bıraktı. Zengin çağrışımlarla yüklü 
dışavurumcu soyut bir anlatımı benimseyen sanatçı, 
90’lı yıllarla beraber tuval resminin ötesinde farklı araç 
ve gereçleri de anlatım malzemesi olarak kullanmaya 
başladı. Türkiye ve çeşitli ülkelerde 70’i aşkın kişisel 
sergi açan, hakkında 5 kitap yazılmış, önemli ödüller 
almış Aydoğdu’nun eserleri, müzelerde ve özel 
koleksiyonlarda yer almaktadır. 

HALİL COŞKUN
1963 yılında Divriği’de doğdu. 1985 yılında Gazi 
Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim Bölümünden 
mezun oldu. 1987-1990 yılları arasında Hacettepe 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Ana Sanat 
Dalında yüksek lisans programını tamamladı. Resmi 
ve özel koleksiyonlarda eserleri bulunan sanatçı, 
on üç kişisel sergi gerçekleştirmiş olup çalışmalarını 
Ankara’daki özel atölyesinde sürdürmektedir. 

Born in Divriği in 1963. In 1985, he graduated from 
Gazi University, Gazi Faculty of Education, Department 
of Painting. In 1987, he started to the graduate 
program in Hacettepe University, Faculty of Fine 
Arts, Department of Painting and in 1990 received 
his Master’s Degree. The artist had thirteen solo 
exhibitions. He has works in both public and private 
collections. He currently lives and carries on his works 
in Ankara.
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HAMDİ DİCLE

Hamdi Dicle completed his studies at the Ankara Gazi 
Institute getting a liberal arts degree in painting. 
He worked as an instructor and director at various 
educational institutes. He conducted seminars in 
painting and gave conferences on the teaching 
methods for children at the Istanbul Ortaköy Teaching 
Institute.  He took part in many collective exhibitions, 
and had over 30 solo shows in Istanbul, Ankara, 
Antalya, Paris, Geneva and Brussels.  He adopts often 
an abstract, non figurative approach for his paintings 
and uses the hazard as one of his inspirations and 
he creates strange, fascinating forms that become 
dreams, birds or infinity. 

Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümünü bitirdi. Çeşitli 
öğretmen okulları ile İstanbul Öğretmen Okulu Resim 
Semineri öğretmenliği görevinde bulundu. Kabataş 
Erkek Lisesi Resim öğretmenliği görevinden, İstanbul 
Ortaköy Eğitim Enstitüsüne ataması yapıldı. Burada 
çocukta resim-işin gelişimi, resim öğretim metotları 
üzerine dersler verdi.  Devlet resim - heykel sergileri 
ile çok sayıda karma sergiye katılan Dicle, İstanbul, 
Ankara, Antalya, Paris, Cenevre, Brüksel de otuza 
yakın kişisel sergi açmıştır.  Seçtiği olağanüstü renkleri, 
beceriyle kullandığı lekeci yaklaşımı, yarattığı karmaşık 
gizemli doku anlık bir etkiden, bir içgüdüden doğan 
hareketi rüyalar, kuşlar ve sonsuzluk şeklinde tuvale 
yansımaktadır.

HASAN PEKMEZCİ
1945 Konya-Üzümlü’de doğdu. İlkokuldan sonra İvriz 
Öğretmen Okulu’nu kazandı. Bu okulda resme ilgisi 
gelişti ve resim eğitimi için Çapa Öğretmen Okulu Resim 
Semineri’ne seçildi. Seminer’den sonra Gazi Eğitim 
Enstitüsü Resim Bölümü’nde eğitim gördü.  Öğretmen 
Okulları, Orta okullar, Gazi Eğitim Enstitüsü ve Hacettepe 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde görev yaptı. 
1995’te Profesör, 2012 yılında yaş sınırı nedeniyle emekli 
oldu. 1969 yılından bu yana pek çok jürili ve yarışmalı 
sergilere seçildi. Ödüller kazandı.  1971 yılında açtığı 
ilk kişisel sergisinden sonra yurt içinde ve dışında 55 
kişisel sergi düzenledi. Bir eseri 1984 yılında Budapeşte 
Müzesi’ne satın alındı. 1980 yılından başlayarak eşi 
ile  ve gezi gruplar ile pek çok ülkede müze ve sanat 
merkezlerini gezme olanağı buldu. Desen ve serigrafi alanı 
ile ilgili kitaplar yazdı. 1962 yılından itibaren birlikte eğitim 
gördükleri sınıf arkadaşı Şükran Pekmezci ile evli.  

HATİCE GÜLMEZ NALBANT

Hatice Gülmez Nalbant; İstanbul İlköğretmen Okulu 
resim ve Atatürk Eğitim Fakültesi Resim Bölümü’nü  
bitirdi. Eğitiminde İlhami DEMİRCİ, Selahattin TARAN, 
Hidayet GÜLEN, Enver Naci GÖKŞEN, Ramiz AYDIN gibi 
saygın ve nitelikli eğitimcilerin etkisi büyüktür. Birçok 
kamu okulunda ve özel okulda öğretmenliğin yanı sıra 
sanat yaşamına kişisel ve karma sergilerle devam etti. 
Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği (UPSD) ve Modern 
Sanatlar Müzesi Derneği’nde (Modern-ist) üyesi 
olan Hatice, Kadıköy’deki atölyesinde çalışmalarını 
sürdürmektedir.

Hatice Gülmez Nalbant graduated from Çapa Istanbul 
Teacher’s Training School and afterwards from the 
Art Department of Atatürk Education Faculty. She 
worked with some talented and respected influential 
artists and painters such as İlhami Demirci, Selahattin 
Taran, Hidayet Gülen, Enver Naci Gökşen, Ramiz 
Aydın.  Beside Hatice’s career as a teacher in various 
public and private schools, she was also building her 
art career with personal and group exhibitions. As a 
member of International Plastic Artists Association 
(IAA) and the Foundation of Museum of Modern Arts 
(Modern-Ist) she continues to work in her atelier in 
İstanbul, Kadıköy. 
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HAYATİ MİSMAN
1945 yılında Konya’da doğdu.1968’de Gazi Eğitim 
Enstitüsü Resim-İş Bölümü’nü bitirdi. 1970’de Milli 
Eğitim Bakanlığı’nın açtığı sınavı kazanarak ihtisas 
için yurt dışına gönderildi. 1975 yılında Kassel Devlet 
Güzel Sanatlar Akademisini bitirdi ve akademide 
“Graphic Design” alanında ihtisas yaptı. 1975 yılında 
yurda dönerek Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Eğitimi 
Bölümü’nde göreve başladı. 1984 yılında aynı 
üniversitede sanatta yeterlilik, 1987 yılında da Doçent 
unvanını aldı. Halen Bilkent üniversitesi Güzel Sanatlar, 
Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğretim üyesidir.

He was born in Konya in 1945 and graduated in 1968 
from the Drawing and Handicrafts Department of Gazi 
Education Institute. In 1970, he was sent abroad for 
specialization training after having succeeded in the 
examination arranged by the Ministry of National 
Education. In 1975, he graduated from the Kassel 
Academy of Fine Arts where he specialized in the field 
of graphic design. He returned home the same year 
and began working at the Drawing and Handicrafts 
Department of the Gazi Education Institute. He 
received in 1984 the post graduate degree at the same 
Institute which was then converted into a university 
and became an associate professor there in 1987. 
Presently, he is a faculty member at the Department 
of Fine Arts, Design and Architecture of the Bilkent 
University.

HİMMET GÜMRAH
1957 Şebinkarahisar / Giresun doğumlu. 1976-81 
İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Yüksek 
Resim Bölümü’nde eğitim gördü. 1983-94  Elazığ, Fırat 
Üniversitesi’nde öğretim elamanı olarak görev yaptı. 
1986-89  Sanatta Yeterliliğini Mimar Sinan Üniversitesi, 
Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden aldı. 1994-08 Gazi 
Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar 
Eğitimi Bölümü, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalında 
görev yaptı. Halen Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Tasarım ve Mimarlık Fakültesinde öğretim üyesi olarak 
meslek yaşantısına devam etmektedir. 1981 yılından 
bugüne kadar 3 tanesi Kuru Pastel tekniğinde olmak 
üzere 17 kişisel sergi açtı. Başta; Devlet Resim-Heykel 
sergileri, DYO ve Tekel yarışmalı sergileri olmak üzere 
ulusal ve uluslararası fuarlarda, yarışmalı ve karma 
sergilerde eserleri sergilendi. Sanatçının bir eseri 1990 
yılında, BP Oil Avrupa Genç Sanatçılar Yarışmasında 
sergilendi ve satın alındı. 2009 yılında aldığı 9. Şefik 
Bursalı Resim yarışması ödülü dâhil sanatçı altı ödül 
sahibidir.

1957 Born in Şebinkarahisar / Giresun. 1976- 81 Had his 
bachelor degree in İstanbul Republic Academy of Fine 
Arts in the Department of Painting. 1983-94 Worked as 
an instructor in Fırat University in Elazığ. 1986-89  Had 
his Doctor of Philosophy Degree (PhD) in Mimar Sinan 
University in the Institute of Social Sciences. 1994-08 
Worked as instructor in the Department of Fine Arts 
Education in the Gazi Faculty of Education in Gazi 
University. He continues his academic carrier at Atılım 
University Faculty of Art, Design and Architecture since 
2008. Since 1981, he had 17 individual exhibitions, 3 
of them were of paintings with soft pastel technique. 
Apart from these, he joined national and international 
exhibitions such as The Exhibition of Republic Painting 
& Sculpture, DYO and Tekel exhibitions. One of 
Gümrah’s paintings was exhibited and bought in the 
competition of BP Oil European Young Artists in 1990. 
Besides, he has been awarded with 6 prizes.

HÜLYA CANBAZ
UPSD ve BRHD üyesi olan CANBAZ 1960 yılında 
Ankara’da doğdu. 1982 Gazi Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun oldu. Sanat 
eğitmeni olarak gençleri yetiştirirken, resim 
çalışmalarına devam etti. Sanatçı ve eğitimci kimliğini 
taşıyan CANBAZ yurdumuzun başta Ankara, İstanbul, 
İzmir olmak üzere değişik illerinde 25 kişisel sergi açtı. 
Karma sergilere yapıtlar verdi. Sanat fuarlarına katıldı. 
CANBAZ’ın birçok eseri yurt içi ve yurt dışında özel 
koleksiyonlarda yer aldı. Çalışmaları bienallerde alıcı 
buldu. Halen Burdur’da yaşamakta ve sanat eğitmeni 
olarak görev yapmaktadır. Sulu boyanın soyut 
yorumcusu olarak tanınır.

Hülya CANBAZ, who is a member of both International 
Association of Art and United Painters and Sculptors 
Association, was born in 1960, in Ankara. She 
graduated from the department of Fine Arts And 
Teaching, Painting Teaching Programme, Gazi 
University in 1982. While she was going on her studies 
as an art educator, she maintained her painting studies. 
Canbaz, who is not only an artist but also an educator, 
established 25 solo exhibitions all over Anatolia. She 
attended collective exhibitions and art fairs. Most of 
Canbaz’s painting are in special collections in Turkey 
and abroad. Her paintings were sold in biennials. She 
still lives in Burdur and maintains her studies as an art 
educator. She is also known as the abstract performer 
of watercolour.
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HÜLYA İZ BÖLÜKOĞLU

HÜSEYİN ELMAS

Hülya İZ BÖLÜKOĞLU; B. A. , Gazi Educational Institute 
Painting Department  Ankara -1979.  M. A. , Madrid 
“Escuela de Artes Aplicades y Oficios Artisticos de 
Madrid” 1981-1982. Proficiency in Art. Uludağ 
University Bursa -1986.  She is still working TOBB. ETU. 
Faculty of Fine Art as a professor. Her paintings were 
exhibited International Painting Exhibition Toulouse/
France, International Contemporary Art Exhibition 
Toptaşı Külliyesi Üsküdar/İstanbul,  VII. International 
Art Trienali Majdanek 2004 Lublin/Polonia,  
International Print Biennial Korea/Seoul,  Exhibition 
of Japan International Artist Society  Japan /Tokio, 
Exhibition of Contemporary Turkish  Prints  Yugoslavia, 
Albania, Finland and State Painting and Sculpture 
Exhibition Ankara/Turkey. She has 10 one-person 
exhibitions in various cities in Turkey.  Her paintings 
are exhibited Gazi University Art Museum, Hacettepe 
Art Museum Ankara/Turkey and Panstwowe  Muzeum 
Na Majdanku. Lublin/ Polonia. 

Gazi Eğitim Enstitüsü’nden 1979 yılında mezun 
oldu. 1981-1982 yıllarında Madrit Güzel Sanatlar 
Akademisinde  Lisans Tamamlama yaptı. 1987 yılında 
Uludağ Üniversitesinde yardımcı doçent, 1997yılında 
Gazi Üniversitesinde  doçent, 2004 yılında Gazi 
Üniversitesinde  profesör oldu. Halen TOBB ETÜ  
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık  Fakültesi öğretim 
üyesidir.   Katıldığı uluslararası sergiler: International 
Painting Exhibition Toulouse/Fransa,  International 
Contemporary Art Exhibition Toptaşı Külliyesi Üsküdar/
İstanbul, VII. International Art Trienali Majdanek 2004 
Lublin/Polonya,  International Print Biennial Kore/
Seoul,  Exhibition of Japan International Artist Society  
Japonya /Tokyo, Exhibition of Contemporary Turkish  
Prints  Yugoslavia, Albania, Finland.  Devlet Resim ve 
Heykel Sergilerine altı kez katıldı ve  10 adet kişisel sergi 
açtı.  Eserlerinin yer aldığı müzeler: Gazi Üniversitesi 
Resim Heykel Müzesi, Hacettepe  Üniversitesi Sanat 
Müzesi  ve Panstwowe Muzeum Na Majdanku. Lublin-
Polonya. 

1967 Anamur’da doğdu.  1990 Gazi Üniversitesi Gazi 
Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü’nden mezun 
oldu.  1991 Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş 
Eğitimi Bölümü’ne Araştırma Görevlisi olarak Atandı. Aynı 
Üniversite’ nin Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Eğitimi 
Anabilim Dalı’nda; 1994 te  yüksek lisansını, 1998 de 
“Çağdaş Türk Resminde Minyatür Etkileri” konulu tezle 
doktorasını  tamamlayıp “Bilim Doktoru” unvanı aldı.  
1999 Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar 
Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalı’na Yrd. Doç. 
Dr. unvanıyla öğretim üyesi olarak atandı. 2005 Selçuk 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel ve Resim 
Bölümleri kurucu öğretim üyeliği ve bölüm başkanlıkları 
ile aynı fakültenin dekan yardımcılığı görevine atandı. 
Dekan yardımcılığı görevine 2013 yılına değin devam 
etti.2008 yılında Doçent, 2013 yılında ise Profesör unvanı 
aldı. Aynı yıl Fakültenin Dekanlık görevine atandı.2005 
yılından itibaren sanata ilişkin düşüncelerini, Anadolu 
Manşet, Altamira Sanat Dergisi, Konya Vizyon, Konya 
Metropol dergilerinde düzenli olarak yazdı. Günümüze 
değin 17 kişisel sergi gerçekleştirdi, 150 den fazla ulusal ve 
uluslararası karma resim sergisine katıldı. Sanatçı, halen 
çalışmalarına Konya’da devam etmektedir.

HÜSEYİN YILDIRIM
Born in Ankara in 1962, he graduated from Gazi 
University Gazi Faculty of Training, Painting Teaching 
Program in 1983. He served as painting teacher at 
various educational institutions at Eskişehir and 
Ankara. The artist has opened 18 personal exhibitions 
and participated in many mixed exhibitions since 
1982,and many of his works are in private collections 
as well as the collections of the Presidency, Ministry 
of Culture, ministry of Foreign Affairs, museums and 
several banks. The artist continues working in an 
expressionist perception and uses images commonly 
understandable to everyone within abstract elements 
in his works. He says that he likes to convert the colors 
to abstract stains, to play with colors, to interpret and 
attribute a meaning to them, the artist uses oil and 
acrylic paint techniques in his works.

1962 yılında Ankara’da doğan sanatçı 1983 yılında Gazi 
Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü’nden 
mezun oldu. Eskişehir ve Ankara’nın çeşitli eğitim 
kurumlarında resim ve sanat tarihi öğretmenliği yaptı. 
1982’den bu yana 18 kişisel sergi açan ve çok sayıda 
karma sergiye katılan sanatçının Cumhurbaşkanlığı, 
Kültür Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, müzeler ve çeşitli 
bankaların yanı sıra özel şahısların koleksiyonlarında 
eserleri yer almaktadır. Dışavurumcu bir anlayışla 
çalışmalarını sürdüren sanatçı eserlerinde soyut 
öğelerin içine herkesin aynı şeyleri algılayacağı 
imgeleri de kullanmaktadır. Renkleri soyut lekelere 
dönüştürmeyi, renklerle oynamayı, yorumlamayı 
ve onlara anlam kazandırmayı sevdiğini söyleyen 
sanatçı çalışmalarında yağlıboya ve akrilik tekniklerini 
kullanmaktadır. 
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IŞIK ÇUHACIOĞLU

İBRAHİM ÇOBAN
1968’de Gümüşhacıköy’de doğdu. 1989 yılında Gazi 
Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi 
Bölümü’nden mezun oldu. 1989-1998  yılları arasında 
M.E.B. bağlı İlk ve orta öğretim okullarında Resim-
iş öğretmenliği ve idarecilik yaptı. 1993’de Gazi 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Eğitimi 
Anabilim Dalı'nda yüksek lisansını tamamladı. 1998-
2001 yılları arası M.E.B. EARGED Başkanlığında 
grafiker tasarımcı olarak çalıştı. 2001’den 2007 yılına 
kadar Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel 
Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim 
Dalı'da öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2007’de Selçuk 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’ne 
öğretim görevlisi olarak atandı. Yurtiçi ve yurtdışında 
19 kişisel sergi açan sanatçı, ulusal ve uluslar arası 
birçok karma sergiye katıldı. 2008’de GESAM jüri 
özel ödülü, 2008’de Anadolu Üniversitesi mansiyon, 
2009’de I. VoVa-MiniArt (Sanat Bienali) /jüri özel 
ödülü, 2010’de II.Baloton Salon Uluslar arası Küçük 
Formatlı Eserler Bianali I.’CİLİK ve 2011 yılı II. VoVa-
MiniArt (Sanat Bienali) /jüri özel ödülü bulunmaktadır.
İbrahim Çoban, çalışmalarına Selçuk Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi’nde devam etmektedir

İbrahim Çoban was born in Gümüşhacıköy in 1968. 
He was graduated from the Painting Teacher Training 
Department, Faculty of Education, Gazi University in 
1989. He worked as a teacher of painting and manager 
at primary and secondary public schools between the 
years 1989-1998. He finished his MA at the Institute of 
Social Sciences of Gazi University in 1993. He worked as 
a graphic designer at Ministry of Education under the 
directorship of EARGED between 1998 and 2001. He 
worked as a lecturer at the Painting Teacher Training 
Department of Niğde University, between 2001 
and 2007. He was appointed as a lecturer at Selçuk 
University Faculty of Fine Arts, Painting Department 
in 2007.  İbrahim Çoban, as a painter, displayed 
his works to the public in 19 exhibitions and he also 
contributed many group exhibitions with his paintings. 
He won 2008 GESAM Special Jury Prize; 2008 Anadolu 
University Mansion; 2009 I. Vova-MiniArt (Art Biennial) 
Special Jury Award, 2010 Salon International Small 
Format Works Bianali II.Baloton FIRST award and 2011 
II. Vova-MiniArt (Art Biennial) Special Jury Award

HÜSNA DİŞBUDAK
She was born in Çorum, Sungurlu, in 1968. She 
graduated from the Department of Sculpture of Erciyes 
University Faculty of Fine Arts, by Achievement Award. 
She applied and investigated various materials and 
techniques about wall decors along with bust and 
sculpture works. She has got some works in private 
collections and paitings in different cities of country. 
She has participated in group exhibitions, and has had 
one personal exhibition. She continues her works –
mostly on ceramic- in her private atelier Workshop in 
Ankara. 

1968 yılında Çorum Sungurlu’da doğdu. Erciyes 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 
Bölümünden Başarı ödülü alarak mezun oldu.  
Büst, heykel çalışmaları yanında çeşitli malzeme ve 
tekniklerde duvar dekorları araştırıp uyguladı. Yurt 
içinde farlı şehirlerde resim ve özel koleksiyonlarda 
eserleri bulunmakta, 1 kişisel olmak üzere çeşitli karma 
sergilere katıldı. Sanat çalışmalarını seramik ağılıklı 
olarak Ankara’daki özel atölyesinde sürdürmektedir.

Sanatçı 1967 yılında Ankara ‘da doğdu. 1992  yılında 
Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim  
Bölümünden mezun oldu. 2007 yılında kendi icadı olan 
özel spatula ile ‘’SARKIT’’ adını verdiği kabartılı tekniği 
buldu. Buluşu konusunda davet edildiği okullarda 
sergi yapıp seminer vermeye devam etmektedir. 
2008 yılında ‘’Senden Önce Anadolu’’ çocuk eğitim 
setini resimledi. 2011 yılında ‘’Yedi Rengin Işığı’’ 
facebook sanat oluşumunu kurdu. BRHD ve HEKDER 
üyesidir. 2002 yılından itibaren Hacı Bektaş Veli Anma 
törenlerine karma sergi organize etmektedir. Bugüne 
kadar yurt içi ve yurt çok sayıda  ödül aldı. 4 müzede 
eseri sergilenmektedir. TPE’de ve Atlassanatevi’nde 
resim dersleri vermeye de vam etmektedir. Uzun 
zamandır Ankara’da kendi atölyesi LOTUS’da eserlerini 
üretmektedir.   

The artist was born in Ankara, in 1967. He graduated 
from Fine Arts Faculty of Hacettepe University in 1992. 
He invented a new painting technique with a special 
spatula which is also invented by him. He has been 
giving seminars and exhibitions about his painting 
invention at schools.  He painted children's education 
book sets “Anatolia Before You’’ in 2008. He started 
“Shine of Seven Colors” art group on facebook. He has 
been organizing collective exhibitions for Hacı Bektaş 
Veli Commemoration  Ceremonies since 2002. He has 
had twenty one personal and over sixty collective 
exhibitions up to now. He has been given a great 
number of awards in  Turkey and abroad. His paintings 
are being exhibited in foor different museums. He has 
been teaching art in Atlassanatevi and TPE. He has 
been producing pieces  of art in his workshop “LOTUS” 
for a long time. 
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İBRAHİM KUZEY
1961 yılında Şarkışla’da doğdu. 1983 yılında GÜGEF 
Resim-İş Bölümünden mezun oldu. BRHD üyesi olan 
sanatçı, iki yüzün üzerinde karma, grup sergileri ile 
festival, çalıştay ve etkinliklere katılmıştır.18 kişisel 
sergi açmıştır. Ankara Devlet Resim Heykel Müzesi, 
Gazi Müzesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonu 
ile resmi ve özel koleksiyonlarda eserleri bulunan 
sanatçı, Kültür Bakanlığı'nca düzenlenen "Türkiye 
Resimleniyor" ile Kültür Bakanlığı ve Ulaştırma 
Bakanlığı'nca ortak düzenlenen "Garlar Resimleniyor" 
projelerine davet edilmiş olup, çalışmalarını Ankara'da 
sürdürmektedir.

He was born in Şarkışla 1961. He graduated from 
the Department of Painting of Gazi University, Gazi 
Training Faculty in 1983. The Artist who is a member 
of UPSA has joined festivals and over 200 mixed and 
group exhibitions. He has had 18 solo exhibitions. Some 
of his works are in Ankara State Painting and Sculpture 
Museum, Gazi Museum, the collection of the Ministry 
of Culture and Tourism along with the public and in 
private collections. He was invited to “Turkey is being 
Painted” and “Stations are being Painted” events by 
the Ministry of Culture and the Ministry of Culture and 
the Ministry of Transport respectively. He continues to 
work in Ankara. 

İHSAN ÇAKICI
1944 yılında Akşehir’de doğdu. İlk ve orta öğretimini 
burada tamamladı. 1969 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü 
Resim-iş Eğitimi Bölümü’nde sanat eğitimini  
tamamladıktan sonra Tunceli erkek İlköğretmen Okulu’na 
atandı.  1972 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nın açtığı sınavı 
başararak  G.E.E Resim-iş Eğitimi Bölümüne asistan oldu.3 
yıl süren asistanlık  görevi sonunda (1975), komisyon 
tarafından başarılı bulunarak asaleti onandı.  1985 yılında 
sanatta yeterlilik, 1987 de yardımcı doçent unvanı aldı.  
1999 yılında G.Ü Gazi Eğitim Fakültesi’nden emekli oldu. 
.  1968’den bu yana devlet resim ve heykel sergileri, 
DYO sergileri,  1986’da Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 
düzenlediği 1. Uluslar arası  Asya ve Avrupa sanat Bienali 
çerçevesinde “Çağdaş Türk Sanatı Sergisi”  1987 Hacettepe 
Üniversitesi ile Çankaya Belediyesi’nin düzenlediği  
“Ankara Plastik Sanatçılar Sergisi”, 1988 Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nın  düzenlediği “Mimar Sinan’ın 400. anma yılı 
sergisi”, 1998 Dış İşleri Bakanlığı’nın  Dublin’de düzenlediği 
“Modern Türk Ressamları Sergisi” başta olmak üzere  yurt 
içinde ve yurt  dışında birçok sergiye katılmıştır.   özel 
ve resmi kurumların koleksiyonlarında eserleri bulunan  
sanatçı Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği, Birleşmiş 
Ressamlar ve  Heykeltıraşlar derneği üyesidir.  Eserlerini 
karışık teknikle oluşturan sanatçı tuval resimleri yanında 
kendine  özgü baskı tekniği ile özgün baskılar üretmektedir.
 Yurt içi ve yurt dışı30  kişisel sergi açmış olup, 15 ödülü 
vardır.

İLKNUR ŞEN
Samsun Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü Prof. Fikri 
Cantürk atölyesinden mezun oldu. Eskişehir Anadolu 
üniversitesinde lisans tamamladı. Bir kişisel serginin 
yanısıra birçok ulusal karma sergilere katıldı. Birçok eseri 
sanatseverlerin duvarlarında yer almaktadır. Birleşmiş 
Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği(BRHD) ve Sanat 
Emekçileri Derneği (SEDER) üyesidir. Çalışmalarında 
figür-mekan ilşkisine yer vermiştir. İnsan figürlerinin 
yoğun olarak yer aldığı çalışmalarında mekanlar 
belgesel bir nitelik taşımaktadır. Sanatçıçalışmalarını 
şöyle yorumlamaktadır. ”Cafe ve kahvehanelerimde 
ki her insanın aslında şiirsel bir öyküsü var. ve ben bir 
gün oöyküleri tuvallerime yansıtmak istiyorum. Halen 
Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı ANKÜ KOLEJ'de  
görsel sanatlar öğretmeni olarak görevine devam 
etmektedir. 

İlknur Şen finished Samsun Education Institution 
Department of Art, the studio of Prof. Fikri Cantürk. 
She graduated from Eskişehir Anadolu University. She 
attended several national group exhibitions in addition 
to a solo exhibition. Many of her works of art are on 
the walls of art-lovers. She is a member of the United 
Painters and Sculptors Association (UPSA) and the 
association of “Sanat Emekçileri” (SEDER). She has 
used the relation of figure and space in her works. In 
her works, which human figures take place intensively, 
the spaces have a documental characteristic. The 
artist defines her works as “ Every person in cafes and 
coffeehouses has a poetical story. And one day I want 
to reflect those stories. “ She still goes on working as a 
teacher of art at Ankara University Foundation School. 

He was born in Akşehir in 1944. he finished his primary 
and secondary education there. After graduating from 
Gazi University Faculty of Education, Department of 
Painting in 1969, he was appointed to Tunceli Boys' 
School. In 1972, passing the exam organized by Min-
istry of Education he became a research assistant in 
Gazi University. After 3 years, he became a permanent 
faculty member. He received his proficiency in 1985 
and the title Assistant Professor in 1987. In 1999 he 
retired from Gazi University. Since 1968, he has had 
many exhibitions held at home and abroad, the most 
outstanding ones are: DYO exhibitions, state-funded 
exhibitions in the museums, "Contemporary Turkish 
Art Exhibition", "Ankara Plastic Arts Exhibition", "In 
Honour of Mimar Sinan's 400th Year", "Modern Turk-
ish Painters Exhibition" held in Dublin by Ministry of 
Foreign Affairs. He is a member of UPSD and UPSA. 
He composes his painting works with mixed technique 
and his print works are very authentic. He has held 30 
personal exhibitions in Turkey and abroad and he is the 
owner of 15 awards.
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İMREN İYEM ASLAN

JALE DEMREN

1964 yılında Diyarbakır’da doğdu. 1995 yılında Gazi 
Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim Bölümünden, 
derece ile mezun oldu. 
2002  - Ankara
2005 - Diyarbakır
2007-   Gökova-Akyaka/ Muğla
2010 – TÜYAP Kadın Girişimciler Fuarı (Resim Sergisi) 
Diyarbakır
2010 -  TÜYAP Kitap Fuarı (Desen sergisi) Diyarbakır
2011-   Hamburg/Almanya
2015-   İsmail Altınok sanat Merkezi/Ankara 
2015 – Mor Sanat Galerisi /Bodrum
Olmak üzere sekiz kez kişisel sergi açtı.
Çeşitli karma sergilere katıldı. Çalışmalarını Ankara’da 
sürdürmektedir.

26/1/1952 yılında Tunçbilek’te doğdu. İlk ve orta 
öğreniminden sonra 1979 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü 
resim bölümünden mezun oldu. Milli Eğitim bakanlığı 
bünyesi içinde 1979-1998 yılları arasında resim iş 
öğretmenliği görevinde bulundu ve aynı görevden 
emekli oldu. Sanatçı halen çalışmalarını İzmir-Dikilide 
sürdürmektedir. 2005 yılında Dikili Belediyesinin 
açtığı Kültür ve Sanat Festivali etkinliklerindeki resim 
sergisine katıldı. 2007 yılında ”Yol sergileri”projesi 
kapsamında çeşitli illerde açılan sergilere katıldı. 
(Ankara garı, İzmir garı, Ankara Çağdaş Sanatlar 
Merkezi) 2009 yılında Ankara da ilk kişisel sergisini 
açtı. Çalışmalarını tual üzerine yağlı boya yoğunlukta 
olmak üzere akrilik ve pastel olarak karışık teknikle 
yapmaktadır. Figüratif ve fantastik bir anlayışla 
oluşturduğu çalışmalarını;İnsan unsuru, küçük 
çelişkileri, geçmiş varlığının izleri, bugünkü durumu, 
savaşlar ve kadın ana temaları oluşturmaktadır. 
Sanatçı, resimlerini oluştururken insan ”Durum ve 
duruşları”ndan etkilediğini söylemektedir. 

İmren İyem Aslan was born in Diyarbakır in 1964. In 1995, 
she graduated from the Painting Department in the Facul-
ty of Education at Gazi University with a degree. 
Solo Exhibitions:
2002 – Ankara
2005 – Diyarbakır
2007 – Gökova – Akyaka / Muğla 
2010 – TÜYAP Women Entrepreneurs Fair ( Painting Exhi-
bition ) – Diyarbakır 
2010 – TÜYAP Book Fair ( Pattern Exhibition ) – Diyarbakır 
2011 – Hamburg / Almanya  
2015 – İsmail Altınok Art Gallery – Ankara 
2015 – Mor Art Gallery – Bodrum / Muğla 
She made cover designs and exhibitions for Dr. Uğur İbra-
himhakkıoğlu’s books: “Yargının Doruğunda Adaleti Ar-
amak “ and “ Kütüphanemdeki Nükteler “
She joined several group exhibitions. As of today, She con-
tinuous to work in Ankara. 

She was born in 1952 in Tunçbilek. She graduated 
from Gazi Education Institude in 1979. She worked as 
a painting teacher in state schools between 1979-1998 
and retired from that job. She continues to work in İz-
mir-Dikili. She participated in the art event orgnized 
by Dikili Municipality in 2005. In 2007, she attended 
many exhibitions within the scope of a project "Road 
Exhibitions". She opened her first exhibition in Ankara 
in 2009. Her works are mainly oil on canvas and mixed 
technique with acrylic and pastel. The artist claims to 
get impressed "situations and standings" of human 
beings when painting.

İMREN ERŞEN
1940-Berlin'de doğdu. 1962-A. Ü. Siyasal Bilgiler 
Fakültesi'nden mezun oldu. 2967-1974 Ankara 
TAD' de Refik Ekipman ve Lütfü Günay'dan desen 
ve boya dersleri aldı. 1986-1679-Altılar Grubu'nun 
kuruluşuna katıldı. Grup'la beraberliği 1979 yılına 
kadar sürdü. 1972-1984-Eşref Üren'le bailayan çalışma 
ve beraberliği Hoca'nın ölümüne dek devam etti. 
1982-Hindistan'da üç ay rsim çalıştı. 1985-İtalyan 
Hükümeti'nin bursu ile Floransa'da sanat eğitimi 
ve Uffizi Müzesinde Rönesans ustalarından desen 
çalışmaları yaptı. 1998-2000-Paris'te (Ensba) Ecole 
Nationale Superiere des beaux-arts ve Grande 
Chaumiere'e devam etti. 40 Kişisel sergi düzenleyen 
Erşen pek çok karma sergiye de katıldı. 2013 yılında 
İstanbul İş Bankası Kibele Sanat Galerisinde Eşref Üren 
Retrospektif Sergisini ve prestij kataloğunu hazırladı. 
BRHD ve İAPMA derneklerinin üyesi olan sanatçı 
çalışmalarını Ankara'daki atölyesinde sürdürmektedir. 

Born in Berlin in 1940. Grauted from the Faculty of 
Political Sciences at Ankara University, in 1962. Study 
of art with Refik Epikman, Lütfü Günay and Eşref Üren 
who were very prominent Turkısh painters. Having 
initiated the formation of the Group of Six in 1968-
1979 and also joining the United Artists and Scluptors 
Assc. in 1970. 1985, Erşen went to Florence (İtaly) with 
a scholarship to study art in Sculo Lorenzo de Medici 
and Museo Uffizi. İn 1990 she prepared a book named 
‘’Painter Eşref Üren‘’. 1998-2000 She went to Paris 
and began to work in Ecole Nationale Superiere des 
beuax-art (Ensba) and Grande Chaumiere. Her works 
of drawing, painting and photography were awarded 
various prizes in Turkey. He has had 40 personal 
exhibitions along with many mixed ones. He continues 
to his works in his atelier in Ankara.
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JONUL BUENATE
Filipino Artist, Born 1971 in Manila Philippines. 
1994, Fine Arts Graduate, Major in Paintings at the 
University of Sto. Tomas Manila. Has joined exhibition 
in Philippines, Honkong, Malaysia, İndonesia, Kuwait 
and United Arab Emirates and so many solo and 
group exhibition also in Turkey. Specialise in portraits, 
inspired him to paint what he saw and imagine using 
blasting effects technique and details on his paintings. 
Collectors of his paintings are from Philippines, USA, 
Italy, England, Japan, Kuwait, Dubai, Australia, 
Indonesia, Iran, and Turkey etc.

Filipinli ressam 1971 yılında Manila’da doğdu. 1994’de 
Sto. Tomas Üniversitesi Güzel sanatlar ve desinatörlük 
Akademisinden mezun oldu. Sanatçı Filipinler, Hong 
Kong, Malezya, Endonezya, Kuveyt ve Dubai’de birçok 
kişisel ve Karma Resim Sergisine katıldı. Türkiye’de ise 
birçok Karma Resim Sergisi ve Sanat Çalıştayına katıldı. 
Portre ressamı olan sanatçı, çalışmalarında gördüğü 
ve hayal ettiği imgeleri özellikle insan figürlerini kendi 
gözlemleri ile duygularını katarak yorumlamakta ve 
lekeleme tekniği ile detaylandırmaktadır. Filipinler, ABD, 
İtalya,  İngiltere, Japonya, Kuveyt, Dubai, Avustralya, 
Endonezya, İran ve Türkiye’de özel koleksiyonlarda 
ve çeşitli müzelerde resimleri bulunmaktadır. Bir Türk 
ile evli olan ressam 2011 yılından itibaren Türkiye’de 
yaşamakta ve çalışmaktadır.

KADİR ŞİŞKİNOĞLU
1962 yılında Sungurlu'da doğdu. 1983 yılında Gazi 
Eğitim Fakültesi  Resim Bölümü’nden  mezun oldu. 
12 yıl resim-iş öğretmenliğinden sonra 1995 yılında 
KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Resim Bölümüne Öğretim 
Görevlisi olarak atandı.2000 yılında yüksek lisans 
eğitimini tamamladı.Halen üniversitedeki  görevine 
devam etmektedir.23 kişisel sergi açtı, 200’den fazla 
karma sergilere katıldı. Ulusal düzeyde katıldığı 
yarışmalardan beş ödül kazandı. 2012 yılı (GÖRSED) 
"yılın sanat eğitimcisi" seçildi. Yurt dışı , yurt içinde 
bazı resmi - özel koleksiyonlarda eserleri yer aldı.
Beşi uluslararası , dokuz sanatçı çalıştayına davet 
edildi.Ulusal sanat projelerinde yer aldı. Yayınlanmış 
şiir,öykü,deneme , sanat yazıları ile "Müze Kültürü ve 
Eğitimi" isimli bir kitabı bulunmaktadır.2015 sanatta 
30. yılı  nedeniyle hakkında “Dost Elinden Dost 
Dilinden Kadir  ŞİŞGİNOĞLU”  bir  kitap  yayınlanmıştır. 
BRHD, GÖRSED ve ANKÜSAD üyesidir.

KADİR ÖZTOPRAK
1976 Ankara doğumlu, ilk ve orta öğrenimini 
Ankara'da tamamladı. 1998 yılında Gazi Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü'nü kazandı ve 2002 
yılında Resim ana sanat dalından mezun oldu. 
Resim çalışmalarını Ankara'da kendi atölyesinde 
sürdürmektedir.

Born in Ankara in 1976, completed his primary and 
secondary education in Ankara. Won Gazi University, 
Department of Fine Arts Education in 1998 and 
graduated from the Fine Arts Department in 2002. 
Still works in the Ministry of Culture and Tourism, and 
continues his works of art in his workshop in Ankara.

He was born in 1962 in Çorum-Sungurlu. He is graduat-
ed from graphic programme at Gazi Education Faculty in 
Gazi Üniversity. He worked as a art teacher for 12 years 
at Zonguldak and Malatya.  In 1995 he investitured in  Art 
Department of Fatih Education Faculty, Karadeniz Thec-
nical Üniversity as a lecturer. He has finished his Master 
Degree in 2000. At present he has been working in Art 
Department, Karadeniz Thecnical Üniversity as a lecturer 
of department. He has attended 23 solo exhibition and 
200 mixed and group exhibition so far. He won 5 prices 
from national competition and. 2012. (GÖRSED) "the art 
educator of the year" award. Overseas, some domestic 
official - took place the works in private collections.Five 
international, took part in the art Project  Nine artists 
invited to the workshop. He took part in a national art 
project. Published poetry, short stories, essays, and art 
writing "Museum of Culture and Education" There is a 
book.2015 on the 30th anniversary of the art due to the 
"From The Word and Hands of Friends Kadir ŞİŞGİNOĞLU” 
was published in a book. He is a member of BRHD (United 
Painters and Sculptors Association) and GÖRSED (Turkish 
Visual Arts Education Association) and ANKÜSAD. 
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KAYIHAN KESKİNOK SAYGIYLA ANIYORUZ

Born in 1923 in İzmir. Graduated from Gazi Eğitim 
Enstitüsü [Gazi Institute of Education] in Ankara. In 
1960 made post graduate study at Ecole de Beaux 
Arts [School of Fine Arts] in Lausanne. Betwen 1963- 
1968, taught in the Department of Painting at Gazi 
Institute of Education. Worked at TRT (Turkish Radio 
and Television Institution). Besides more than 50 
individual exhibitions, he participated in participated 
in joint exhibitions in Turkey and abroad. His major 
paintings are available both in private collections and 
at State museums. He tought painting at Sanatyapım 
Gallery, Art Studio between 1982 and 2012. He has 
been working as a free-lance artist.

1923 Yılında İzmir’de doğdu. Gazi eğitim Enstitüsü 
Resim Bölümü’nü bitirdi. 1960’da Lozan Güzel 
Sanatlar Okulu’nda öğrenim sonrası çalışma yaptı. 
1963-1968 arasında Gazi Eğitim Enstitüsü Resim 
Bölümü’nde eğitmenlik yaptı. TRT Kurumunda çalıştı. 
Elliyi aşkın bireysel serginin yanı sıra yurtiçinde ve 
yurtdışında karma sergilere katıldı. Özel ve devlet 
Müzesi koleksiyonlarında çalışmaları bulunmaktadır. 
1982-2012 yılları arasında Sanatyapım Galerisi Sanat 
Atölyesii yönetmiştir. Halen serbest artist olarak 
çalışmaktadır.

KAYHAN AYBATLI
1959 yılında Yerköy´de doğdu. 1977´de Kuleli Askeri 
Lisesini, 1981 yılında Kara Harp Okulunu bitirdi. 
İzlenimciliğin geleneksel takipçilerinden olan Aybatlı 
rahat bir fırçaya, renkçi bir anlayışa sahiptir. Resim 
lerinde yağlı boyanın dışında pastel boyayı da ustaca  
kullanmaktadır. Yurt içi ve yurt dışında resmi ve özel 
birçok koleksiyonda çalışmaları bulunan sanatçı bugüne 
kadar 22 kişisel sergi açmış birçok da karma sergiye  
katılmıştır. Oyak´ın düzenlediği resim yarışmalarında 
iki kez birincilik ödülüne layık görülmüştür. Birleşmiş 
Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği üyesi de olan  
sanatçı, Kültür Bakanlığının 1995 yılında yayınladığı 
“Ressamların Fırçasından İstanbul” isimli katalogda 
ve yine Kültür Bakanlığının 2006 yılında düzenlediği  
“Türkiye Resimleniyor” ve “İstasyonlar” projelerinde 
yer almıştır. Çalışmalarını emekli olduktan sonra 
yerleştiği Ankara´da kendi atölyesinde sürdürmektedir. 

He was born in Yerköy in 1959. He graduated from Kuleli 
Military High School and Military Academy in 1977 
and 1981 respectively. Aybatlı, a traditional follower of 
impressionism, has an ease brush style and a colorist 
comprehension. He has been using not only oil paint 
but also pastels skillfully in his works. The artist,  
having works in many official and personal collections 
exhibited them in domestic and international arena, 
has  22 personal exhibitions in addition to participation 
of  many mixed exhibitions up to now. He was deemed  
worthy twice for first place award in competitions held 
by Oyak. The artist, who is a member of Association of  
by Oyak. The artist, who is a member of Association of  
United Painters and Sculptors, has his place in catalog 
named “Istanbul from Painters’ Brush” published by  
Ministry of Culture in 1995 and in the project “Turkey 
with Paints” arranged by the same ministry in 2006. 
He  has been continuing his activities in his workshop 
in  Ankara since his retirement. 

KÜRŞAT YILMAZ
1960 Kars doğumlu olan sanatçı, Ankara Gazi 
Üniversitesi İİBF’den mezun olmuş, TRT’de geçirdiği 27 
yıllık görevinden emekli olduktan sonra 2006 yılında 
Ankara Dikmen’de kurduğu “Kursart Sanat Galerisi & 
Atelyesi"nde sanat yaşamını sürdürmektedir. Yaklaşık 
1978 yılından itibaren sürdürdüğü resim çalışmalarını, 
yağlıboya üzerinde yoğunlaştırmış, uzun süre klasik 
tarzda çalışan ve daha sonraki çalışmalarında soyut ve 
sürrealist kavramlara yer veren sanatçı son yıllardaki 
çalışmalarında ise yaşamının büyük bir bölümünü, 
felsefeleri ve yaşamlarını incelediği Kızılderili (Native 
American Indian) temalarına ve portrelerine yer vermiştir. 
Sanatçının çeşitli firma ve özel kuruluşlar için yapmış 
olduğu grafik tasarımları ve firma logo'ları da mevcuttur. 
Kursart Sanat Galerisi ve Atelyesi’nde yetişkinlere ve 
çocuklara yönelik hobisel kurs vermesinin yanı sıra, Güzel 
Sanatlar Lisesi ve Fakültelerine öğrenci de yetiştiren 
sanatçı “Tüm Sanat Galerileri Derneği”nin Başkanlık 
görevini de iki dönemdir yürütmektedir. Sanatçı, yurt 
içinde ve yurt dışında  Belediye, Üniversite ve Kurumların 
çeşitli belde ve şehirlerde düzenlediği sanat çalıştaylarına 
ve sempozyumlarına katılmış, birçok etkinlik ve sergi 
kataloglarında da yer almıştır. Uluslararası Plastik Sanatlar 
Derneği (UPSD) ve Birleşmiş Ressamlar Heykeltraşlar 
Derneği (BRHD) üyesi de olan Kürşad YILMAZ yurt içi 
ve yurt dışında çok sayıda karma sergilere katılmış, 12 
kişisel sergi açmış olup, çeşitli koleksiyonlarda eserleri 
bulunmaktadır.

Artist was born in 1960 in Kars, Turkey. He graduated 
from Ankara Gazi University, İİBF section. He retired 
from TRT ( Turkish Radio and Television Administration 
) after 27 years. He established the art gallery named 
“Kursart Art Gallery & Workshop “ in Dikmen, Ankara 
and he continues his artistic career in there since 2006. 
He concentrated on oil painting since 1978, he worked 
in a classical style for many years, later his works gave 
place to the abstract and surrealist concept. In recent 
years, he painted themes and portraits of the Native 
American Indians that he has investigated philosopy 
and lives of the Indians. The graphic design and logos 
made by artist for various Corporate and Private 
Organizations are also available. Hobby courses are 
given in “Kursart Art Gallery & Workshop” to grown 
ups and children. On the other hand, he trains the 
students in order them to enter the Fine Arts High 
Schools and Faculty. He has been the President of 
All Art Association Gallery in two periods. Artist 
has participated in Art Workshops and Symposia at 
home and abroad organized by the University, the 
Municipality and Institutions and also, he has been 
involved in various events and exhibition catalogs.  
Kürşad Yılmaz is a member of International Plastic Arts 
Association (UPSD) and United Artists and Sculptors 
Association (BRHD). Yılmaz has participated in various 
group exhibitions at home and abroad and has opened 
12 solo exhibitions too and his works are available in 
various collections.
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1963, Erzincan, Kemah doğumlu. 1988’de Mimar 
Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik 
- Cam Anasanat Dalı Bölümünü bitirdi. 1988-1989 Pa-
şabahçe Cam Fabrikası’nda, cam üzerine negatif rölyef 
çalışmaları yaptı. 1995 Marmara Üniversitesi Atatürk 
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nde öğret-
menlik sertifikası formasyon eğitimi aldı. Yurtiçinde 
75 ‘e yakın karma ve grup sergilerine, yurtdışında ise 
Fransa, Almanya ve Belçika’ da Anadolu Sanatçılar 
Derneği tarafından organize edilen grup sergilerine 
katıldı. Sanatçının yurtiçinde çeşitli şehirlerde kolektif 
çalıştığı 4 adet açık alan heykel uygulaması bulunmak-
tadır.  Halen Gazi Üniversitesi, Resim-Heykel Müzesi 
Müdürlüğü’nün yanı sıra, Gazi Eğitim Fakültesi Güzel 
Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim-İş Eğitimi Anabilin 
Dalı’nda Öğretim Elemanı olarak görev yapmaktadır.

Born in 1963, Erzincan/Turkey. Graduated from Mimar 
Sinan University, Fine Arts Faculty, Ceramic Department. 
He did negative relief on glass in Pasabahce Glass 
Factory. He went to Marmara University, Ataturk 
Training Faculty, Training Sciences Department for 
pedagogic formation.He joined approximately 35 
mixed exhibition in Turkey and exhibitions that were 
organized by Anatolian Artists Association in France, 
Germany and Belgium. The Artist has got 4 open air 
sculptures of collective work. 
He is still an instructor at Gazi Universty, Gazi Faculty of 
Teacher Training of Collective Work Department of Fine 
Arts Education and also working the Director of Gazi 
University Painting and Sculpture Museum.

AZİMET KARAMAN

1951 Yılında Niğde’de doğdu.
1974 Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü’nden me-
zun oldu.
1990 “Yaratıcılık ve Eğitim” konulu tezi ile yüksek li-
sans.
1993 “Sanatsal Yaratıcılıkta Soyutlama ve Günümüz 
Sanatındaki Yeri” konulu tezi ve sanatsal çalışmaları ile 
Sanatta Yeterlik (Doktora) programını bitirdi.
2008’de Profesör oldu. Bugüne dek 35 kişisel sergi 
açtı, yurt içi ve dışında çok sayıda sergiye katıldı. Altı 
ödül aldı. Resimleri resmi ve özel koleksiyonlarda bu-
lunan Karayağmurlar’ın yayınlanmış altı  kitabı bulun-
maktadır.  İki öykü ödülü olan sanatçı,  yazın ve sanat 
alanında  yazmayı sürdürüyor.  İstanbul Aydın Üniversi-
tesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde  öğretim üyesi. 

In 1951, he was born in Niğde.
In 1974, he graduated from Gazi Institute of Education, 
department of Painting.
He finished his MA with his thesis “Creativity and 
Education” in 1990 and his PhD with his thesis 
“Abstraction in Artistic Creation and Its Place in Today’s 
Art” in 1993. 
He became a full professor in 2008. Up to now, he has 
had 35 solo exhibitions and participated in many joint 
exhibitions in the country and abroad. He received six 
awards. Karayağmurlar, whose works are in official and 
private collections, has published six books. Having 
received two short story awards, the artist continues 
his works in literature and art. He is a faculty member 
in İstanbul Aydın University, Department of Fine Arts. 

BEDRİ KARAYAĞMURLAR

KAYIHAN KESKİNOK
Born in 1923 in İzmir. Graduated from Gazi Eğitim 
Enstitüsü [Gazi Institute of Education] in Ankara. In 
1960 made post graduate study at Ecole de Beaux 
Arts [School of Fine Arts] in Lausanne. Betwen 1963-
1968, taught in the Department of Painting at Gazi 
Institute of Education. Worked at TRT (Turkish Radio 
and Television Institution). Besides more than 50 
individual exhibitions, he participated in participated 
in joint exhibitions in Turkey and abroad. His major 
paintings are available both in private collections and 
at State museums. He tought painting at Sanatyapım 
Gallery, Art Studio between 1982 and 2012. He has 
been working as a free-lance artist. 

1923 Yılında İzmir’de doğdu. Gazi eğitim Enstitüsü Re-
sim Bölümü’nü bitirdi. 1960’da Lozan Güzel Sanatlar 
Okulu’nda öğrenim sonrası çalışma yaptı. 1963-1968 
arasında Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü’nde 
eğitmenlik yaptı. TRT Kurumunda çalıştı. Elliyi aşkın 
bireysel serginin yanı sıra yurtiçinde ve yurtdışında 
karma sergilere katıldı. Özel ve devlet Müzesi kolek-
siyonlarında çalışmaları bulunmaktadır. 1982-2012 
yılları arasında Sanatyapım Galerisi Sanat Atölyesii 
yönetmiştir. Halen serbest artist olarak çalışmaktadır.  
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LÜTFÜ GÜNAY
1924 Kilitbahir’de (Çanakkale) doğdu. 1944 – 1949 yıl 
ları arasında, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, 
Zeki Kocamemi Atölyesi’nde eğitimini tamamlayarak,  
yüksek resim bölümünden mezun oldu. 1967-1993 
yılla rı arasında, Ankara, Türk- Amerikan Kültür Derneği 
resim kurslarını yönetti. 1970 yılında 31. Devlet Resim 
ve Heykel   Sergisi’nde ikincilik ödülünü, 1986’da 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın düzenlediği 
“Atatürk Resimleri Yarışması”nda mansiyon kazandı. 
1974-1977 yıllarında Danimarka’da, Holstebra 
kentinde İNTER-7 ve İNTER-10  sergilerine katılarak 
Şeref Diploması aldı. 1994’de Uluslararası Plastik 
Sanatlar Derneği’nin “Onur Ödülü”nü aldı. 1999’da 
Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nden mezun 
oluşunun 50. yılında, Mimar Sinan Üniversitesi 
tarafından bir  plaketle ödüllendirildi. Kurucularından 
olduğu BRHD tarafından ödüllendirildi ve yine 
kurucularından olduğu Ankara  Çağdaş Sanatlar Vakfı 
(ÇAĞSAV) 2009 Onur Heykelciliği’ni  aldı. 1953 yılından 
bu yana 107 kez kişisel sergi açtı, 350 civarında karma 
sergiye katıldı. Ankara’da yaşıyor, sanat  çalışmalarını 
kendi atölyesinde sürüdürüyor. 

1924 Born in Kilitbahir (Çanakkale). 1944-1949 
Attended Atate Academy of Fine Arts in İstanbul; 
studied  under Mr. Zeki Kocamemi and obtained his 
Master’s in Painting. 1967-1993 Taught and directed 
painting  classes at Turkish American Association in 
Ankara.  1970 Second Award in 31st State Painting 
and Sculptor Exhibition; 1986 “Honorable Mention” 
award at “Atatürk Paintings Competition” organized 
by Petroleum Corporation. 1974-1977 “Honor Award” 
in Holstebra  (Denmark) at İlter-7 and İnter-10 
exhibitions. 1994  “Honor Awawrd” by International 
Association of Fine Arts. 1999 Special Award by 
Mimar Sinan University at his 50 th. graduation 
year. 2010 Awarded by The United  Painters and 
Sculptors Association (BRHD) Since 1953 he had 107 
personal exhibitions and participated in 305 collective 
exhibition. Lütfü Günay lives in Ankara  and works in 
his own workshop there. 

LÜTFİYE YAZAN

MEHMET ALİ DOĞAN

She was born in 1959 in Ankara. Graduated from Art 
Department of Gazi University Faculty of Vocational 
Education n1981. Worked as art and footwear design 
instructor in schools governed by Ministry of National 
Education. Has been a member of “Head Council of 
Education and Morality, Art Expertise Commission” 
“Commission of Textbook Illustrations”, “Office of 
Publications Culture, Commission of Review of Textbook 
Illustrations”. Yazan, who holds an international 
footwear design diploma and certificate, was later 
sent on a course for leathercraft and shoe design to 
Italy by TASEV. During this time she also practiced 
footwear and costume designs. Since 1999, she has 
been planning the curriculum and lecturing in the 
same department where she acts as the founding head 
of department. Hosting and participating in personal, 
collective exhibitions and workshops, the artist is also 
a member of United Painters and Sculptors Association 
and IWS. Has worked as a half-time instructor in METU 
and still runs the footwear design courses in Anadolu 
University while maintaining her art studies in her 
workshop.

He was born in 1970 in Elazığ. He was graduated from 
Hacettepe University Faculty of Fine Arts Department 
of Painting, Prof. Dr. M. Zahit Büyükişleyen Workshop 
in 1995. He has held 22 individual exhibitions so far 
at home and abroad and he participated in many art 
activities. He carried out outer front wall painting 
works in Ankara Anatolia Performance Center, 
construction of which is still going on. Concept: “Earth, 
Sky, Sea.” Total Painting Area: 984 m2. He has works in 
some official and private collections. He is a member 
of UPSD and he is the chairman of the board of the 
UPSA He is continuing his artistic efforts and giving art 
education in Doğan Arts House belonging to him. 

1959 yılında Ankara’da doğdu. Gazi Üniversitesi Mesleki 
Eğitim Fakültesi (K.T.Y.Ö.O.) Resim bölümünden 1981 
yılında mezun oldu. MEB bünyesindeki okullarda Resim 
ve Ayakkabı Tasarım öğretmeni olarak çalıştı.Talim ve 
Terbiye Kurulu Başkanlığı Resim İhtisas Komisyonu, 
Ders Kitaplarını Resimleme ve Yayın Kültür Dairesi Ders 
Kitaplarının Resimlerini İnceleme Komisyonu üyesi 
olarak çalıştı. Uluslararası ayakkabı tasarım diploma 
ve sertifikası bulunan Yazan, daha sonra TASEV 
tarafından Ayakkabı Tasarım Eğitimi için Italya’ya 
gönderildi. Bu süreçte Ayakkabı ve Kostüm tasarımları 
da yaptı. Kurucu başkanlığını yaptığı Ayakkabı Tasarım 
Eğitimi programlarını hazırlayarak, 1999 yılından beri 
eğitimlerini yürütmektedir. Kişisel, grup, çok sayıda 
karma sergiler ve sanat çalıştaylarına da katılan 
sanatçı, BRHD ve Uluslararası Suluboya Derneği 
üyesidir. ODTÜ’de yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak 
çalışmıştır. Halen Anadolu Üniversitesi’nde ayakkabı 
tasarım derslerini yürütmekte ve resim çalışmalarına 
kendi atölyesinde devam etmektedir.

1970 yılında Elazığ’da doğdu. 1995 yılında Hacettepe 
Üniversitesi  Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü 
Prof . Dr . Zahit Büyükişleyen Atölyesinden mezun oldu. 
Bugüne kadar yurt içi ve yurt dışında 22 kişisel sergi açtı 
ve birçok karma etkinliğe  katıldı. Yurt içi yarışmalarda  
dört ödül alan Sanatçı Özgün  Baskı  ve duvar resimleri 
uygulamalarına ayrıca önem  vermektedir. Ankara’da 
Anadolu Gösteri Merkezinde 984 m2 kendi tarzında 
duvar  resmi uygulaması mevcuttur. Kurucusu olduğu 
Doğan Sanatevi’nde Güzel Sanatlar Fakülteleri ve 
Liselerine yönelik eğitim vermenin yanı sıra sanatsal 
çalışmalarını Ankara’daki atölyesinde sürdürmektedir. 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, Özel koleksiyonlarda 
eserleri bulunan sanatçı, UPSD üyesi ve (Birleşmiş 
Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği) BRHD Başkanıdır. 
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MEHMET AKİF ORÇAN
1977'de K.Maraş’ta doğdu. 2000’de Atatürk 
Üniversitesi (AEF) resim bölümünden mezun oldu. 
9 kişisel sergi açtı.40’ın üstünde karma sergide yer 
aldı. Kent gazetelerinde kültür-sanat içerikli yazı ve 
şiirleri yayınlandı.Çeşitli yazarlara kitap kapak tasarım 
ve iç desenlerini yaptı.(BRHD)Birleşmiş Ressamlar ve 
Heykeltıraşlar Derneği üyesidir.9 yıldır güzel sanatlar 
lisesinde görev yapmakta olup;halen K.Maraş’ta kendi 
atölyesinde çalışmaktadır.

He was born in Kahramanmaras in 1977 . He 
graduated form Ataturk University art department 
in 2000. He opened nine personel exhibition.He took 
place in more than 40 group exhibions. Cultural and 
artstic content wiriting and poetry were puplished in 
the cit newspaper .He made book design and interior  
for different writers. He is a member of BRHD. He has 
been working at fine arts high school for nine years.
He is stil working in his own studion  Kahramanmaras.

MEHMET EMİN ÖZER
1959 Alanya' da doğdu. 1985 yılında A.Ü. Tıp Fakültesini 
bitirdi. Çocukluk yıllarında başlayan resim sevgisini 
karikatür çizerek devam ettirdi. Resimlerinde, çocuksu  
görsel heyecanları, bir düş atmosferine sokup bu 
düş'ü gerçek gibi göstermeye çalışan sanatçı, izlenimci 
tarzdaki resimlerinde naif resmin insanı saran içtenliği 
ve samimiyetini verir.  Bir çok karma sergiye katılan 
sanatçı, sosyal sorumluluk projelerine ve festivallere 
resimleri ile destek vermektedir. Ayrıca on beş kişisel 
sergisi bulunmaktadır. Ankara'da "Amedus Art" sanat 
evinin kurucusu olan sanatçı çalışmalarına kendi  
atölyesinde devam etmektedir. 

Born in 1959 in Alanya, Dr. Özer has graduated from 
Faculty of Medicine, Ankara University, in 1985. 
His passion for painting during his childhood, has 
transformed in to drawing cartoons when he was a 
teenager. In his paintings, he first puts the childish and 
visual emotions into dream of atmosphere then he tries 
to portrait those dreams like a reality. His paintings are 
in fluenced by impressionism.His fundementalaim is to 
show sincere and candid characteristic of the naive 
painting. He has participated many exhibitions with 
various artists.He has fifteen personal exhibitions. 
He also supported many social resposability projects 
with his paintings. He is the founder of "Amedeus Art" 
house and still painting at his workshop.  

MEHMET ERBİL
İlk ve orta eğitimini Adıyaman’da tamamladıktan sonra, 
resim eğitimini, Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümünde 
1970 yılında tamamladı. Anadolu’da resim öğretmeni 
olarak görevini sürdürürken sanat birikimine temel olan 
çevre incelmelerine ağırlık verdi, yoğun bir birikim dönemi 
yaşadı. Sanat ve eğitim üzerine incelemelerde bulundu. 
Yazılar yazdı.1981 yılında görevli bulunduğu Ankara 
Hasanoğlan Atatürk Öğretmen Lisesi’nde açılan Atatürk 
Müzesinin açılışına üç yıllık bir çalışma ile katkıda bulundu. 
Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği üyesidir. 
1995-2002 yılları arasında Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar 
eğitimi Resim Ana Sanat Dalında Fotoğraf ve Temel 
Grafik Eğitimi dersleri verdi. 1994 yılında Yüksek lisansını 
tamamlayan Erbil’in yurt içi ve yurt dışı koleksiyonlarda 
yapıtları bulunmaktadır. 1981 yılından beri 19 kişisel sergi 
açtı ve çok sayıda karma sergiye katıldı. Kendi atelyesinde 
çalışmalarını sürdürmektedir.2014 yılında “Köy Enstitüleri 
ve Yurtseverlik” adlı kitabı yayımlandı. After finishing 
his primary and secondary education in Adıyaman, he 
completed his art education in Gazi University, Faculty of 
Education, Department of Painting in 1970. 

After finishing his primary and secondary education in 
Adıyaman, he completed his art education in Gazi Uni-
versity, Faculty of Education, Department of Painting 
in 1970. While he was doing his mission as a painting 
teacher in Anatolia, he focused on environment which 
is the base for his art and he had had an intense cu-
mulation experience. He made certain researches on 
art and education. He contributed to Ataturk Museum 
opening in Ankara Hasanoğlan Anadolu Öğretmen 
Lisesi where he used to work in 1981 with a painting he 
had worked on for 3 years. He is a member of UPSA. He 
had taught photography and teaching of basic graph-
ics in Painting Department of Gazi University Fine Art 
Education Faculty between 1995-2002. He finished his 
master's studies in 1994 and some of his works are in-
cluded in collectşons in Turkey and abroad. He has had 
19 personal exhibitions since 1981 and participated 
in many mixed ones. He is continuing his works in his 
own atelier. He published a book called "Köy Enstitüleri 
ve Yurtseverlik" (Village Institutions and Patriotism) in 
2014.
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METE DEMİRBAŞ
He has born in İstanbul, 1943. After graduating from high 
school, has studied four years in the Agriculture Faculty 
of Ankara University. In the year of 1966 he started his 
art education in State Fine Arts Academy in İstanbul 
(İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi). In 1971, he 
successfully graduated from Department of Sculpture 
with Master of Arts Degree. In 1972, he got married, and 
moved to Ankara. In 1973, he worked as technical staff 
in the Construction Section of the Technical Committee 
Management Department in Ankara Municipality. Starting 
from 1974 he has continued to work as a freelance artist. 
In 1983, he participated in the establishment of Faculty 
of Fine Arts of Hacettepe University as founder member. 
In 1983, he received his Proficiency Degree in Fine Arts. 
He became an Assistant Professor in 1987 and Associate 
Professor in 1992. He has worked as a Faculty Member 
of Sculpture Department of Fine Art Faculty of Hacettepe 
University until his retirement in 26th June of 2010. The 
Artist has participated in group exhibitions both in Turkey 
and in other countries and, has hosted three individual 
exhibitions in 1992, 2007 and in 2010. He has also has 
been a jury member in many competitions. The artist is 
represented in both official and private collections

1943 yılında İstanbul’da doğdu. Liseden sonra dört 
yıl Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ne devam etti. 
l966’da İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ne 
girdi. l971 yılında Yüksek Heykel Bölümü’nü başarılı 
olarak bitirdi. 1972’de evlendi ve Ankara’ya yerleşti. 
1973’de Ankara Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Yapı 
Şubesi’nde teknik eleman olarak çalıştı. 1974’den 
itibaren çalışmalarına serbest olarak devam etti. 
1983’de Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi’nin kuruluş kadrosunda yer aldı. 1983’de 
Sanatta Yeterlik aldı. 1987 yılında Yardımcı Doçent, 
1992’de Doçent oldu. Sanatçı yurt içi ve yurt dışında 
çok sayıda karma sergiye katılmış, birçok yarışmada 
jüri üyesi olarak görev almıştır 1992 de , 2007 de, 
2010 da üç. kişisel sergi açan ve birçok resmi ve özel 
koleksiyonda eserleri bulunan sanatçı, 26 Haziran 2010 
tarihine kadar Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar 
Fakültesi, Heykel Bölümü Öğretim Üyesi olarak görev 
yapmış ve emekli olmuştur. 

MİNE GENÇTÜRK

Ankara'da doğdu. Zübeyde Hanım Enstitüsü Resim 
bölümü mezunu, İlk kişisel sergisini 1975 yılında 
okulunda açtı. Takip eden yıllarda aralıksız olarak 
çalışmalarını sürdüren sanatçı; biri Makedonya' da 
olmak üzere 16 kişisel sergi ve çok sayıda karma-grup 
sergilerine katıldı. bazıları ; Abd, Prag, İrlanda-Dublin, 
Makedonya, Pakistan'dır.Fuar-Bianel ve çslıştaylara 
katılarak 2007 yılında Şefik Bursalı Resim Yarışmasında 
sergileme aldı. Ekin Grup Kültür Sanat Merkezinde , 
Sanat danışmanlığı ve Galeri yöneticiliği yapmıştır. 2003 
yılından itibaren kapı ve kapı tokmakları konudunda 
yoğunlaşan sanatçı, kendine has bir dışa vurumculukla 
yorumlamaktadır. Üyelikleri; BRHD, Anküsad, 
Makedonya Dostluk, Pakistan Kültür Sanat dernekleridir.
Çalışmalarına Ankara'da kendi atölyesinde devam 
etmektedir.                                                                                                                                                           

MEHMET KAPÇAK
In 1947, he was born in Mazıdağı. After studying 
at Istanbul Teacher Training School, he graduated 
summa cum laude from the Department of Arts and 
Crafts in Marmara University Faculty of Fine Arts, 
Department of Education, then Istanbul Ataturk 
Educating Institute. He pursued his academic career 
in the same field. Besides being an art educator he 
has worked as a manager in high schools, provincial 
directorate of national education, general manager in 
private schools, and a correspondent in TRT and IHA. 
He worked for Diyarbakır State Fine Arts Gallery for 
a long time as a member of the selection committee. 
He also supervised the Project ‘’the colors have values 
equal to black, white and gray hues” which includes 
his original works. The artist is a member of BRHD, and 
is still working on his painting works which focus on 
“Abstracting Goat Image”.

1947 yılında Mazıdağı’nda doğdu. İstanbul Öğretmen 
Okulu’nun ardından; şimdiki adı Marmara Üniversitesi 
Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Resim–
İş Öğretmenliği Bölümü olan, dönemin İstanbul 
Atatürk Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü’nden 
bölüm birincisi olarak mezun oldu. Aynı dalda lisans 
tamamladı. Sanat eğitimciliğinin yanı sıra ortaöğretim 
okullarında yöneticilik, Milli eğitim müdürlüğü, özel 
okullarda genel müdürlük ile TRT ve İHA muhabirliği 
görevlerinde bulundu. Uzun süre Diyarbakır Devlet 
Güzel Sanatlar Galerisi seçici kurul üyeliği yaptı. Özgün 
çalışmalarından oluşturulan “Renkler de siyah, beyaz 
ve gri tonlara denk değerlere sahiptirler” adlı projenin 
sorumluluğunu da üstlenen sanatçı, BRHD üyesi olup; 
“Soyutlamacı Keçi Objesi” odaklı resim çalışmalarına 
devam etmektedir.
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MUHTEBER DEMİRTAŞ
She was born in 1952, in Ordu. 1965 She entered 
Beşikdüzü Girl’s Teacher School. 1968 she entered  
İstanbul Teacher School Art Seminar. 1971 She 
graduated from İstanbul Teacher School Art Seminar 
1980 She graduatad from Gazi Education Institute 
Art Department. 1988  She completed licence of Gazi 
Unıversity Gazi Education Institute Art Education  
Department, Ankara. 1997 She retired after working 
as an Art Teacher in some secondary schools. She is stil 
working individually at her own atelier.  

1952 Ordu’da doğdu. 1965 Beşikdüzü Kız İlk öğretmen 
Okulu’na girdi. 1968 Sınavla İstanbul İlk öğretmen 
Okulu Resim Seminerine girdi. 1971 İstanbul İlk 
öğretmen Okulu “Resim Semineri’nden” mezun oldu. 
1980 Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü’nü bitirdi. 
1988 G. Ü. Eğitim Fakültesi, Resim-İş Bölümü Resim 
Ana Sanat Dalı’nda lisans tamamladı. Çeşitli okullarda 
Resim-İş öğretmeni olarak çalıştı. 1997-Emekli 
oldu. Çalışmalarını Ankara’da kendi atölyesinde 
sürdürmektedir. Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar 
Derneği üyesidir. Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar 
Derneğinin açmış olduğu sergilerine düzenli olarak 
katılmaktadır. 

MUSTAFA AYAZ
One of the prominent names in Contemporary Turkish 
Art, Mustafa Ayaz was born in 1938 in the village of 
Kabataş, district of Çaykara, at the province of Trabzon. 
His childhood which coincided with the  crisis ridden 
years of the Second World War was spent struggling with 
poverty and the diseases. He first got the opportunity to 
go to school at the age of ten when he started  to develop  
an interest in art. In 1953, he entered the Pulur Village 
Teacher’s School at the province of Erzurum. In the last 
year of the Secondary School he drew the attention of 
his teachers and was suggested that he should take the 
entrance examination to the Art Seminar of the Primary 
School Teacher’s School at Çapa, İstanbul. He took the 
entrance examination and was successful. In 1959 he 
graduated from Çapa Primary School Teacher’s School. 
After one year of teaching  he entered the Art Department 
of  Gazi Teacher’s Training College and graduated in 1963.  
In the three years that followed he taught art and headed 
the workshop  at the Çorum Primary Teacher’s School . 
In 1966 he passed the examination  for assistantship at 
the Art Department of Gazi Teacher’s Training College 
and taught art here until 1984 when he transferred to 
the Faculty of Fine Arts of the University of Hacettepe and 
retired in 1987. Having acquired the title of professorship 
in that same year he was appointed to the Faculty of 
Fine Arts of Bilkent University where, at the beginning of 
1988 he resigned. Since then he has continued working 
in his own atelier.  He has held over sixty exhibitions in 
Turkey and received nineteen awards. He participated 
in a multitude of biennials and joint exhibitions in India, 
Kuwait, Egypt, Romania, Bulgaria, Poland, Belgium, 
France, U. S. of America, England, Algeria, and Germany. 

Çağdaş Türk Resim Sanatı’nın önde gelen isimlerinden 
biri olan Mustafa Ayaz, 1938 yılında Trabzon’un Çaykara 
kazası Kabataş köyünde doğar. II. Dünya Savaşı’nın 
bunalımlı yıllarına rastlayan çocukluğu, yoksulluk ve 
hastalıklarla geçer. İlkokula ancak 10 yaşında iken 
başlayabilme olanağı bulan Ayaz’ın resme ilgisi o sıralarda 
başlar. 1953’de, Erzurum Pulur Köy Enstitüsü’ne girer. 
Orta sınıf son sınıfta iken hocalarının dikkatini çeker ve 
İstanbul Çapa İlk öğretmen okulu’nun Resim Semineri 
sınavlarına girmesi önerilir. Sınava girer ve kazanır. 1959 
yılında, Çapa İlk öğretmen okulunu bitirir. Bir yıl ilkokul 
hocalığından sonra, 1960’da Gazi Eğitim Enstitüsü’nün 
Resim Bölümü’ne girer ve oradan 1963’de mezun olur. 
3 yıl, Çorum İlk öğretim okulunda resim öğretmenliği ve 
atölye şefliği yapar. 1966’da, Gazi Eğitim Enstitüsü Resim 
Bölümü asistanlık sınavını kazanır ve 1984 yılına kadar 
aynı okulda resim hocalığı yapar. 1984’de, Hacettepe 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ne geçer, 1987’de 
buradan emekli olur. 1987 yılında Profesör olan Ayaz, 
aynı yıl Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ne 
atanır ve 1988 yılı başında bu görevinden kendi isteği ile 
ayrılır. O günden bu yana çalışmalarını kendi atölyesinde 
sürdürmektedir.  Yurt içinde altmışı aşkın kişisel sergi 
açan ve 19 ödül kazanan sanatçı; Hindistan, Kuveyt, 
Mısır, Romanya,  Bulgaristan, Polonya, Belçika, Fransa, 
ABD, İngiltere, Cezayir ve Almanya gibi pek çok ülkede de 
karma sergi ve bienallere katılmıştır. 

MONAD BALKAN

Monad Balkan was born in Istanbul, Bakirköy; he was 
brought up and raised in an artistic environment. 
Painting, music, cinema, poetry and literature have 
been his main interests and fields of activity. His two 
poetry books were published; he had introduced his 
philosophy as a columnist writing in a periodical called 
Çağrı (the Call) for about ten years.  Currently he is 
writing his impressions on artistic events at his column 
on an internet site: “www.sanattanyansimalar.com”.  
He was lucky enough to have received his artistic 
skills from the famous painters of his time during his 
childhood.  Afterwards he got further education on 
arts at the renowned Australian Sydney school “Julian 
Ashhton Art School”. The artist opened about thirty 
solo exhibitions at home and abroad. He exhibited 
his works also at numerous joined exhibitions, art 
fairs and festivals in Turkey and in international ones. 
Balkan is married with one daughter. He continues 
working and producing at his studio in Ankara. 

İstanbul, Bakırköy doğumlu Monad Balkan sanat ortamı 
içerisinde büyüdü. Resim, müzik, sinema, şiir, edebiyat 
dalları özellikle doğal ilgi alanı oldu. İki şiir kitabı; 
felsefi makaleleri on yıl Çağrı dergisinde yayınlandı. 
Halen “www.sanattanyansimalar.com” portalında 
sanat izlenimleriyle ilgili köşe yazıları yazmaktadır. 
Küçük yaşta devrin ünlü ressamlarından feyiz aldı. 
Ayrıca, Avustralya, Sidney'de ünlü Julian Ashton Art 
School' da eğitim gördü. Sanatçı, otuza yakın yurt içi 
ve yurt dışında kişisel sergiler açtı; çeşitli fuar, etkinlik 
ve festivallere katıldı. Balkan evli ve bir kız babasıdır. 
Çalışmalarını Ankara'daki atölyesinde sürdürmektedir. 
BRHD (Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği) 
ve BASAD (Bakırköylü Sanatçılar Derneği) üyesi 
bulunmaktadır.
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MUSTAFA SALİM AKTUĞ
1982’de Ankara Gazi Yüksek Öğretmen Okulu Resim- 
İş Eğitimi Bölümü’nü bitirdi. 1987’de Hacettepe 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 
Bölümü’nde yüksek lisansını tamamlayarak araştırma 
görevlisi oldu. 1992’de aynı bölümde sanatta yeterlik 
eğitimi yaptı. 1997’de yılında yardımcı doçent oldu. 
Akademik ve sanatsal çalışmalarını halen aynı kurumda 
sürdürmektedir. Sanatçı, yaşamda ve doğadaki duruşu, 
renklerin yarattığı psikolojik etkilerle yansıtmaya 
çalışır. Yaşamın her alanından beslenerek kurguladığı 
resimlerinde fırçanın bıraktığı her iz, doğayı, insanı 
ve bunların evren içindeki konumlnışlarını temel 
alır. Ritmik fırça darbelerinin oluşturduğu geniş 
renk yüzeylerin derinliklerinde bir gezintiye çıkarır,  
izleyiciyi. Noktaların birim elemanı olarak tekrar tekrar 
çoğalarak kullanılmasıyla oluşan macro yapıdır, onun 
bize sunduğu resimler. 

In 1982, he graduated from Ankara Gazi Teachers’ 
School, Department of Art Education. He became 
a research assistant in Hacettepe by finishing his 
Masters Studies in 1987. In 1992, he got education 
of proficiency in art. In 1997, he became an assistant 
professor. He  pursues his academic and artistic studies 
in the same  institution. The artist tries to reflect the 
stance in life and nature with psychological effects 
that colors create. In his paintings, he constructs with 
the inspirations he  gets from every aspect of life, 
every mark that the brush leaves is based on nature 
and human beings and their position in the universe. 
He takes the audience to a short trip in the depths 
of large colour layers formed by  rhytmical brush 
strokes. The paintings he presents to us are macro 
structures formed by the increasing use of  points as 
unit elements again and again.   

MÜFİT YÜKSEL

MUZAFFER TİRE

1953 yılında Ankara'da doğdu. 1970 yılında Ankara 
Hasanoğlan Atatürk Öğretmen Okulu'ndan, 1973 
yılında Gazi Eğitim Enstitüsü Resim - İş Bölümü'nden 
mezun oldu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi'nde lisans tamamladı. Uzun yıllar 
Resim öğretmeni olarak görev yaptı. 1999 yılında 
emekli olduktan sonra sanat çalışmalarını yoğunlaştırdı. 
Suluboya Ressamlar Grubu-Birleşmiş Ressamlar ve 
Heykeltraşlar Derneği üyesidir. Bugüne kadar iki kişisel 
sergi açıp birçok karma ve grup sergilerine katılmıştır. 
Çalışmalarını Ankara'da atölyesinde sürdürmektedir. 

1957 Ankara’da doğdu. 1968 İlkokul; Mersin, İskenderun 
ve Ankara'da bitirdi.1972 Ortaokul; Kalaba Ortaokulu'nda 
( Ankara ) bitirdi.1976 Lise; Keçiören Lisesi'nde ( Ankara 
) bitirdi. 1979 Gazi Eğitim Enstitüsü Resim - İş Bölümünü 
bitirdi.1980 Ortaöğretimde Resim - İş öğretmeni olarak 
çalıştı.1982 Gazi Yüksek Öğretmen Okulu Resim - İş 
Eğitimi Bölümü Resim Anasanat Dalı Asistanı olarak 
çalışmaya başladı.1983 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim 
Fakültesi Resim - İş Eğitimi Bölümü Öğretim Görevliliğine 
başladı.1985 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi 
Resim - İş Eğitimi Bölümü Anasanat Dalı’nda Lisans 
Eğitimini tamamladı.1986 Çukurova Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Resim - İş ve Sanat Eğitimi Bölümü'ne Öğretim 
Görevlisi olarak geçti. 1988 Çukurova Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Resim - İş Eğitimi Bölümü Resim Anasanat 
Dalı’nda Doktora karşılığı  “ Sanatta Yeterlik “  yaptı. 
1991 Yardımcı Doçentlik unvanı aldı.1988-1996 Resim 
Anasanat Dalı Başkanlığını yürüttü.1993 - 1994/2002 - 
2003 Resim – İş Eğitimi Bölüm Başkanlığını yürüttü.2015 
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar 
Eğitimi Bölümü Resim - İş Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda 
Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır.

He was born in 1953, in Ankara. He was graduated 
from Ankara Hasaoğlan Anadolu Öğretmen Okulu in 
1970, and from Gazi Education Institude department of 
painting in 1973. He completed his bachelor degree in 
Eskişehir Anadolu University faculty of fine arts. After 
gratuating in 1999, he focused on his art works. He is 
a member of Watercolour Painters Group and United 
Painters and Sculptors Association. Up to now, he has 
had two personal exhibition and participated in many 
mixed and group exhibitions. He continues to work in 
his atelier in Ankara.
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MÜJGAN ÖZKAYA YILMAZ
Eğitimini Dokuz Eylül üniversitesi Buca eğitim Fakülte 
si ve Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesin 
de tamamladı. Sanatçı 2003, 2004 ve 2005 yıllarında 
Hollanda’da,  2008 yılında ise Bahreyn National Muse 
um da  olmak üzere yurt dışında ve yurt içinde çok 
sayıda kişisel sergi gerçekleştirdi. Uluslararası çalıştay,  
sanat festivali ve sanat fuarlarına katıldı. İki ödül alan 
ve eserleri Devlet Resim, DYO gibi ödüllü yarışmalarda 
sergilenen Yılmaz, Bronz ve seramik heykel çalışmaları 
da yapmaktadır. Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği 
(UPSD), Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği 
(BRHD) ve miş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği 
(BRHD) ve Unesco Femmes-Art Mediterranee  üyesidir.  

Having acquired a bachelor’s degree from the 
department of painting of Buca Faculty of Education,  
Müjgan Özkaya Yılmaz had her graduate degree 
from the Fine Arts Faculty of Marmara University. 
Her paintings were exhibited abroad, in Holland in 
2003,  2004 and 2005 and in the National Museum 
of Bahrain in 2008. In Turkey she had many personal 
exhibitions and participated in numerous mixed 
exhibitions. Yılmaz  has received two rewards. Her 
works were exhibited in  prized contests such as Devlet 
Resim and DYO. Lately  she has been working with 
clay and making sculptures. Yılmaz is a member of the 
International Association of Plastic Arts (UPSD), the 
United Painters and Sculptors Association (UPSA) and 
UNESCO Femmes-Art Mediterrane. 

MÜŞERREF KÖKTÜRK
1928 yılında Bartın’da doğdu. Resim çalışmalarına 
Ankara’da başladı (1959). Değerli ressam üstat Eşref 
ÜREN’den her zaman teşvik ve takdir gördü. 1963-
1964: Paris’te müze ve sanat çevrelerinde incelemeler  
yaptı. 1965’de ilk kişisel sergisini açtı. 1967-1969  
yeniden Paris’e giderek sanatsal araştırma ve incele 
melerini sürdürdü. Goetz Akademisi’ne devam etti 
ve  Ankara Sanat dergisinin Fransa temsilciliğini üstlen 
di. 1972: Gagnessur-Mer’de (Fransa) “Uluslararası 
4.  Resim Festivali”ne katıldı. Aix-en-Provence (1971) 
Hannover (1985) ve Kuveyt (1992) “Çağdaş Türk 
Resmi” sergilerinde yer aldı. Kazandığı ödüller, TRT 
Sanat (1971), SANAT 78 Başarılı Sanatçı (1979), Devlet 
Resim Sergisi (1984) ve Türk Dil Kurumu Türk Edebiyatı  
Ödülü (1990). 

She was born in Bartın (1928). Since starting 
painting  in 1959 in Ankara, she was encouraged and 
appreciated  by the master Eşref ÜREN. 1963-1964: 
She did studies at museums and art circles in Paris. 
1965:  First personal exhibition. 1967-1969:Returned 
to  Paris again, she pursued her studies; followed 
Goetz  Academy and worked as a representative of 
Turkish revue Ankara Sanat. 1972: Took part in “The 
4th International Painting Festival” in Gagnes-sur-Mer 
(France). Took part also in the exhibitions of Turkish 
Contemporary Painting: Aix-en-Provence (1971), 
Hannover (1985)and Kuwai t(1992), Award’s: Art  
Prize of Turkish TV (1971); Successful Artist of ART 78  
(1979); State Exhibition Painting (1984) and Award  of 
Turkish Literature from Turkish Language Institution 
(1990).    

NADİRE ÖZBEK
She graduated from the Faculty of Art at the University 
of Gazi in 1989 and she got her masters degree on 
Art at the Instiute of Social Sciences of the University 
of Gazi in 1994. She had 11 solo exhibitions and she 
joined in many group exhibitions both in Turkey and 
some countries of Europe. She is a member of UPSA. 
Some of her paintings took place in several Instutions 
and collections. She is still working as a teacher and 
currently. She works in her own studio in Ankara. 

1989 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
resim bölümünde lisans eğitimini, 1994 yılında Gazi 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Ana Sanat 
Dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Sanatçı, 
Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği (BRHT) 
üyesidir.  Bugüne kadar 11 kişisel sergi açan ve çok 
sayıda yurt içinde ve yurt dışında karma sergiye 
katılan Sanatçının özel koleksiyonlar ile çeşitli kurum 
ve kuruluşlarda eserleri bulunmaktadır.  Halen sanat 
eğitimcisi olarak çalışmakta ve resim çalışmalarını 
Ankara’da kendi atölyesinde sürdürmektedir. 
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NAZENDE ÖZKANLI
1972 was born in Aksaray  Hacettepe University, 
graduated from the Faculty of Fine Arts  Majoring 
Ceramics and Glass  in 1993 In 1998, completed her 
master's degree from Anadolu University, Institute 
of Social Sciences, Department of Ceramics.Afyon 
Kocatepe University, Faculty of Engineering Ceramic 
Engineering between 1995-2001 worked as a 
lecturer.2001-2009 continued to work Ministry of 
Culture and Tourism, General Directorate of Fine Arts 
Kyrgyzstan Turkey Manas University Faculty of Fine 
Arts 2009-2011 Assistant professor in the Department 
and also served as Head of the Department.Guzelyurt 
in 2011, Aksaray University School of Ceramics, 
Glass and Tile Vocational High School was appointed 
as a lecturer.Currently, work is continuing at the 
same university.6 Personal Exhibition opened and 
participated in numerous group exhibitions.

1972 Aksaray’da doğdu. 1993 yılında Hacettepe 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve 
Cam Anasanat Dalından mezun oldu. 1998 yılında 
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Seramik 
Bölümünde Yüksek Lisansını tamamladı. 1995-
2001 yılları arasında Afyon Kocatepe Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi Seramik Mühendisliğinde 
öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2001-2009 Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünde 
çalışmalarına devam etti. 2009-2011 Kırgızistan 
Türkiye Manas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
Grafik Bölümünde öğretim Görevlisi ve aynı zamanda 
Bölüm Başkanı olarak görevine devam etti. 2011 
yılında Aksaray Üniversitesi Güzelyurt Meslek Yüksek 
Okulu Seramik Cam ve Çinicilik Meslek Yüksek Okuluna 
öğretim görevlisi olarak atandı. Halen çalışmalarına 
aynı üniversitede devam etmektedir. 6 Kişisel Sergi açtı 
ve  çok sayıda Karma Sergiye katıldı. 

NECMETTİN YAĞCI
He was born in 1956, in Mardin. He graduated from 
Gazi Higher Teaching Instution of Instructors, Painting 
and Crafts Department in 1982. He started to give 
sculpting lectures in 1986. He has got 3 monumental 
sculptures in Canada and USA and has 48 monumental 
sculptures in Turkey. He has a lot of awards at Sculpture 
Competetions. He is stil a Lecturer at Gazi University 
Gazi Education Faculty Painting Teaching Department.

1956 yılında Mardin’de doğdu. 1982’de Gazi Yüksek 
Öğretmen Okulu Resim-İş Bölümü’nden mezun oldu. 
1986’da Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş Bölümü’ne 
Öğretim Görevlisi olarak atandı. 8 kişisel sergi açıp 
birçok karma sergiye katılmıştır. Türkiye’de açık alan 
kent heykel ve anıtları yapan birkaç sanatçıdan biri 
olan Yağcı, ikisi Kanada’da diğeri Amerika Birleşik 
Devletleri’nde olmak üzere yurtdışında 3, yurtiçinde 
ise çeşitli şehirlerde 48 Heykel ve Anıt çalışması 
bulunmaktadır. Çeşitli yarışmalarda kazanılmış çok 
sayıda ödül sahibidir. Halen Gazi Üniversitesi Gazi 
Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı’nda 
öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır.

NAZLI ER
Nazlı Er was born in Sivas… She finished the professional 
Education Faculty of Gazi University. She has been a 
teacher in Avanos (Nevsehir) for two years. After she 
taught art, ceramic, grafic, style conception in some 
joblycees in Ankara for 25 years, she gave  up teaching. 
She is  retired now. She assembled the ceramic work 
shop in the 100. Year Joblycee. She has worked in this 
work shop  for nearly 10 years. She reflects abstract 
compositions, figurativly subjects with a mistic and 
dreamer under standing on her canvas.  Nazlı Er 
has been working with rich colors. She has got two 
prizes. Some of her works are in the bank and private 
collections. She participated a lot of mixed exhibition 
with the artists of Work Shop E. She opened personel 
exhibitions. She was sent to Paris in order to open the 
Mumtaz BOLMEN’s  Exhibition and artistic study by the 
Ministry of Tourism in 2002. She has been working oil 
paint, acrilic and mixed techniques in her private work 
shop and also she given private art coursen (water 
color, oil paint , acrilic, design) in her work shop. 

Sivas  Suşehri’nde  doğdu. İlk , orta, lise ve yüksek  
öğrenimini Ankara’da  tamamladı. 4 yıl yüksek  teknik resim  
öğretmenliği  okudu. Anadolu’da (Avanos)  ve  Ankara’nın  
çeşitli  kız  meslek ve  Anadolu  meslek  liselerinde  moda 
tasarım, seramik grafik , resim öğretmeni  ve  atölye şefi 
olarak  çalıştı. (25  yıl). 100. yıl Anadolu meslek lisesi 
bünyesinde Seramik  atölyesi kurarak  döner  sermayeli  
seramik atölyesi  işletip, seramik çalışmaları ile birlikte , 
seramik bölümü  ve kurs  öğrencileri  yetiştirdi. (10 yıl) 
Sanatsal faaliyetlerine; emekli  olduktan  sonra  2000 
yılında  serbest ressam  olarak  kendi  atölyesinde  Resim  
çalışmalarına   devam  etti. 2002 yılında  Paris’te  sergi  ve  
sanatsal  çalışmalarda  bulundu. (Kültür ve turizm  Bakanlığı   
katkısı ile). Kültür bakanlığı (Türkiye Resimleniyor) , Tarım 
ve Orman bakanlığı kültür varlıklarını Koruma ve Milli 
parklar  projelerinde çalışmalar yapmıştır. Ayrıca yurt dışı 
ve yurt çapında önemli kişisel sergiler(14) karma sergi . 
fuarlar ve çalıştaylar olmak üzere (50  katılım) etkinliklerde  
bulunmuştur. .  Meslek  ve  sanat yaşamında çeşitli takdir  
ve  ödüller  aldı. Halen   kendi  atölyesinde (Bahcemsanat 
sanat atölyesi) sanat  faaliyetleri (bahçe sergisi, söyleşi, 
kitap imzalama, şiir günleri vb.) oluşturmakta ve  resim  
kursları vermektedir.   BRHD , Gesam , Saküder  dernekleri 
üyesidir.
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1942 Yılında Çorum’da doğdu. Sanat sevgisini Ço-
rum lisesinde ünlü Ressam Komet’le birlikte Hasan 
Sağlam’dan aldı. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat bölü-
münü bitirdikten sonra Kastamonu’da başlayan iş ya-
şamı Diyarbakır Siirt Urfa gibi yurdun çeşitli yörelerin-
de devam etti. Karayolları Genel Müdürlüğünde Şube 
Müdürlüğü ve Daire Başkanlığı görevlerini de yürüten 
Velidedeoğlu 1984 yılından beri Eksen Proje ve İnşaat 
Anonim Şirketinin ortağı ve yöneticilerindendir. 
Yeniden doğuşu 2007 yılında Doğan Sanat Evinde 
Ressam Mehmet Ali Doğan’dan aldığı eğitimle başla-
dı. Bu güne kadar iki kişisel sergi açtı ve birçok karma 
sergiye katıldı. Çalışmalarına Ankara’da kendine ait 
olan atölyesinde devam etmektedir. 

Born in Çorum in 1942, he acquired his love of art in 
Çorum high school from the famous artist Komet and 
Hasan Sağlam. His working career began in Kastamonu
after graduating from Yıldız Technical University Civil 
Engineering department and continued working in 
various regions such as Diyarbakır, Siirt, Urfa. He also 
executed the tasks of Branch Director and Department 
Head in General Directorate of Highways and is 
currently partner and manager of Eksen Design and 
Construction Co., Inc. since 1984. His rebirth started 
with the trainings in Artist Mehmet Ali Doğan’s Doğan 
Art House in 2007. He has held 2 individual exhibitions 
so far and participated in many mixed exhibitions up to 
now. He is continuing his studies in his own art studio 
in Ankara.

TUĞRUL VELİDEDEOĞLU

NECMETTİN YAĞCI
1956 yılında Mardin’de doğdu. 1982’de Gazi Yüksek 
Öğretmen Okulu Resim-İş Bölümü’nden mezun oldu. 
1986’da Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş Bölümü’ne 
Öğretim Görevlisi olarak atandı. 8 kişisel sergi açıp 
birçok karma sergiye katılmıştır. Türkiye’de açık alan 
kent heykel ve anıtları yapan birkaç sanatçıdan biri 
olan Yağcı,  ikisi Kanada’da diğeri Amerika Birleşik 
Devletleri’nde olmak üzere yurtdışında 3, yurtiçinde 
ise çeşitli şehirlerde 48 Heykel ve Anıt çalışması bu-
lunmaktadır. Çeşitli yarışmalarda kazanılmış çok sayı-
da ödül sahibidir. Halen Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim 
Fakültesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğretim 
görevlisi olarak görev yapmaktadır.

He was born in 1956, in Mardin. He graduated from 
Gazi Higher Teaching Instution of Instructors, Painting 
and Crafts Department in 1982. He started to give 
sculpting lectures in 1986. He has got 3 monumental 
sculptures in Canada and USA and has 48 monumental 
sculptures in Turkey. He has  a lot of awards at Sculpture 
Competetions. He is stil a Lecturer at Gazi University 
Gazi Education Faculty Painting Teaching Department.

1953 Denizli doğumlu olan sanatçı 1974’te İzmir Eği-
tim Enstitüsü Resim-İş Bölümü Grafik Dalı’nı bitirdi.  
Çoğunluğu insan ve doğa ilişkilerine dayalı konuların 
yer aldığı çalışmalarını leke, doku, renk yaklaşımıyla 
özgün baskı teknikleriyle anlatmaktadır. BRHD (Birleş-
miş Ressamlar, Heykeltraşlar Derneği), F.A.M. Akdeniz 
Ülkeleri Kadın Sanatçıları derneği Özgünbaskı Resim 
Sanatçıları Derneği BEFRESİM  Buca Eğitim Resim 
mezunları derneği ART Groupe SLOTURK üyesidir.  Sa-
natçının yurt dışı ve yurt içi özel koleksiyonlarda, resmi 
kurum ve kuruluşlarda eserleri bulunmaktadır.  
32 kişisel sergisi bulunan sanatçının, 18 yurtdışı ser-
gisi, 6 tane ödülü ve 10 tane de uluslararası etkinliği 
bulunmaktadır. Çalışmalarını İzmir’de kendi atölyesin-
de sürdürmektedir. 

In1953, Hülya Yalçın was born in Denizli. She studied 
in İzmir Education Institute, Graphic Line of Printing 
Department in 1974. She has opened 32 personal 
exhibitions. She opened 18 exhibitions abroad and she 
has 6 awards from different organisations. Furthermore, 
she is a member of UPSD (International Plastic Artists 
Association); F.A.M (Creative Mediterranean Woman 
Artists Association), İstanbul Fine Arts Association 
and Picture Association, BRHD (United Painters and 
Sculptors Association). Recently, Her print artworks 
are awarded to be exhibited at 71st State Painting and 
Sculpture Competition in 2012-Ankara. She has stil 
been working on her studies in her workshop in İzmir 
for years.

HÜLYA YALÇIN
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NESLİHAN KIYAR
Born in Ermenek-Karaman/Turkey, 1981. Graduated from Selcuk 
University at Fine Arts Education Programme in 2003. Worked 
as a manager at Idea Art Gallery between 2003-2004, Konya/
Turkiye. Worked as a research assistant at Selcuk University 
Faculty of Fine Arts, Sculpture Department in 2005. Appointed 
as a lecturer at Selcuk University Faculty of Fine Arts, Painting 
Department in 2007. Finished Selcuk University Institute of Social 
Science Department Of Fine Arts Education master programme in 
2007 and doctorate programme in 2010. She gained the degree 
of the Assistant Professor Doctor in 2010, and the degree of the 
Associate Professor in 2014. She is working in Selcuk University 
Faculty of Fine Arts, Painting Department now. Solo Exhibitions: 
2014, Selcuk University Faculty of Fine Arts Art Gallery, Konya/
Turkey; 2013, SASAV, Istanbul/Turkey; 2013, Altamira Art Gallery, 
Mersin/Turkey; 2011, IsBank Art Gallery, İzmir/Turkey; 2010, 
“Mandala” State Art and Sculpture Museum, Ankara/Turkey; 
2009, 50th International Nasreddin Hodja Festival, Akşehir/Turkey; 
2008, Vivaldi Art Gallery, Bodrum/Turkey; 2005, “Duvardaki İzler”, 
State Fine Arts Gallery, Nevşehir/Turkey; 2005, Idea Art Gallery, 
Konya/Turkey; 2003, State Theater Exhibition Hall, Konya/
Turkey; Prizes: 2012, 3rd Lessedra International Painting & Mixed 
Media Competition, Jury Special Award, Bulgaristan; 2011, 2nd 
VoVa- MINIArt Biennale, Second Prize, Macaristan; 2010, 2nd 
International Balaton Szalon, Jury Special Award, Macaristan; 
2009, 1st VoVa- MINIArt Biennale, Big Prize, Macaristan; 2006, 
Konya Metropolitan Municipality Painting Competition, Mention 
Prize, Konya; 2005, Erciyes University Painting Competitions, Third 
Prize, Kayseri;" 

1981’de Ermenek-Karaman’da doğdu. 2003’de Selçuk Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Öğretmenliği’nden mezun oldu. 
2003-2004 yılları arasında İdea Sanat Galerisi’nde yönetici olarak 
çalıştı. 2005’de Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
Heykel Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 2007’de 
aynı fakültenin Resim Bölümü’ne Öğretim Görevlisi olarak atandı. 
2007’de Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel 
Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı, Resim ÖğretmenliğI Bilim Dalı’nda 
Yüksek Lisansını, 2010’da doktorasını tamamladı. 2010’da Yrd. 
Doç. Dr., 2014 yılında Doçent ünvanı aldı. Halen Selçuk Üniversitesi 
Güzel sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde görev yapmakta. 
Kişisel Sergiler: 2014, Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
Sanat Galerisi, Konya; 2013, SASAV, İstanbul; 2013, Altamira Sanat 
Galerisi, Mersin; 2011, İş Bankası Sanat Galerisi, İzmir; 2010, 
“Mandala”, Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi, Ankara; 2009, 
50. Uluslararası Nasreddin Hoca Festivali, Akşehiir; 2008, Vivaldi 
Sanat Galerisi, Bodrum; 2005, “Duvardaki İzler”, Devlet Güzel 
Sanatlar Galerisi, Nevşehir; 2005, İdea Kültür Sanat Merkezi, 
Konya; 2003, Devlet Tiyatrosu Sergi Salonu, Konya; Ödüller: 2012, 
3. Lessedra International Painting & Mixed Media Competition, 
Jüri Özel Ödülü, Bulgaristan; 2011, 2.VoVa- MINIArt Biennale, 
İkincilik Ödülü, Macaristan; 2010, 2. International Balaton Szalon, 
Jüri Özel Ödülü, Macaristan; 2009, 1.VoVa- MINIArt Biennale, 
Büyük Ödül, Macaristan; 2006, Konya Büyükşehir Belediyesi Resim 
Yarışması, Mansiyon Ödülü; 2005, Erciyes Üniversitesi Resim 
Yarışması, Üçüncülük Ödülü. 

NESRİN AKBULUT
Adapazarında doğdu. 1967-1990 yıllarında THYAO 
Ankara Satış Md.de çalıştı. 1990-1993 yıllarında Devlet 
Resim Heykel Müzesinde Sn. Vural Yurdakul ile desen 
suluboya ve yağlıboya, AKM de Sn. Ayhan Yılmaz ile 
desen ve heykel çalışmaları yaptı. Daha sonra Prof. 
Hasip Pektaş ve An. Ercan Güler ile desen çalışmalarını 
sürdürdü. 2004-2007 yıllarında Sn. İhsan Çakıcı ile 
özgün baskı çalışmaları yaptı. Çalışmalarını kendi 
atölyesinde sürdürmektedir.

NEVRUZ ERKEN
21 Mart doğumlu olan sanatçı DGSA resim bölümü, 
Salzburg yaz okulu resim ve süsleme sanatları 
seminerini tamamlamıştır. Osaka sanat bienali, Paris 
sanat  fuarı, Berlin, Frankfurt, Macaristan, Abhazya, 
Münih,  Gabarday-Balkar’da ve yurt içinde 31 kişisel 
olmak  üzere çok sayıda karma sergilere çeşitli 
festivallere  katılmıştır. Vakıflar bankası, Akbank, 
AK Sigorta, SSK,  SHÇEK, basta olmak üzere birçok 
resmi ve özel kuruluşta eserleri bulunmaktadır. 
Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumunda Kültür 
Merkezi Müdürlüğü yapan Nevruz Erken uzun yıllar 
Çankaya Belediyesi sanat da  nışmanı olarak ÇSM de 
çalışmıştır. Şu sıralarda CHP İl Başkanlığında Kültür 
Sanat Komisyonu Başkanlığı yapmaktadır. IDA ART 
GALERY’nin sahibi ve sanat direktörü olan sanatçı 
çalışmalarını Ankara’da yürütmektedir. 

The artist was born in 21 March. She has completed 
the State Academy of Fine Arts and Seminar of Fine 
Arts in Salzburg Summer School. She has participated 
in many  mixed exhibitions and various festivals 
abroad, in Berlin, Frankfurt, Hungary, Abkhazia, 
Munich, Gabarday- Balkar  and Osaka Art Biannual, 
and Paris Art Fair besides many others in Turkey, 31 
in total. Her paintings are present in many private and 
official collections, notably in Vakıflar Bank, Akbank, 
AK Insurance, SSK, and SHCEK. Nevruz  Erken, currently 
being the Cultural Center Manager  in Social Services 
and Child Protection Agency, has  worked as an art 
consulter in Contemporary Art Center in Çankaya 
Municipality for many years. Nowadays, she  is the 
president of the Culture and Art Commission in  CHP 
Provincial Directorate. She is the owner of IDA ART  
GALERY and is an art director. She resumes her studies  
in Ankara. 
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NEVZAT CAN
I was born in 1945 in Ankara. I completed my education 
in Ankara. I completed my work life in 2000 by retiring 
from the General Directorate of Mineral Research and 
Exploration. My passion for the art of drawing and 
painting had started middle school years. My art life 
become more meaningful with Mr. Cemal Bingöl, Cemal 
Güvenç and Mr. Bahattin Akay. My Works as charcoal 
pencil and oil painting. At first Atatürk, landscape 
and still life are being carried out until today The first 
exhibition “Portraits of Ataturk” as i opened in 2013. I 
participated in numerous group exhibitions. I learn a lot 
of valuable information at the Hızır Teppeev workshop 
continued for many years. I continue my Works in my 
own studio. 

1945 yılında Ankara’ da doğdum. Eğitimimi Ankara’ 
da tamamladım. Çalışma hayatımı ise 2000 yılında 
Maden tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nden 
emekli olarak noktaladım. Ortaokul yıllarında başlayan 
resim sanatına olan tutkum lise yıllarında kıymetli 
hocalarım; sayın Cemal Bingöl, sayın Cemal Güvenç ve 
sayın Bahattin Akay’dan aldığım eğitimle daha da bir 
anlam kazandı. Çalışmalarımı, karakalem ve yağlıboya 
olarak başta Atatürk olmak üzere, portre, manzara 
ve natürmort konularında sürdürmekteyim. İlk kişisel 
sergimi “Atatürk Portreleri” olarak 2013 yılında açtım. 
Çok sayıda karma sergiye katıldım. Uzun yıllar sayın 
Hızır Teppeev atölyesinde devam ederek çok değerli 
bilgiler edindiğimi söylemeliyim.  Halen çalışmalarıma 
kendi atölyemde devam etmekteyim. 
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Izmir’de doğdu.1978 yılında İzmir Buca Eğitim Fakültesi 
Grafik Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldu. 1996 yılında Eski-
şehir Anadolu Üniversitesi’nde lisans tamamladı. KİŞİSEL 
SERGİLER
1998 Atatürk Kültür Merkezi (İstanbul). 2000 Destek 
Reasurans Sanat Galerisi (İstanbul). 2000 Adnan Franco 
Sanat Galerisi (İzmir).2001 Halk Bankası Sanat Galerisi 
(Ankara). 2001 Vakıflar Bankası Sanat Galerisi İstan-
bul.2001 Rengigül Sanat Galerisi Bozcaada.2003 Milli Pi-
yango Sanat Galerisi (Ankara).2004 Kuğulu Sanat Galerisi 
(Ankara).2005 Galeri Artist (İstanbul). 2005 Krişna Sanat 
Galerisi (Ankara).2005 Jazz Now Sanat Galerisi Bodrum. 
2006 Halikarnasos Sanat Galerisi (Bodrum). 2006 Atakule 
Vakıfbank Sanat Galerisi (Ankara).2006 75. Yıl Sanat Ga-
lerisi (Adnan). 2007 Ege Üniversitesi 50.yıl Köşkü İzmir. 
2007 Altamıra Sanat Galerisi (Mersin). 2008 Vestel Sanat 
Galerisi (Eskişehir). 2008 Kültürpark sanat galerisi (İzmir)
2009 Desti Sanat Galeri Antalya. 2010 Dyo Altınyunus 
Sanat Galerisi İzmir. 2010 Kursart Sanat Galerısı Ankara. 
2012 Dıbeklı Han Kultur sanatköyü Bodrum. 2012 Kırmı-
zı Ardıç kuşu sanat galerisi Alaçatı. 2012 Almelek sanat 
galerısı Istanbul

Sefkat Islegen was born in Izmir in 1978. She graduated 
from the department of Fine Arts with the specialization 
on Graphics at the School of Education at Izmir Buca 
University. INTERNATIONAL SOLO EXHIBITS. 1998 PARIS 
Elele Gallery. 1999-BREMEN Community Exhibition 
Gallery (GERMANY).1999 Turkish Research Center ESSEN 
(GERMANY). 2001 KÖLN Is Bank Art Gallery GERMANY. 
2001 GENT Community Exhibition Hall BELGIUM. 2002 
Caterina de Medici Art ContestFlorence ITALY. 2004 Gallery 
Riddaren (Stockholm-SWEDEN). 2004 Turkish Embassy 
(Stockholm-SWEDEN). 2005 Turkish Embassy, Turkhouse 
(Berlin-GERMANY). 2005 Tokio Turkish Embassy JAPAN. 
2007 Newyork Turkish Embassy, NEWYORK. 2007 Scope 
ART FAIR Miami, USA. 2009 Broadway Gallery NEWYORK. 
2009 MANHATTAN FASHION SHOW NEWYORK. 2009 
WORLDARTFOUNDATION ART LOS ANGELES. 2010 Turkish 
Embassy gallery NEWYORK. 2010 Magrıe Art Festıvall 
Toulouse-FRANCE. 2010 Internatıonal Art Bıenal Beıjıng-
CHINA. 2011 Internatıonal art expo Washıngton DC. 2011 
Turkısh Embassy WASHINGTON DC. 2011 Autumn saloon 
Art gallery Gjilan KOSOVA. 2011 Quendra art gallery Prıstına 
KOSOVA 2012 ERLIN GALLERY Budapest-Macarıstan 2012 
Nahcevan Paınters Unıon art gallery

ŞEFKAT İŞLEĞEN

20.10.1959 Tarihinde Halep şehrinde doğdum.
1988 yılında Rusya’daki S. Petersbourg şehrinde Repin 
Akademisi’nden mezun oldum.
1986-2011 yılları arasında 17 adet ferdi sergilerim 
çeşitli ülkelerde düzenlenmiştir.
Suriye başta olmak üzere birçok ülke merkezlerinde 
(Paris, Moskova, Dubai ve Beyrut) yaptığım çalışmalar 
ortak segiler yoluyla sergilenmiştir.
Moskova’da Muhina Akademisi’nin yarışmasında en 
iyi portre ödülü aldım.
1988 yılında Suriye Güzel Sanatlar Sendikası’na üye 
oldum. Lazkiye Üniversitesi Mimarlık Fakütesinde El-
Kındi heykelini yaptım. 

I was born at the date of 20.10.1959 in Aleppo, Syria.
I graduated from Repin Academia in S. Petersburg in 
1988.
I had 17 personal exhibitions in various countries 
between 1985-2011.
My works have been presented in many mixed 
exhibitions abroad (Paris, Moscow, Dubai, Beirut and 
especially in Syria.
I was awarded the prize of the best portreit at the 
competition of Muhina in Moskow.
I joined Syrian Fine Arts Syndicate as a member  in 
1988.
I made the sculpture of AL-Qindi in the Faculty of 
Architecture at Latakia University.
Personel Informations.

MEHMET KABAVE

Denizli-1951. 1972 Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü 
Resim-İş Bölümü mezunu. 1972-76 yılları arasında 
Paris’te 4 yıl Resim İhtisası yaptı. (ENSBA’da). 1976-
78 MEB Talim ve Terbiye Dairesi Kültür Şubesi’nde 
çalıştı.1978-81 Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim 
Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olarak çalıştı.1981-85 
Ankara Yıldırım Beyazıt Lisesi Resim-İş öğretmen-
liği yaptı.1985’ten itibaren Ankara Devlet Opera ve 
Balesi Genel Müdürlüğünde Dekoratör olarak görev 
yapmaktadır.H.Ü Güzel Sanatlar Fakültesi’nde “Duvar 
Resmi” dersi vermektedir. Resim sanatı alanında An-
kara, İstanbul, İzmir, Bolu Devlet Resim-Heykel Müze-
lerinde, yurtiçi-yurtdışı resmi ve özel koleksiyonlarda 
eserleri vardır.

He was born in Denizli in 1951. He graduated from the 
Painting Department of Ankara Gazi Training Institute. 
He spent 4 years in Paris for his further studies. He 
has worked as a tutor for both the Cultural Section of 
the Ministry of Education and for Ankara Gazi Training 
Institute Painting Department. Since 1985, he has 
worked as a Stage Designer at Ankara State Opera & 
Ballet. Nihat Kahraman’s paintings are held in public 
and private collections in Turkey and abroad, and his 
works are displayed in Ankara, İstanbul, İzmir and Bolu. 
State Painting and Sculpture Museums.

NİHAT KAHRAMANNİHAT KAHRAMAN
He was born in Denizli in 1951. He graduated from the 
Painting Department of Ankara Gazi Training Institute. 
He spent 4 years in Paris for his further studies. He has 
worked as a tutor for both the Cultural Section of the 
Ministry of Education and for Ankara Gazi Training 
Institute Painting Department. Since 1985, he has 
worked as a Stage Designer at Ankara State Opera & 
Ballet. Nihat Kahraman’s paintings are held in public 
and private collections in Turkey and abroad, and his 
works are displayed in Ankara, İstanbul, İzmir and 
Bolu. State Painting and Sculpture Museums.

Denizli-1951. 1972 Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü 
Resim-İş Bölümü mezunu. 1972-76 yılları arasında 
Paris’te 4 yıl Resim İhtisası yaptı. (ENSBA’da). 1976-
78 MEB Talim ve Terbiye Dairesi Kültür Şubesi’nde 
çalıştı.1978-81 Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim 
Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olarak çalıştı.1981-85 
Ankara Yıldırım Beyazıt Lisesi Resim-İş öğretmenliği 
yaptı.1985’ten itibaren Ankara Devlet Opera ve 
Balesi Genel Müdürlüğünde Dekoratör olarak görev 
yapmaktadır.H.Ü Güzel Sanatlar Fakültesi’nde 
“Duvar Resmi” dersi vermektedir. Resim sanatı 
alanında Ankara, İstanbul, İzmir, Bolu Devlet Resim-
Heykel Müzelerinde, yurtiçi-yurtdışı resmi ve özel 
koleksiyonlarda eserleri vardır.

NİLGÜN AYŞECİK ÇEVİK
She was born in Çorum in 1958. Graduated from 
Art Department of Education İnstitute of Samsun in 
1979. She finished her master’s degree in Anatolian 
university. She has been charged in the Ministryyy of 
Education as an art teacher for a long time. She is still 
continue her art life in N’ART Art House where was 
established by herself in 2002. There are 19 personal 
exhibitions in domestic and in abroad. She is teaching 
art in Hittites Univercity in Çorum. 

1958 Çorum doğumludur. Samsun Eğitim Enstitüsü 
Resim Bölümü’nden 1979’da mezun oldu. Anadolu 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde lisans 
tamamladı Çorum’da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 
okullarda Resim öğretmeni olarak çalıştı. Eserlerinde  
Ebru  ve Kat’ı sanatı tekniğini de kullanarak  plastik 
sanatlar formunda yorumlamaktadır. Bu sanat dallarını 
geleneksel anlatım kalıplarından kurtarıp çağdaş bir 
anlayışla ele almıştır. Yurt içi ve Yurt dışında 19 kişisel 
sergi ile  birçok karma sergisi bulunmaktadır. BRHD 
üyesidir. Hitit Üniversite’sinde Sanat dersleri vermekte 
olan Çevik’in müzelerde ve özel koleksiyonlarda 
eserleri bulunmaktadır. Çalışmalarına kurmuş olduğu 
N’ART Galeri’de devam etmekte, Çorum Belediyesi’nin 
sanat danışmanlığını yapmaktadır. 
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NİLÜFER ATALAY
Nilüfer Atalay was born in Ankara in 1959. She was 
graduated from Gazi University, Faculty of Education, 
Department of French Language. She started her 
painting works in 1989 at Galery Sanatyapım-Kayıhan 
Keskinok’s Studio. She received painting education 
in this art studio for long years. She opened six solo 
exhibitions and participated in a very  mixed and 
competitive exhibitions, fairs, activities, workshops 
and various organizations. In 2007, she won the jury 
award of Şefik Bursalı 7th Painting Competition, 
organized by the Ministry of Culture. She still continues 
to work in her art studio in Ankara. She is a member of 
the United Painters and Sculptors Association. 

1959 yılında Ankara’da doğdu. Gazi Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi, Fransızca Bölümü’nden mezun oldu. Resim 
çalışmalarına 1989 yılında Galeri Sanatyapım-Kayıhan 
Keskinok atölyesinde başladı. Bu atölyede uzun süre 
resim eğitimi aldı. 6 kişisel sergi açtı. Birçok karma ve 
yarışmalı sergi, etkinlik, fuar, çalıştay ve organizasyona  
katıldı. 2007 yılında Kültür Bakanlığı, Şefik Bursalı 7. 
Resim Yarışması’nda Jüri Özel Ödülü aldı. Çalışmalarını 
Ankara’da kendi atölyesinde sürdürmektedir. Birleşmiş 
Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği üyesidir. 

NUR ESEN
Erzincan’da doğdu. Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-
İş  Bölümü Grafik Ana Sanat Dalı, Mürşide İçmeli 
Atölyesi'nden 1977 yılında mezun oldu. Onbir yıl Devlet 
memuru olarak çalıştı. 1988 yılında gittiği Kopenhag’da 
ise başta Ulrik Hoff’un atölyesi olmak üzere üç yıl 
süreyle çeşitli atölyelerde resim çalışmalarına devam 
etti. Ayrıca, çocuklar için yazdığı öykü ve  masallardan  
bazıları çocuk dergilerinde yayınlandı. Tekstil alanında 
desen çalışmaları yaptı. Ondört (iki online) kişisel sergi 
açan sanatçı ilk kişisel sergisini 1994 yılında, ilk Heykel 
Sergisini ise 1996 yılında açtı. Resim ve heykel dalında  
yurt içinde ve yurt dışında birçok ortak ve karma 
sergilere katıldı . “Ressamlar buluşması”etkinliklerinde 
yer aldı. Birleşmiş Ressam ve Heykeltraşlar Derneği 
üyesi olan (6 yıl süreyle yönetim kurulu üyesi  ve Gn. 
Sekreter olarak çalışmıştır) sanatçı, Ankara’da kendi 
atölyesinde çalışmalarını sürdürmektedir. 

Born in Erzincan, Turkey. Graduated from the Painting 
Department of the Gazi Institute of Education, in 1977, 
from Mürşide İçmeli atelier. She worked eleven years 
as a civil officer. Studied paintings and sculptures, in 
various studios during her stay in Copenhagen, be-
tween 1988 and 1991. She also wrote stories and 
fairy tales, some of which were published in children's 
magazines. She has opened 14 personal painting ex-
hibitions (2 of them were held online) and has been 
involved in 2 shared sculpture exhibitions. She had her 
first painting exhibition in 1994 and the first sculpture 
exhibition in 1996. She has also displayed her works in 
mixed exhibitions in and out of Turkey. The artist, who 
is a member of The United Artist and Sculptors Associ-
ation, continues to work in her own studio in Ankara.

NUR GÖKBULUT
1954’te Ankara’da domuştur. 1975’te Gazi Üniversitesi 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden, 1978’de Resim 
Bölümü’nden mezun olmuştur. 1981’de Gazi Resim-İş 
Eğitimi Bölümü`ne asistan olarak atanmıştır ve halen 
aynı Gazi Üniversitesi’nde öğretim üyesidir. Sanat-Toplum 
ilişkisini güçlendirmek amacıyla sosyal amaçlı çeşitli 
sergilere katılmış, organizasyonlar düzenlemiştir. INSEA, 
IAPMA, AIAP, A+a UPSD, BRHD, GÖRSED, SAKÜDER ve 
Kağıt Sanatçıları Derneği üyesidir.  Yurt içinde ve yurt 
dışında çeşitli ülkelerde 30’ un üzerinde kişisel sergisi 
açmış, çok sayıda karma sergiye katılmıştır. Resmi ve özel 
koleksiyonlar ile müzelerde eserleri bulunmaktadır. 13. ve 
16. Günümüz Sanatçıları, 56. ve 62. Devlet Resim Heykel 
Sergileri ve 2006, 2007 Şefik Bursalı Resim Yarışmaları 
başta olmak üzere çeşitli ödülleri vardır.
ÖDÜLLER: 
1988 Gençlik Spor Bakanlığı, 
1989 Ordu Valiliği, 
1989 Kültür Bakanlığı Mevlana Resim Yarışması, 
1993 13. Günümüz Sanatçıları Resim Yarışması
1995 Ankara Üniversitesi 50. Yıl Resim Yarışması, 
1996 16. Günümüz Sanatçıları Resim Yarışması
1999 Adana Çimento, 
1995 56. Devlet Resim Heykel Sergisi
2001 62. Devlet Resim Heykel Sergisi
2006 Şefik Bursalı Resim Yarışması
2007 Şefik Bursalı Resim Yarışması

She was born in Ankara, in 1954. She was 
graduatedfrom Gazi Üniversity Training Instutition 
Department of Turkish Literatüre in 1975 and Gazi Art 
Education Department in 1978. She was appointed 
to the Painting Department as an assistantin 1981 
and she is currently working as Proffesor in the same 
faculty. She took part in many competitive and group 
exabitions both in Turkey and abroad. She opened 
more than thirty solo exabitions. Her works are in 
both official and private collections. She is member 
of international fine arts associations such as: UPSD, 
AIAP, IAPMA INSEA, SEDER, GÖRSED and BRHD. She 
was awarded in paiting competitions such as: 1988 
Gençlik ve Spor Bak. B.T.G.M.,1989 Ordu Valiliği, 1989 
Kültür Bakanlığı Mevlana, 1993 and 1996 13. and 16. 
Günümüz Sanatçıları, 1995 Ankara Üniversitesi 50. 
Yıl Resim Yarışması, 1995 and 2001 56. ve 62. Devlet 
Resim Heykel Sergileri, 1999 Adana Çimento, 2006 and 
2007 Şefik Bursalı.
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NURAN ALTIATA KUZULUGİL
Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü Zeki 
Kocamemi atölyesinden 1958 yılında mezun olan sanatçı, 
İstanbul ‘da doğdu.  Bir süre Şişe ve Cam Fabrikasında 
desinatör olarak çalıştı. 1960 sonrası yaşamını Ankara’da 
sürdüren Altıata,  Erkek Teknik Yüksek Öğretmen 
Okulunda dersler verdi, bir kamu kuruluşunun teknik 
bürosunda da görev yaptı.  Emekliliği sonrası 12 yıl 
Ankara’daki Başak Sigorta Sanat Galerisi’nin Yöneticiliğini 
yaptı. Akademi Mezunları Derneği ve Birleşmiş Ressamlar 
ve Heykeltraşlar Derneği (BRHD) üyesi olan sanatçı, 
tüm bu süreçlerde sanat çalışmalarına aralıksız devam 
ederek yurt dışı ve yurt içinde karma sergilerde yer aldı 
ve kişisel sergiler gerçekleştirdi.  Önceleri resimlerinde 
çalışan kadınları işleyen Altıata, daha sonra savaş yıllarını 
yaşadığı İstanbul’daki çocukluğuna yönelmiş, çocuk 
gözü ile vapurda, sokakta, evlerde gözlemlediği, ancak 
iç dünyalarını tanımadığı kadınları tuvaline taşımıştır. 
Sanatçıya göre bu “Salt nostaljik bir eğilim değil, 
toplumca içinde yaşamakta olduğumuz kaostan kaçış, 
insan belleğinin başarabildiği ayıklama ve çocuk saflığı ile 
yaratılabilen bir düşler dünyasında mutluluk aranışı”dır. 
Zamanla bu figürler, duygu ve düşüncelerini ifadede 
bir araç, bir enstrümana dönüşmüş, özgün çalışmasının 
vazgeçilmez unsurları olmuştur. Sanatçı  “1935-1945 yıları 
arası İstanbul kadınlarıyla ilgili anılarımı tazeledim. Beni 
geçmişe yönelten bugün toplumumuzda yaşanan kaostur. 
Ben de bu kaosun baskısıyla, dolaylı da olsa savaşın tüm 
olumsuz etkilerini yaşadığım,  derin izler bırakarak geçen, 
ama buna rağmen, aradığım yıllarmış meğer,  diyerek 
andığım çocukluğuma kaçtım. Resimlerime bazen kendi 
çocukluğumu da koyarak mutlu oldum. İtiraf etmeliyim 
ki rahatladım” diyerek resminin bugünkü konumu 
anlatmıştır.  

Nuran Altıata Kuzulugil was born in Istanbul, she graduat-
ed from the Zeki  Kocamemi Studio of the Department of 
Painting of the Istanbul State Fine Arts Academy in 1958. 
She went on working as a designer at the Bottle and Glass 
Factory before moving to Ankara in 1960, where she has 
lived ever since. In Ankara, she worked in the technical 
department of a public institution, and as a lecturer at 
the Male Technical Teacher Training College. After her 
retirement, she took on the management of the Başak 
Art Gallery, till 1994. A member of the United Artists and 
Sculptors Association and of the Academy Graduates As-
sociation, Altıata meanwhile continues to paint, partici-
pating in various joint exhibitions at home and abroad as 
well as opening personal exhibitions of her own. At first 
she painted on working women, later on turned to paint-
ing about her childhood during war time in Istanbul. She 
painted about women she does not know whom she saw 
on the street, in the houses and on boats, etc. "This is not 
a nostalgic tendency" she says, "it is an escape from the 
caos we are living in as a society, a picking that human 
memory can succede, and looking for happiness in a world 
of dreams that is created with childish purity." By time, 
these figures became a means to express her thoughts 
and feelings and sine qua non for her works.

NURETTİN ŞAHİN
1952 yılında Konya’nın Deştiğin kasabasında doğdu. 
Orta öğretimini 1970 yılında Akşehir Erkek İlk Öğretmen 
Okulunda tamamladı. 1973 de Gazi Eğitim Enstitüsü 
Resim-İş Bölümü’nden mezun oldu. 1982 yılına kadar 
Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim kurumlarının değişik 
kademelerinde çalıştı. 1982 de Gazi Yüksek Öğretmen 
Okulu’na asistan olarak atandı. 1985 yılında Gazi 
Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş Bölümü’nde 
Lisans Eğitimini tamamladı. 1987 yılında Gazi Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden Sanatta Yeterlik aldı. 1994 
yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş 
Bölümü’nde Yardımcı Doçent Kadrosuna atandı. Halen Gazi 
Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi 
Bölümü Resim-İş Eğitimi Ana Sanat Dalında Öğretim Üyesi 
olarak görev yapmaktadır. 1992 yılında Ankara’da kurduğu 
kişisel atölyesinde sanatsal çalışmalarını sürdürmektedir. 
1973 yılından bu yana birçok karma ve grup sergilerine 
katıldı.1993 Yılında UNICEF koleksiyonunda bir eseri tebrik 
kartı olarak kullanılmaya başlandı.     1993 yılından bu 
yana 25 kişisel sergi açtı.  Değişik kurum ve kuruluşların 
koleksiyonlarında ve müzelerde yapıtları bulunmaktadır.

NURTAÇ ÖZLER

1944 yılında İzmir’de doğdu. Öğrenimini Ankara’da, 
sanat eğitimini 1962 yılından itibaren Türk-Amerikan 
Derneği Sanat Kolu’nda, Refik Epikman ve Lütfü 
Günay eğitmenliğinde yaptı. 1987 yılında TPAO’ndan 
emekli olan ve resim çalışmalarını Ankara’daki 
atölyesinde sürdüren sanatçı 1966 yılından bu yana 
sanatsal gelişmeleri izlemek üzere zaman zaman yurt 
dışında bulundu. 1979 yılında Ankara Sanat Dergisi 
yarışmasında mansiyon alan sanatçının yurt içinde ve 
dışında çeşitli kolleksiyonlarda yapıtları bulunmaktadır. 
21 kişisel sergi açmış, pek çok karma sergiye katılmıştır. 
Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği ve 
Uluslararası Kağıt Sanatçıları Derneği (IAPMA)  üyesidir. 

She was born in İzmir in 1944. She received her educa-
tion in Ankara with training of Refik Epikman & Lütfü 
Günay at the art branch of Turkish-American Associa-
tion starting from 1962. She retried from Turkish Pe-
troleum Corporation in 1987. She continues working in 
her own atelier in Ankara. She has been abroad many 
times to follow the developments in the art world since 
1966. She received (1979) Mention Award given by An-
kara Art Magazine. Her works are included in several 
collections in Turkey and abroad. She has had 21 per-
sonal exhibitions and her works have been exhibited 
in many mixed exhibitions as well. She is a member of 
UPSA and IAPMA.
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NUSRET DEMREN
    1947 Yılında Hereke / Kocaeli’nde doğdu.1968 " Devlet 
Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulunun "grafik sanatları 
bölümüne girdi. 1971 "mezun oldu. 1974  "Ankara 
TRT TV de kameraman olarak göreve başladı.1998 
"Aynı kurumdan emekli oldu ve aynı yıl İzmir'in 
Dikili ilçesine yerleşti.  Çalışmalarına Dikili/İZMİR'de 
devam etmektedir.  Yurt içinde DYO,Devlet Resim ve 
Heykel,DGSA Yeni Eğilimler,Vakko,Emlak Kredi Bankası 
gibi vs. Ve yurt dışında  birçok sergilere katılan sanatçı  
Ankara Biirleşmiş ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği 
üyesidir. İlk zamanlarda resimlerini fotogerçekçi  
tarzda gerçekleştiren sanatçının , yeni yapıtlarında 
empresyonist bir anlayış göze çarpmaktadır.. Fotoğraf 
sanatıylada ilgilenen sanatçının ödülleri ve  müzelerde 
de resimleri bulunmaktadır.

1947 he was born in Hereke at İzmit.  1968 he has 
studied graphics arts at the Academy of Fine Arts 
High School 1971 was graduated  1974 has started his 
carreer as a cameraman at TRT TV in Ankara   1998 has 
retired and moved to Dikili in the same year.   He carries 
on his studies at Dikili. . He is a member of the Painters 
and Sculptors Society and has attended many galleries 
like DYO, Image and Arts, DGSA new affinities, Vakko, 
Emlak Kredi Bank etc. His first pictures were performed 
with photorealistic style, but his last work of arts are 
carrying the characteristics of impressionist concepts.
Also, he is interested in art of photography and he has 
awards and his pictures are in museum

ORHAN ALGÖK
Kırıkkale’de 1955 yılında doğdu. İlk, Orta ve Lise’yi 
Kırıkkale’de tamamladıktan sonra 1977 yılında Devlet 
Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu (şimdiki adıyla 
Marmara  Üniversitesi Güzel sanatlar Fakültesi) 
Seramik  Sanatları  Bölümüne  girdi. 1981 yılında bu 
okulu  birincilikle  bitirdi. Stajını tamamlamak  üzere  
bir  süre Fransa’da bulundu. 1983 yılında kendi 
atölyesini  kurdu. Yaklaşık  yirmibeş yıldır porselen, 
seramik, taş,  mermer, bronz ve polyester demeden 
her malzemeyle,  Model ve Heykel konusunda çalıştı. 
www. orhanalgok. com

He was born Kırıkkale in 1955. After completing his 
middle level education, he entered the department of  
ceramic arts of the state applied fine arts of Marmara 
University in 1977. In 1981  he finished this school at 
the top of his class. He lived in France for a while in  
order to finish his apprenticeship. He established his  
own atelier in 1983. He has been experimenting with  
all types of materials for approximately fifteen years,  
without differentiating among porcelain, ceramic,  
stone, marble, bronze and poliester. 
www.orhanalgok.com

ORHAN KURMALI

1961 Ayaş doğumlu  1985 Gazi üniv. Gazi Eğitim 
Fakültesi Resim-İş Bölümü mezunu 1991’de Hacettepe 
üniv. Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Ana Sanat dalında 
yüksek lisansını tamamladı. Yurt içinde birçok karma 
sergiye katılan sanatçının Ankara Resim  Heykel Müzesi 
başta olmak üzere Resmi ve Özel koleksiyonlarda 
eserleri bulunmaktadır. Sanatçı, çalışmalarını kendi 
atölyesinde serbest olarak  sürdürmektedir. 

Orhan Kurmalı was born in 1961 in Ayaş. He was 
graduated from Gazi University Faculty of Fine Arts, 
Department of Painting. He received his master's 
degree from the Faculty of Fine Arts, Branch of 
Painting in Hacettepe. He has participated in many 
mixed exhibitions and his works are in many state-
funded and private collections mainly, State Exhibition 
of Painting and Sculpture museum in Ankara. He 
continues his works in his private workshop.
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ÖMER LÜTFİ ÇETİN

1934 yılında Diyarbakır’da doğdu. İlk resim çalışma 
larına lise çağlarında resim öğretmeni Turan Erol’un 
teşvikiyle başladı. İstanbul İktisat Fakültesinden mezun 
olana dek ara verdiği resim çalışmalarına Ankara 
TAD’da Lütfü Günay atölyesinde devam ederek başladı. 
1970 yılından bu yana resim çalışmalarını kendi 
atölyesinde sürdürmektedir. Altılar grubu ve Birleşmiş 
Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği üyesidir. Genellik 
le doğadan esinlenerek yaptığı resimlerde, yağlı boya 
ve yağlı pastel kullanan sanatçı resimlerinde, sadelik 
ve dinlendiricilik öğelerini ön planda tutmaya çalışır. 
Türkiye’de ve yurt dışında pek çok ülkede özel ve tüzel  
koleksiyonlarda resimleri bulunmaktadır.  

Çetin was born in Diyarbakır in 1934. After graduating 
from İstanbul University, Faculty of economics, he  
began studying art, through the workshop of Lütfü 
Günay. Çetin has participated in many competitions 
from which he received both awards and honorable  
mentions. Çetin has had 11 solo exhibitions and 
participated in many group shows. He is one of the 
members of United Painters and Sculptors Association.  

ÖNDER AYDIN
1979 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümünden 
mezun oldu. Ulusal ve uluslararası sanat festivallerine 
ve çalıştaylarına katıldı. Tv-radyo, kitap, sanat 
dergileri, Plastik Sanatlar Ansiklopedik sözlük, katalog, 
gazete, internet gazetelerinde çok sayıda söyleşi ve 
değerlendirme yazıları yayınlandı. Devlet Resim ve 
Heykel, Şefik Bursalı, Mustafa Ayaz Müzesi Resim 
Yarışmalarında seçici kurul üyeliği yaptı. Başta Ankara 
Devlet Resim ve Heykel Müzesi başta olmak üzere 
Kültür Bakanlığı, Ankara-Ordu-Kastamonu Valilikleri, 
Gazi Üniversitesi Müzesi, bankalar, holdingler, 
belediyeler ve  pek çok özel sektör, Rusya, Amerika, 
Fransa özel kolleksiyonlarında eserleri bulunmaktadır. 
Sanatçı 2006-2012 yılları arasında Birleşmiş Ressamlar 
ve Heykeltraşlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı 
yaptı. 

He graduated from Gazi University's Training Institute 
of Painting Department with a bachelor degree in 
1979. He attended many national and international 
art festivals and workshops. He has published many 
talks and essays in certain media. He used to be a jury 
member in painting competitions. Many of his works 
are in certain collections in Turkey, such as museums, 
ministries and municipalities, banks and in private 
collections abroad in Russia, the United States, France. 
He has been the head of the board of the Association 
of United Painters and Sculptors (BRHD) for 6 years 
between 2006-2012.

PELİN AVŞAR KARABAŞ
She completed undergraduate education in Gazi 
University Education Faculty Painting Education 
Department, master in Social Sciences Institute 
Department of Painting Teaching, postgraduate 
education in Anadolu University Educational Sciences 
Institute. The artist who manipulates the “woman 
and love” theme in her works, took place in many 
national and international mix exhibitions, opened 
16 personal exhibitions and some of her works were 
considered as worth international awards. The 
figurative pictures that she has produced in the recent 
years using the tones of black, brown, red, white and 
beige, have generally been dominated by the principle 
of geometric abstraction. She transfers the love, 
affection, compassion and passion to her canvas with 
a simple formality with the thought that love is the 
most special feeling that the God gave the humans as 
a gift. She’s still working in Dumlupınar University Fine 
Arts Faculty Department Of Painting as Assoc. Prof. Dr. 

 Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Resim-İş Eğitimi 
Bölümü’nde lisans, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Resim-
İş Öğretmenliği Bölümü’nde yüksek lisans, Anadolu 
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde doktora 
öğrenimini tamamladı. Resimlerinde “Kadın ve Aşk” 
temasını işleyen sanatçı, ulusal ve uluslararası olmak 
üzere birçok karma sergide yer almış, 16 kişisel 
sergi açmış ve bazı resimleri uluslararası ödüllere 
layık görülmüştür. Son yıllarda siyah, kahverengi, 
kırmızı, beyaz ve bej renklerinin tonlarını kullanarak 
ürettiği figüratif resimlerinde, genel olarak geometrik 
soyutlama anlayışı hâkimdir. Aşkın insanlara, 
Tanrı tarafından armağan edilmiş en özel duygu 
olduğu düşüncesi ile resimlerinde aşkı, sevgiyi, 
şefkat ve tutkuyu yalın bir biçimsellikle tuvallerine 
aktarmaktadır. Halen Dumlupınar Üniversitesi, Güzel 
Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü’nde Doç. Dr. olarak 
görev yapmaktadır. 
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RÜVEYDA TERKEŞLİOĞLU
Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik 
ve Cam Bölümünde 1995-Lisans, 2004-Yüksek Lisans 
programlarından mezun olmuştur. 2008 yılından bu yana 
aynı fakültede Sanatta Yeterlilik/Doktora programına 
özel öğrenci olarak devam etmektedir.  1997-2000 
yılları arasında Van/ Erciş’te Sınıf ve İngilizce ve Resim 
öğretmenliği, 2000 yılından bu yana da, Kültür ve Turizm 
Bakanlığına bağlı farklı birimlerde mesleki çalışmalarına 
devam etmektedir.  Ankara Devlet Resim ve Heykel 
müzesinde, çağdaş sanat eserlerin depoları ve ulusal ve 
uluslararası sergi sorumlusu olarak çalışmıştır. Ek olarak, 
Devlet Seramik ve Heykel Yarışması Sergisi Küratör’lüğünü 
yapmıştır.   2009 yılında Japonya’da düzenlenen “Ortadoğu 
Bölgesi Müzecilik Eğitim Programı” "bursunu kazandı. 
Küratör Eğitimi ve Müze Eğitimi kapsamında, müze 
(Modern Sanatlar, Arkeoloji ve Etnografya) ve galerilerde 
çağdaş sanat eserlerin, tarihi eserlerin depolanması, 
korunması ve sergilenmesi ile ilgili dersler almıştır. Hala, 
çalışmalarına Ankara Etnografya Müzesinde devam 
etmektedir.  Aynı zamanda, bir çok Ulusal ve Uluslararası 
sanatsal etkinliğe katılmış ve kişisel sergi açmıştır.

SAADET GÖZDE
She was born in 1953 in Bayburt. She graduated 
from Gazi University, Faculty of Vocational Training 
in 1975. She took her proficiency (PhD) in Art from 
Selçuk University, Institution of Social Sciences, 
department of painting in 1991. She worked as a high 
school art teacher between 1975 and 1995 and as a 
faculty member, assistant professor, from 1995 to 
1997. In 1997, she left the university and started to 
work on her own. She took part in many competitive 
exhibitions at home and abroad (Italy). Her works 
are in state and private collections in and out of 
Turkey. She has had 57 solo exhibitions. In Kosovo and 
Antalya, she participated in international exhibitions 
and in Paris she had an exhibition with other Turkish 
artists. Her paintings are published in 4 poetry books, 
high school literature book, and in cards of LÖSEV 
and UNICEF. She is a member of United Painters and 
Sculptors Association (once chairman of the board), 
International Plastics Artists Association, Female Artist 
of Mediterranean and Watercolor Painters Group. She 
continues working in her private workshop.

1953’de Bayburt doğdu. G. Ü. Mesleki Eğitim 
Fakültesi’nden 1975 yılında mezun oldu. 1991 yılında 
Selçuk Üniversitesi Sos. Bil. Enst. Resim Ana Sanat 
Dalında sanatta yeterlik (Dr. ) aldı. 1975-1995 yılları 
arasında Orta Öğrenim Resim Öğretmenliği, 1995-97 
arasında G. Ü. Mesleki. Eğit. Fakültesi’nde öğretim 
üyesi (Yrd. Doç) olarak görev yaptı, 1997 yılında 
üniversiteden ayrılarak serbest çalışmaya başladı. Yurt 
dışı (İtalya) ve yurt içindeki birçok yarışmalı sergide yer 
aldı. Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli koleksiyonlarda 
yapıtları bulunmaktadır. 57 kişisel sergi gerçekleştirdi. 
Kosova ve Antalya’da Uluslararası, Paris’te Türk 
sanatçılarla karma sergilerde yer aldı. Resimleri 4 şiir 
kitabında, Ortaöğrenim Edebiyat kitabında, LÖSEV ve 
UNICEF kartlarında yayınlandı. Bir dönem Yönetim 
Kurulu Başkanlığını yürüttüğü Birleşmiş Ressamlar 
ve Heykeltıraşlar Derneği (BRHD), Uluslararası Plastik 
Sanatçılar Derneği (UPSD), FAM (Akdenizli Kadın 
Sanatçılar Birliği) ve Suluboya Ressamlar Grubu üyesi 
olan Sanatçı halen Ankara’daki kişisel atölyesinde 
çalışmalarını sürdürmektedir. 

She was graduated in 1995 - Licence and 2004 Master 
Programs at Hacettepe University Faculty of Fine Arts in 
Ceramics and Glass Department. She has been continuing 
as a special student at the same university since 2008 in 
Arts Competencies / Doctorate program. She worked as a 
teacher of English and Painting at Primary and Secondary 
School in Erciş / Van between the years 1997-2000. She 
has worked at different departments of the Culture and 
Tourism Ministry since 2000. While working Ankara State 
Museum of Fine Arts, she was responsible from storage 
rooms of contemporary arts artefacts and national and 
international temporary exhibits. In addition, she was 
done to curator in the state competitions and exhibits 
of ceramics and sculpture. She won a scholarship of 
"Museum Training for Middle East Region" in Japan in 
2009. Within the scope of Museum Training and Curator 
Training (Modern Arts, Archaeology and Ethnography 
Museums), she took courses on storage condition 
of artefacts, preservation of contemporary arts and 
historical artefacts, exhibitions for the museum and art 
gallery. Currently, she is working at Ankara Ethnography 
Museum.

SABRİ AKÇA
1936 yılında Eskişehir’in Sancar köyünde doğdu. 
Erken yaşta babasını kaybetmesinin ve ailesinin 
sorumluluğunu almasının sonucu olarak pek çok 
zorlukla karşılaştı. Çocukken yeteneği köye gelen 
memurlar tarafından keşfedilmişti. Yetenek sınavını 
kazanarak, İstanbul’da Çapa seminerine başladı. Aynı 
yıl Bedri Rahmi Eyüboğlu ile tanıştı. 1954 yılında 
Gazi Eğitim Resim Bölümü’ne başladı ancak birtakım 
sorunlar yüzünden okulu bırakmak zorunda kaldı. 
1957’de Kastamonu Abdurrahman Paşa Lisesi’ne 
atandı. 1977’de Gazi Eğitim ve Gazi Üniversitesi’nde 
7 yıl hocalık yaptı. 1981’de Devlet Resim Ödülü’nü 
alınca, tüm enerjisini sanata adadı. Emekli olduktan 
sonra da, 24 yıl resim kursları vererek çok sayıda 
yeteneklere rehberlik yaptı ve onların dostluklarıyla 
hayatını renklendirdi. 

He was born in 1936 in Sancar village of Eskişehir. 
He had encountered many difficulties as a child due 
to early loss of his father and his being forced to 
take the responsibility of his siblings and his (step)
mothers. His talent was recognized earlier by the 
officers coming to his village and later on in his 
school by the famous artist Bedri Rahmi Eyüboğlu. He 
enrolled in Gazi Faculty of Education, department of 
paint in 1954 but had to leave to school due to some 
unfortunate events. He was appointed to Kastamonu 
Abdurrahman Paşa high school. Later on he began 
working in Gazi University in 1977 and remained there 
for 7 years. After receiving State Painting Award in 
1981, he dedicated all his energy to art. After retiring, 
too, he has taught painting in private courses for 
24 years guiding talented student and made his life 
colorful with their friendship.
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SADIK DEMİRSOY
1953 yılında Kemaliye'de doğdu. Cumhuriyet Lisesini 
bitirdikten sonra 1970 yılında Hacettepe Üniversitesi 
Tıp Fakültesine başladı. I977 yılında  Hacettepe Tıp 
Fakültesini bitirdi. 1986 yılında Gazi Üniversitesi Tıp 
Fakültesinde akademik çalışmalara başladı. Çocuk 
Alerji Departmanın  kuruluşuna katıldı. Halen bu 
departmanda profesör olarak çalışmaktadır. 2005 
yılından beri kendi atölyesinde yağlı boya resim 
çalışmaları sürdürmektedir. iki uluslararası ödül (My 
Favorite Naive Contest, The Artists Weekly Vol 2 Issue 
11 June to 2013) kazanmıştır. Tıbbi yayınlarının yanında 
birçok hikaye, tıp dışı makale ve kitabı yayınlanmıştır. 

He was born in Kemaliye in 1953. After graduation from 
Cumhuriyet High School, he attended to Hacettepe 
University Faculty of Medicine in 1970. In 1977 he 
was graduated from medical faculty and attended to 
Hacettepe University Faculty of Medicine Department 
of Pediatrics for residency training in pediatrics. He 
became a member of the academic staff  in 1986. He 
settled Division of Pediatric Allergy in Department of 
Pediatrics in Gazi University Hospital. He is currently 
working as professor in Division of Pediatric Allergy, 
Department of Pediatrics Gazi University Hospital. 
He gained Since 2005, he continues his oil painting in 
both his own atelier. He won two international prizes 
(Favorite Naive Contest, The Artists Weekly Vol 2 Issue 
11 June to 2013). In addition to medical field, he has 
also published many stories, articles and books. 

SELİN ŞAHİN 
Selin Şahin was born in 1987 in Trabzon. She graduated 
in 2011 from Gazi University, School of Vocational 
Education, Ceramics  Education. Since 2013, she is 
registered as Master Student at the Institute of Fine 
Arts, Department of Compound Art. She participated 
in a lot of exhibitions, workshops, seminars, biennials 
and festivals. 

1987 yılında Trabzon’da doğdu. 2005 yılında Trabzon 
Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nden mezun oldu. 
2011 yılında Ankara Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim 
Fakültesi Uygulamalı Sanatlar Eğitimi Bölümü Seramik 
Öğretmenliği’nden mezun oldu. 2013 yılından beri 
Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Bileşik 
Sanatlar Ana Sanat Dalı’nda yüksek lisansına devam 
etmektedir. Bir çok karma sergi, çalıştay, seminer , 
bienal ve festivale katılmıştır. 

She was born in Trabzon – Turkey As being the first 
in Special ability exams she attended the Black Sea 
Technical University Fatih Education Faculty Art 
Teaching Department in 1997. She graduated from 
Fatih Education Faculty as being the first in 2001. She 
opened 9 personal exhibiton. She attendent many 
mixed exhibition. She has rewards in Art and Graphics.
The artist who has Works in special collections carries 
on her Works on her private workshop. She is the 
member of BRHD(United Painters and Sculptors 
Association) and KPSD (Black Sea Plastic Arts 
Association)

Trabzon’da doğdu. Yetenek Sınavları birincisi olarak KTÜ 
Fatih Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Resim Bölümüne 
girdi(1997). KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi birincisi olarak 
mezun oldu(2001). Dokuz kişisel sergi açtı. Çok sayıda 
karma sergiye katıldı. Özel koleksiyonlarda eserleri 
bulunmakta olan sanatçı çalışmalarını özel atölyesinde 
sürdürmektedir. Resim ve Grafik dalında ödül sahibidir. 
BRHD(Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği) 
ve KPSD(Karadeniz Plastik Sanatlar Derneği) üyesidir.

SELMANUR AKTAŞ
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She was born in Hasandede , Kırıkkale in 1967. She 
graduated from Eskişehir Anadolu University, faculty 
of Fine Arts , Department of Ceramic Arts in 1994. In 
1999, she completed her master degree ın ceramics 
at Eskişehir Anadolu University , Institute of Social 
sciences. She was appointed to Keskin Cumhuriyet 
Primary School as a teacher in 1997. Currently, she 
has been working as a teacher of ceramics and glass 
at Ankara Maturing Institution of Training. (Ankara 
Olgunlaştırma Enstitüsü) . In addition to this, she has 
been performing her artistic practices in her ceramic 
workshop in Ankara. 

(1978, Ankara) She completed her primary and 
secondary education in Ankara. She graduated from 
Painting Department of Fine Arts Faculty of Kocaeli 
University in 2004. She graduated from Art Teaching 
Department of Ahmet Keleşoğlu Education Faculty 
of Selçuk University in 2009.  She completed her 
master degree with the thesis titled as “Jewelry-As 
an Aesthetical Object” in Painting Department of Fine 
Arts Faculty of Gazi University in 2014. At present she 
is continuing to have qualification/doctorate training 
in Art at the Fine Arts Faculty of Gazi University.  She 
has participated to several group exhibitions up to 
present.  Her articles will be published in international 
peer-reviewed journals regarding to Art training.  She 
is currently working as a visual arts teacher in private 
educational institutions. 

1967 yılında Kırıkkale’nin Hasandede Kasabasında 
doğdu. 1994 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü’nden mezun 
oldu. Yüksek lisansını 1999 yılında Eskişehir Anadolu 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Seramik  Ana 
Sanat Dalı’nda tamamladı. 1997 yılında Keskin 
Cumhuriyet İlköğretim Okulu’nda  öğretmenliğe 
başladı. Halen Ankara Olgunlaştırma Enstitüsü Seramik 
Bölümü’nde Seramik ve Cam öğretmenliği görevini 
sürdürmekte , sanatsal çalışmalarına Ankara’daki 
seramik atölyesinde gerçekleştirmektedir. 

(1978, Ankara) Sanatçı, ilk ve orta öğrenimini Ankara’ 
da tamamladı. 2004 yılında Kocaeli Üniversitesi  Güzel 
Sanatlar Fakültesi Resim bölümünden mezun oldu. 
2009 yılında Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu 
Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği bölümünden  
mezun oldu. 2014 yılında Gazi ünv.Güzel Sanatlar 
Fakültesi Resim bölümünde ’’Estetik Bir Obje Olarak 
Takı’’ başlıklı tezi ile Yüksek Lisansını tamamladı. 
Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Sanatta 
yeterlilik/doktora eğitimine devam etmektedir. 
Bugüne kadar çeşitli karma sergilere katılmıştır. 
Sanat eğitimi ile ilgili ulusal hakemli dergilerde 
makaleleri hazırlanmaktadır. Sanatçı halen özel eğitim 
kurumlarında görsel sanatlar öğretmeni olarak görev 
yapmaktadır.  

SELVİ İLHAN

SEMA KARA

SEMRA ÇEVİK
 She was born in Mersin. She was graduated from Gazi 
University Faculty of  Education in 1986.  She became 
a lecturer at the same university in 1988,  an assistant 
professor in 1995. Semra Çevik attended both foreign 
and domestic personal and joint exhibitions in many 
graphic design, printing, painting, installation, collage 
and mixed techniques supported by technology.  She 
prepaered and presented the program the "Tea Time" 
an art chat at the Radio Gazi between the years 2005-
2010.    Currently, she works for  The Fine Arts Faculty 
of Ardahan  University and she also contiues her 
studies in scientific and artistic works. 

Mersin’de doğdu. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim 
Fakültesinden 1986 yılında mezun oldu. Aynı 
üniversitede 1988 yılında öğretim görevlisi, 1995 
yılında yardımcı doçent oldu. İkisi yurt dışı olmak 
üzere birçok yurt içi kişisel ve karma sergi açan Semra 
Çevik grafik tasarım, baskı resim, enstelasyon, kolaj ve 
teknoloji destekli karışık teknikler ile oluşturduğu sanat 
çalışmalarının yanı sıra 2005 – 2010 tarihlari arasında 
Radyo Gazi’de “Çay Saati” sanat söyleşi programını 
hazırlayıp sundu.  “Grafikerin Köşe Taşı” adlı bir kitabı 
da bulunan Semra Çevik; Ardahan Üniversitesi, Güzel 
Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi olarak bilimsel ve 
sanatsal çalışmalarını sürdürmektedir.
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1986  Born in Samsun. 2004   Started Samsun Ondokuz 
Mayıs University, Faculty of Education, Department 
of Education of Fine Arts, Art Teaching.  2006   While 
on the 3rd Grade, sent to school of Ecole Nationale 
Superieure D’art de Bourges / France via Erasmus 
Exchange Program.  2008 Graduated from OMU with 
a first. 2008 Started doctorate (from undergraduate 
degree) at the same department.  2013   Sent to study 
at Letonia- Rezekne Augstskola University Education 
and Design Faculty, Art and Design Department as 
a part of Erasmus Personnal Mobility. 2009 Started 
to work as a Research Assistant at Ondokuz Mayıs 
University Samsun Vocational School. 2014 Got 
Doctorate Degree (phd)  in Samsun Ondokuz Mayıs 
University Institute of Education Sciences. Attended 
many Biennial, Triennial and National- International 
Exhibition and has 1 Personal Exhibition and 7 prizes. 

Was born in Samsun (1948). Undergraduate study 
(1970) in Technical Teachers Training College for 
Girls, Department of Painting. M.S. (1978) and Ph.D. 
(1991) from Ankara University Faculty of Educational 
Sciences in Education of Fine Arts Main Science 
Branch.  “Proficiency in Arts (Sanatta Yeterlik)” (1987) 
from Gazi University Institute of Social Sciences in 
Painting Main Art Branch. Assistant Professor in 
1989. Associate Professor of ‘Education of Fine Arts’ 
in 1995. Professor of ‘Painting’ in January 2003. 
Retired in December 2003. Books published: “Essays 
on Education of Arts” 1995, “Education of Painting in 
Republican Era (1923-1950)” 2001,  Drawing” 2001. 
Has 11 personal painting exibitions. Has participated 
several group exibitions.

SENA SENGİR

SERAP ETİKE

SERAP SELÇUK ATABAŞ
Sanatçı 1958 yılında Erzurum’un Oltu ilçesi’nde 
doğdu. Üniversite dahil bütün eğitimini Ankara’da 
tamamladı. İlk resim derslerini lise yıllarında, Güzel 
Sanatlar Galerisinde (2,5 yıl) Hikmet Duruer’den aldı. 
Uzun bir aradan sonra Nihat Kahraman’la resme geri 
döndü. Daha sonra Kayıhan Keskinok atölyesinde üç 
yıl akademik düzeyde sanat eğitimini sürdürürken, 
Firdevsi Feyzullah ile 3 yıl, Gür Dalkıran ve Haluk Evitan 
ile de kısa süreler çalıştı. Hacettepe Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde Özel Öğrenci 
olarak Zafer Gençaydın’la yüksek lisans derslerinde 
çalışmalarda bulundu. Yıllardır çok yoğun bir tempoda 
resim yapan sanatçının tabloları, yurt içi ve yurt dışında 
birçok kişi, kurum, kuruluş özel koleksiyonlarında yer 
almaktadır. Çalışmalarını Ankara’daki atölyesinde 
sürdürmekte olan sanatçı, Birleşmiş Ressamlar ve 
Heykeltraşlar Derneği ile Uluslararası Plastik Sanatlar 
Derneği ve Ankara Kadın Ressamlar Derneği üyesidir. 

Serap Selçuk Atabaş was born in 1958 in Oltu, Erzurum 
and completed her education in Ankara. She took her 
first art courses from Hikmet Duruer at The Gallery of 
Fine Art (Güzel sanatlar Galerisi) where she studied 
for 2.5 years during her high school education. After 
a period of time she ret urned to study art with Nihat 
Kahraman. After which continued her studies for a 
further 3 years at the atelier of Kayıhan Keskinok at an 
academical level.  She also studied 3 years with Firdevsi 
Feyzullah and for a short period with Gür Dalkıran 
and Haluk Evitan. Later studied with Zafer Gençaydın 
as a “special student” at a PhD level at Hacettepe 
University in The Faculty of Fine Arts.  The artist’s 
paintings which took a lot of hard work and many 
years to complete now take their place in domestic 
and international collections as well as in special 
foundations and companies. The artist works at her 
own atelier in Ankara and is a member of the United 
Painter and Sculptors Association, International Plastic 
Arts Association and the Ankara Women Painters 
Association. 

1986 yılında Samsun'da doğdu. On Dokuz Mayıs 
Üniversitesi, eğitim Fakültesi, Güzel sanatlar eğitimi 
bölümü, resim öğretmenliği bölümüne girdi. 2006'da 
üçüncü sınıf öğrencisi iken Fransa'daki Ecole Nationale 
Superieure D'art de Bourges okuluna değişim programı 
ile gitti. 2008'de aynı bölümde doğrudan doktora 
programına katıldı. 2013'te Erasmus kapsamında 
Letonya'ya eğitim için gönderildi. 2009'da 19 Mayıs 
Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya 
başladı. 2014'te doktorasını aldı. Pek çok bienale, 
çeşitli uluslararası ve ulusal sergiye katılmanın yanı sıra 
1 kişisel sergisi olmuş, 7 ödül almıştır.

Samsun’da doğdu (1948). Yüksek öğrenimini (1970) 
Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu Resim Bölümünde, 
Yüksek Lisans (1978) ve Doktora (1991) öğrenimini 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Güzel 
Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalında yaptı. 1987’de Gazi 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Anasanat 
Dalında “Sanatta Yeterlik” aldı. 1989’da Yardımcı 
Doçent, 1995’te ‘Güzel Sanatlar Eğitimi’ Anabilim 
Dalında Doçent, Ocak 2003’te ‘Resim’ dalında 
Profesör oldu. 2003 Aralık ayında emekli oldu. 1995’te 
“Sanat Eğitimi Yazıları”, 2001’de “Cumhuriyet Dönemi 
Resim Eğitimi (1923-1950)” ve “Desen” adlı kitapları 
yayınlandı, bilimsel toplantılara bildirileri ile katıldı, 
çeşitli dergi ve gazetelerde yazıları yer aldı. Çok sayıda 
karma sergiye katılan Etike 11 kişisel resim sergisi açtı.
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SEZAİ KARA
He was born in Gümüşhane, 1959, He graduated 
from the Department of Art in Faculty of Education, 
Gazi University and the Department of Psychology in 
Ankara University Education Scienses. After that, he 
attended the Economy Faculty (ITIA) in Adana for a 
short period. He visited some museums abroad and 
he participated in many and the porticipated many 
competitive, mixed and international exhibited in. He 
gained some rewards. His works have been exhibiting 
official and private collections in Turkey and abroad. 
His works are present in some public institutions and 
museums.

1959’da Gümüşhane’de doğdu. Gazi Üniversitesi 
Gazi Eğitim Fakültesi Resim Bölümünü ve Ankara 
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Psikoloji 
Bölümünü bitirdi. Adana İtia Ekonomi Fakültesine bir 
süre devam etti. Yurt dışında müze incelemelerinde 
bulundu. Çok sayıda yarışmalı, karma ve uluslararası 
sergilere katıldı. Katıldığı yarışmalardan 7 adet ödül 
aldı. Sanatçının eserleri yurt içi - yurt dışı resmi ve özel 
koleksiyonlarda ayrıca bazı kurum ve kent müzelerinde 
bulunmaktadır. 

SONER TİRE
1969 yılında, Ankara'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini 
1986 da tamamladı. 1988 yılında Çukurova Üniversi tesi 
Eğitim Fakültesi Resim İş ve Sanat Eğitimi Bölümüne 
girdi. 1993 yılında lisans, 1998 yılında yükseklisans 
eğitimini tamamladı. Sanatçı bugüne kadar yurt içinde 
ve yurt dışında birçok sanatsal etkinliğe katıldı. 1995 
yılından bu yana aynı kurumda öğretim görevlisi olarak 
çalışmalarına devam etmektedir.  

1969 He was born in Ankara. 1993 Graduated from 
the Department of Painting of Cukurova University’s 
Faculty of Education. 1998 He received his graduate 
degree (MA in  painting) from the Department of 
Painting of Cukurova University’s Faculty of Fine 
Arts.  1995 He has been working Faculty of Education, 
Department of Fine Arts, Cukurova University since 
1995.  2014  He has been working as a Lecturer in the 
same Department. 

SUAT BASEL
1970 Yılında ankara’da doğdu. 1995 Yılında gazi 
üniversitesi gazi eğitim fakültesi resim-iş eğitimi 
bölümü erol batırbek atölyesinden birincilikle mezun 
oldu. 1996 Yılında hacettepe üniversitesi güzel 
sanatlar fakültesi  resim bölümünde yüksek lisans 
programına başladı. 2007 Yılında birleşmiş ressamlar 
ve heykeltraşlar derneğine üye oldu. Halen ankara’da 
özel atölyesinde çalışmalarına devam etmektedir.
2004- Şefik bursalı resim yarışması sergisinde,
2006- Dyo resim yarışması sergisinde,
2007- Devlet resim ve heykel yarışması sergisinde,
2009-Şefik bursalı resim yarışması sergisinde,
Ve birçok karma sergide çalışmaları sergilendi.

Suat Basel was born in Ankara, in 1970.  He 
graduated as the first from the Department of Erol 
Batırbek’s Studio Painting and Craft Education at Gazi 
University, in 1995.  The artist started his MA degree 
in the Department of Painting, Fine Arts of Hacettepe 
University.  Basel became a member of  United Painters 
and Sculptors Association in 2007. He still lives in 
Ankara and continues to paint regularly in his studio.
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SUNA ÖSKALAN
1936 yılında Kayseri’de doğdu. 1965’de Türk-Amerikan 
Derneği’nde Refik Ekipman, daha sonraki yıllarda Lütfü 
Günay’ın öğrencisi oldu. 1968 yılında kurdukları Altılar 
Grubu ile pek çok sergiler açtı. Birleşmiş Ressamlar 
ve Heykeltıraşlar Derneği (BRHD), Ankara Kadın 
Ressamlar Derneği (AKRD) ve Altılar Grubu üyesidir. 
Eserlerinde genelde orkestra temasını kullanmaktadır. 
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konulu 
çalışmaları, 1985-1991 yılları arasında pastel ile karton 
ve ambalaj kâğıtları üzerinde toplanmıştır. Sanat hayatı 
boyunca 50’yi aşkın kişisel sergi açmıştır. DYO Resim 
Yarışması başarı ödülü, UNESCO 35 yaş yarışmasında 
sergileme, Ankara Sanat Dergisi’nin açtığı yarışmada 
küçük heykel ve gravür ödülleri almıştır. 

Suna Özkalan was born in 1936 in Kayseri. In 1965, she 
was trained at the Turkish-American Association by 
Refik Epikman and later by Lütfü Günay. She has held 
many exhibitions with Altılar Group, of which she is a 
founding member. She is a member of United Painters 
and Sculptures Association (UPSA), Ankara Women 
Painters Association (AKRD), and Altılar group. She 
usually uses the orchestra theme in her paintings. 
Her works about Presidency Symphony Orchestra 
are combined on cardboard and wrapping paper 
with pastel.  She held more than 50 solo exhibitions 
throughout her art career. She has been awarded 
DYO Art Competition Success Award, exhibition right 
at UNESCO 35 Age   Competition and awards of little 
sculpture and gravure in the competition held by 
Ankara Sanat Dergisi (Ankara Art Journal). 

SÜLEYMAN KARAKUL
Born in E. Huyuk village of Sivas Sarkisla, Turkey 
in 1952, Süleyman Karakul graduated from Gazi 
Educational Institute, Painting Department in 1974. 
He completed his bachelors degree at Gazi University, 
Fine Arts Faculty, Department of Graphics. After many 
years of working as a teacher of painting, he retired 
in 2001. He has also worked on cartoons, advertising 
graphics, preparing covers of books and magazines. 
The artist, who participated in many group exhibitions, 
also had 37 personal exhibitions. He has received The 
Painting Labour Award of The Foundation of the 68s 
Union. The artist, whose works are in many collections, 
is currently continuing his work in his private studio. 

1952 de Sivas Şarkışla E. Hüyük Köyünde doğan 
Süleyman Karakul, 1974 de Gazi Eğitim Enstitüsü Resim 
Bölümünden mezun oldu. 1986 da Gazi Üniversitesi, 
Eğitim  Fakültesi Grafik Ana Sanat Dalında lisans 
eğitimini tamamladı. Uzun yıllar resim öğretmenliği 
yaptıktan sonra 2001 de emekli olan sanatçı aynı 
zamanda reklam grafiği, kitap, dergi kapakları 
düzenlemesi ve karikatür gibi alanlarda da uğraş verdi. 
Çok sayıda karma sergiye katılan sanatçı 37 (otuz 
yedi)  kişisel sergi açtı. 68’ liler Vakfı 30. Yıl Etkinlikleri 
Resim Emek Ödülünü aldı. Birçok koleksiyonda eserleri 
bulunan sanatçı halen kendi atölyesinde çalışmalarını 
sürdürmektedir.  

SVETLANA İNAÇ
1965 Doğum - Rusya – Çelabinsk. 1972-1982 Klasik 
Lise Eğitimi ve Çocuk Güzel Sanatlar Okulu - Resim 
Bölümü. 1982-1984 Yüksek Sanat Okulu - Grafik Ta 
sarımı  1984-1989 Teknik Üniversite - Moda Tasarımı. 
(5 yıl) 1993 Evlenerek Türkiye’ye yerleşti. 1989-2000 
Rusya, Kazakistan ve İstanbul’da moda ve  grafik 
tasarımı üzerine çalıştı. Resim çalışmalarının yanı sıra, 
kitap resimledi, afiş hazırladı, çeşitli kurum ve kuruluş 
lara ait reklam çalışmaları yaptı. 2000 Yılından bu yana 
çalışmalarını tamamen resim üzerinde yoğunlaştırdı. 
Eserleri Türkiye, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri  ve 
Avrupa ülkelerinde özel koleksiyonlarda bulunuyor. 
Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar derneği üyesi  
dir. 2014 Halen, Ankara’da kendi atölyesinde resim 
çalışmalarına devam ediyor.

1965-Born Russia Chelyabinsk 1972-1982 Traditional 
High school Education and Children Fine Arts School-
Painting Department 1982-1984 Art College Graphic  
Art Design 1984-1989 Technical University Fashion 
Design (5 years) 1998-Married and settled in Turkey 
1989-2000 Worked in Russia, Kazakhstan and in  
İstanbul in Fashion and Graphic Design sector Besides 
painting she pictured book covers, did graphics 
and  advertisements for various foundations and 
companies  2000-intensified her studies in painting. 
Her art pieces are presented all around Turkey, Russia, 
United States and Europe A member of The Union of 
Artists and Sculptures 2014- Still painting pictures in 
her own studio.
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ŞEVKAT İŞLEGEN
Sefkat IŞLEGEN was born in Izmir and graduated 
from the Graphics Department at the Dokuz Eylül 
University - Fine Arts Institute. She had an additional 
year of training at Eskisehir Anadolu University. The 
artist is a member of International Plastic Artists and 
United Painters Association. She prefers to use metal 
and linol in her printing work. She had 35 individual 
exhibitions and her works are in several domestic 
and international private collections. Until today, 
she participated in 26 exhibitions in several foreign 
countries and 25 international art symposia.Her 
paintings have been exhibited in museums, galleries, 
art festivals and private art exhibits in numerous 
countries all around the world.

Ankara dogumlu sanatçı;ilk resim  çalışmalarına 4 yaşında 
Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde  Osman Zeki 
Oral ile başladı.. Çocuk yaşta yurtiçi ve yurtdışında pek 
çok ödül kazandı.Değerli sanatçılar Eşref Üren ,Kayıhan 
Keskinok ;Gülseren SÖNmez den dersler aldı. resimlerinin 
temelini oluşturan desen çalışmalarına uzun süre devam 
etti ve halen devam etmekte olan sanatçı.ilk kişisel 
sergisini yine çocuk yaşta ankara valiliği il sanat galerisinde 
açtı..ve resim çalışmalarına ara verererek profesyönel 
bale yaşamını sürdürdü.. Ankara Devlet Konservatuvarı 
Bale ileri yüksek bölümünü 1988 yılında bitirmiş olan 
sanatçı,aynı yıl İzmir Devlet Opera ve Balesinin kadrosuna 
katılmıştır.. Sahnelenen oyunlarda bale sanatçılığının yanı 
sıra koreograf olarakta görevlendirilmiştir.. Devlet opera 
ve balesi bünyesinde yer alan çocuk balesi eğitimciliğinin 
yanı sıra, 9 Eylül Üniversitesi Güzel sanatlar fakültesi  
tiyatro bölümünde ve Konservatuvarında dans eğitmeni 
olarak çalışmıştır.. Sanatçının izmir devlet opera ve balesi 
repertuarında bulunan Türk Hamamı, Arayış, Jefira, Tango 
Trio adlı eserleri vardır.. Pek çok özel tiyatro eserlerinde de 
koreograf olarak çalışmıştır.

ŞENAY SÖNMEZ
I was born in Ankara in 1967. I attended Ankara 
State Conservatory from 1978 until 1988, when I 
graduated in Classical Ballet. Since 1988 I have been 
working in Izmir State Opera as classical ballerina. I 
prepared many choreographies for Izmir State Opera 
and other productions. I was Dance Professor at “9 
Eylul” University in Izmir I started painting when I was 
4 years old with Osman Zeki Oral, Esref Üren. Then I 
continued my preparation at Kayihan Keskinok and 
Gulseren Sonmez work shop.

ŞABAN TUNCER
1953 yılı Niğde doğumlu sanatçı, 1974 yılında 
Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümünü 
bitirdi. Sırasıyla Niğde de Cumhuriyet Ortaokulu, 
Eğitim Enstitüsü, Niğde Eğitim Yüksekokulu ve 
Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar 
Bölümü’nde görev yaptı. 1987 yılında İzmir Dokuz Eylül 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş bölümü’nde 
lisans tamamladı. 1999 yılında da Niğde Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Sanat Tarihi Ana Bilim Dalında yüksek 
lisansını tamamlayan sanatçı en son görev yaptığı 
Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar 
Bölümü’nden 2003 yılında emekli oldu.  Evli ve iki 
çocuk babası olan Tuncer, kişisel sergiler açmış olup 
karma sergilerde de eserleri yer almıştır. Sanatçı UPSD 
ve BRHD üyesidir. 

Şaban Tuncer was born on March 18, 1953 in Niğde. He 
gradueted from Gazi Education Institute, Department 
of Painting in Ankara, in 1974. After graduation he 
worked different educational institutions as painting 
teacher. These schools are Niğde Cumhuriyet 
Secondary School, Niğde Educatıon Institute, Niğde 
Education Academy, Fine Arts Department of 
Niğde University Education Faculty respectively. He 
graduated from Izmir 9 Eylul University, Department 
of Art in 1987. And he did his master degree at Nigde 
University, Education Faculty, Major Field of Art 
History. He retired from Fine Arts Department of Niğde 
University Education Faculty at 2003. Tuncel is married 
and has two children, and is living in Istanbul. He has 
had some personal exhibitions and has participated 
in mixed exhibitions. He is a member of International 
Association of Plastic arts (UPSD) and Association of 
United Painters and Sculptors (UPSA).

TÜRKÇEYE ÇEVİRİ
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ŞENER DEMİRKOL

ŞULE ÖZBAHAR

1949 Eskişehir’de doğdu. 1974 İstanbul Tatbiki Güzel 
Sanatlar’dan (Marmara  Üniversitesi Güzel  Sanatlar 
Fakültesi)  mezun oldu. Yarımca Belediyesi tarafından 
düzenlenen Sanat Şenliği’nde resim dalında ödül aldı. 
İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Niğde illerinde duvar 
resmi  uygulamaları yaptı. İlk kişisel sergisini İstanbul 
Şehir  Galerisi’nde açtı. 1979 İstanbul 3. Balkan Film 
Festivali “JENERİK” dalında  büyük ödül. 1983 D. G. S. 
Galerisinde kişisel sergi ANKARA, Spor Karikatürleri 
dalında ödül aldı. 1984 Evrim Sanat Galerisi’nde kişi 
sel sergi ESKİŞEHİR. 1987 Selvin Sanat Galerisi’nde  
kişisel sergi ANKARA. 1997 Sevgi Sanat Galerisinde  
kişisel sergi ANKARA. 2003 Sevgi Sanat Galerisinde 
kişisel sergi ANKARA. 2007 BATIBİRLİK Sanat Galerisi 
Ümitköy / ANKARA 2008 Devlet Güzel Sanatlar Galeri 
si Taşbaşı/ Eskişehir 2011 Polart Sanat Galerisi Yıldız/
Çankaya/ANKARA

1971’de Ankara’da doğdu. 1994’te Hacettepe 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü 
Prof. Dr. M. Zahit Büyükişliyen atölyesinden birincilikle 
mezun oldu. Çeşitli özel kurum ve kuruluşlarda 
illüstratörlük, tasarım ve sanat danışmanlığı yaptı.  
22 kişisel sergi açtı ve çok sayıda karma sergi ve 
etkinliklere katıldı. Yurtiçi ve yurtdışında özel 
koleksiyonlarda resimleri bulunmaktadır. Uluslararası 
Plastik Sanatlar Derneği (UPSD) ile Birleşmiş Ressamlar 
ve Heykeltıraşlar Derneği (BRHD) üyesidir. Halen 
çalışmalarını Ankara´daki atölyesinde sürdürmektedir. 

1949 He was born in Eskişehir. 1974 He graduated from 
Istanbul Applied Arts Faculty (Marmara University Fine 
Arts Faculty), Decorative Painting Department. He 
was awar ded in the Art Festival arranged by Yarımca 
Municipality.  He worked as self-decorator and did 
decorative wall painting studies in Istanbul, Ankara, 
İzmir, Adana and Niğde.  He opened his first personal 
exhibition in Istanbul State  Gallery. 1979 He was 
awardad a prize in “Credits” branch in third Istanbul 
Balkan Festival. 1983 He opened a perso nal exhibition 
in D. G. S. Gallery, Ankara. He was awarded a  prize in 
Sports Caricatures. 1984 A personal exhibition in Evrim 
Art Gallery, Eskişehir. 1987 A personal exhibition in 
Sevgi Art Gallery, Ankara. 2003 A personal exhibition 
in Sevgi Art Gallery, Ankara. 2003 A personal exhibition 
in Sevgi Art Gallery, Ankara. 2007 A personal exhibition 
in BATIBİRLİK Art Gallery, Ankara. 2008 A personal 
exhibition in Eskişehir State Fine Arts Gallery, Taşbaşı, 
Eskişehir. 2011 A personal exhibition in Polart Art 
Gallery Yıldız/Çankaya/  ANKARA   

Born in Ankara-Turkey in 1971. She graduated 
from painting department of the Faculty of Fine 
Arts, Hacettepe University, from Prof. Dr. M. Zahit 
Büyükişliyen Studio in 1994 with first rank. She worked 
as an illustrator, graphic designer and art consultant in 
various private assocations and establishments.  She 
has attended 22 solo exhibitions and participated in 
many mixed exhibitions and activities. She has many 
paintings in domestic and foreign private collections. 
She is a member of International Association of Art 
(IAA) and United Painters and Sculptors Association 
(UPSA). Şule Özbahar continues her work in her own 
studio in Ankara.

1946 Çankırı doğumlu. Resme olan ilgisi nedeniyle 
Ortaokuldan sonra İstanbul Çapa Öğretmen Okulu 
Resim Semineri’nde, Buca Eğitim Enstitüsü Resim 
Bölümü’nde sanat eğitimi gördü. İlk, Orta  ve 
Öğretmen Okulları’nda görev yaptı. 1968’den bu 
yana DYO, Devlet Resim-Heykel gibi jürili sergilere; 
BRHD  gibi örgütlü sergilere, karma ve grup sergilerine 
katıldı. Yurt içinde ve yurt dışında 40’ya yakın kişisel 
sergi düzenledi. TV için çocuk programları hezırladı ve 
sundu. Çocuk kitapları resimledi. Aile olarak pek çok 
ülkede yüze yakın müze ve sanat merkezini gezme, 
sanatsal gelişmeleri izleme olanağı yarattılar. Şükran 
Pekmezci İki kız annesi ve 3 torun sahibi.

ŞÜKRAN PEKMEZCİ
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TUĞRUL VELİDEDEOĞLU
1942 Yılında Çorum’da doğdu. Sanat sevgisini 
Çorum lisesinde ünlü Ressam Komet’le birlikte 
Hasan Sağlam’dan aldı. Yıldız Teknik Üniversitesi 
İnşaat bölümünü bitirdikten sonra Kastamonu’da 
başlayan iş yaşamı Diyarbakır Siirt Urfa gibi yurdun 
çeşitli yörelerinde devam etti. Karayolları Genel 
Müdürlüğünde Şube Müdürlüğü ve Daire Başkanlığı 
görevlerini de yürüten Velidedeoğlu 1984 yılından 
beri Eksen Proje ve İnşaat Anonim Şirketinin ortağı 
ve yöneticilerindendir. Yeniden doğuşu 2007 yılında 
Doğan Sanat Evinde Ressam Mehmet Ali Doğan’dan 
aldığı eğitimle başladı. Bu güne kadar 4 kişisel sergi açtı 
ve birçok karma sergiye katıldı. Çalışmalarına Ankarada 
kendine ait olan atölyesinde devam etmektedir. 

Born at Çorum in 1942, he acquired his love of art in 
Çorum high school from thr famous artist Komet and 
Hasan Sağlam. His business life began in Kastamonu 
after graduating from Yıldız Technical University Civil 
Engineering department and continued in various 
regions as Diyarbakır, Siirt, Urfa. He also executed 
the tasks of Branch Director and Department Head 
in General Directorate of Highways and is currently 
partner and manager of Eksen Design and Construction 
Co., Inc. from 1984. His reincarnation started with 
educating in Artist Mehmet Ali Doğan’s Doğan Art 
House in 2007. He has held 4 individual exhibitions so 
far and  He participated in many mixed exhibitions until 
now. He is continuing his studies at his own art studio 
in Ankara. 

TUNCAY BİRAND
Tuncay Birand, ilk, orta ve lise tahsilini T. E. D Ankara 
Koleji’nde tamamladı. lisans, Y. Lisans ve doktora 
derecelerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünden aldı. 
1984 yılında profesör oldu. ODTÜ Rektör Yardımcılığı 
ile Mühendislik Fakültesi Dekanlığı, TÜBİTAK Bilim 
Kurulu Üyeliği yaptı,  çok sayıda başka ulusal ve 
uluslararası görevler üstlendi Orta öğretim yıllarında 
Turgut Zaim’in, Eşref Üren’in öğrencisi oldu. Sabri Akça, 
Işıl Özışık, Erkan Geniş atölyelerinde çalıştı. Resimleri 
kişisel ve karma sergilerde sergilendi. Birleşmiş 
Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği (BRHD) üyesi 
olan Tuncay Birand çalışmalarını kendi atölyesinde 
sürdürmektedir. 

Tuncay Birand completed his secondary and high 
school studies at TED Ankara College. He received his 
B. S, M. S and PhD degrees from the Department of 
Electrical and Electronics Engineering of the Middle 
East Technical University (METU). He became a full 
professor in 1984. Prof. Birand served as the Vice 
President and the Dean of the Faculty of Engineering 
of METU and as a member of the Scientific Board of 
the Turkish Scientific and Technical Research Council. 
He assumed many other national and international 
responsibilities. During his secondary education he 
attended the classes of the prominent Turkish painters 
Turgut Zaim and Eşref Üren. He worked in the studios 
of Sabri Akça, Işıl Özışık, Erkan Geniş. His paintings 
appeared in various solo and group exhibitions. Tuncay 
Birand is a member of the Turkish United Painters and 
Sculptors Association (UPSA). He is carrying out his 
studies in his own studio. 

TEYMUR AĞALIOĞLU
Born in Gurcistan in 1953, Teymur AGALIOGLU 
graduated from Baku Ezim-Ezimzade State Painting 
School in1976 and graduated from the Painting 
Department of the Tiflis State Fine Arts Academy 
in1981. The artist has participated in several group 
exhibitions over thirty. Some of his paintings are in 
special collections in T. C. Ministry of Culture, Denizli 
Municipality, Alanya Museum in Turkey and in 
Malaysia, France, United Kingdom, USA, Australia, 
Switzerland, Netherlands, Germany. 

1953, Gürcistan doğumlu olan Teymur AĞALIOĞLU, 
1976 da Bakü Ezim-Ezimzade Devlet Ressamlık Okulu 
ve 1981 de Tiflis Devlet Güzel Sanatlar Akademisi 
Resim Bölümü’ nden mezun oldu. Otuzdan fazla kişisel 
sergiye katılan sanatçının, T. C. Kültür Bakanlığı, Ankara 
Resim Heykel Müzesi, Denizli Belediyesi, Alanya 
Müzesi, Malezya, Fransa, İngiltere, ABD, Avustralya, 
İsviçre, Hollanda ve Almanya’da özel koleksiyonlarda 
eserleri bulunmaktadır. 
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TURGUT AKAN
1930 yılında Ardahan’da doğdu. İlk resim eğitimini 
öğretmen olan ve güzel resim yapan babasından 
aldı. Ülkemizde Ressam Ali Rıza Beyazıt ve Fransa’da 
Andrea Loth atölyelerinde eğitimini tamamlamış olan 
ressam ve Sanat Tarihi Öğretmeni Nusret Karacan’ın 
atölye sine devam etti. 1964-1966 yıllarında Napoli 
Sanat Akademisi’nin Resim Bölümü’nde konuk sanatçı 
olarak eğitim gördü. Amerika’da katıldığı Alabama 
Eyaleti sergisinde üçüncülük ödülü aldı. Yurt dışında 2, 
yurt  içinde 36 kişisel sergi açtı. Amerika, Fransa, İtalya,  
Japonya’da; yurt içinde özel ve resmi koleksiyonlarda  
birçok eseri bulunmaktadır. Çalışmalarını Ankara’da 
kendi atölyesinde sürdürmektedir.  

He was born in ARDAHAN, in 1930, took his first  
education of painting education from his father, 
who was a teacher in primary school, and was good 
at  painting. He attended to the studio of Nusret 
Karaca,  who was a famous and well-known painter 
and also  a history teacher in our country. Moreover, 
he took studies from famous painter Ali Riza Bayazit. 
During his  academic courses in Alabama in the USA, 
in 1962, he  continued his paintings and participated 
in Alabama’s  biggest painting exhibition and received 
third prize.  Between years of 1964-1966, has attended 
night  art courses of Academy of Naples, during his duty 
in AİRSOUT, opened an exhibition in headquarters.  
(He was air major at that time) He has opened two  
exhibitions abroad and 36 ones in Turkey. His works 
are present in both official and private collections in 
Turkey and abroad. He continues his works in his own 
atelier in Ankara. 

TÜLİN DEMİR
1957 Niksar doğumlu, 1977 Samsun Eğitim Enstitüsü 
Resim-İş Bölümü’den mezun oldu.  1986 Gazi 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Bölümü’nde 
lisans tamamladı. Halen Ted Ankara Koleji’nde resim 
öğretmeni olarak görev yapmaktadır. Tülin Demir, 
doğayı ağaçlara ve dallara indirgeyerek, geleneksel 
peyzajdan farklı bir anlayışla resimlerine yorum 
getiriyor. Tülin Demir’in ağaçları doğadan çok şiire 
yakın duruyor. Renkleriyle adeta şiir yazıyor. BRHD 
üyesi olan Tülin Demir on iki kişisel sergi açtı. 

Tülin Demir was born in 1957, Niksar.  She graduated 
from Arts Department of Samsun Institute of  
Education in 1977. In 1986, she got her master’s 
degree at Arts Department of Gazi University, Faculty  
of Education. She is still teaching arts at TED Ankara  
College. Tülin Demir creates her paintings in a way 
that brings a new vision to traditional landscape. Her  
tree drawings remind us of poems created by colors.  
She held 12 personal exhibitions. She is a member of 
United Painters and Sculptors Association and Arts 
Educationists’ Association.  

TURAN EROL

1927’de Milas’ta doğdu. 1951’de İ. D. G. S. A yüksek 
resim bölümünü bitirdi. Orta dereceli okullarda 
öğretmenlik yaptı. M. E. B Güzel Sanatlar Genel 
Müdürlüğü’nün çeşitli birimlerinde görevlerde 
bulundu. Paris’te çalışmalar yaptı. G. E. E ve A. Ü Basın 
yayın yüksek okulunda öğretim üyesi olarak çalıştı.  H. 
Ü. G. S. E Resim Ana Sanat Dalı bölüm başkanı iken 
kendi isteği ile 1990 yılında emekli oldu. Ertesi yıl  
devlet sanatçısı seçildi. Türk Resim Sanatı alanında  
birçok makale ve kitapları vardır. Ayrıca sanatçının,  
1973 Kültür Bakanlığı Atatürk ve Cumhuriyet Ödülü ve  
1980 Sedat Simavi Vakfı Görsel Sanatlar Ödülü’nün de 
arasında bulunduğu birçok önemli ödülü vardır. Yurt 
içi ve dışında kişisel sergiler açan Erol, birçok karma 
sergiye de katılmıştır. 

Born in Milas, 1927. Graduated from Istanbul Academy 
of Fine Arts-Painting, in 1951. With a scholarship from 
French Government studied and held researches 
in  Paris. Lectured at Gazi University of Training and 
at  Ankara University School of Journalism and Press, 
on Turkish Painting and Plastic Arts. Established and  
worked as the head of Department of Painting, Faculty  
of Fine Arts of the Hacettepe University and upon 
his  request retired as a professor in 1990. The next 
year  he was awarded the title of State Artist. He has 
many articles and books about Turkish Painting and 
Fine Arts.  He has gained important prizes as Award 
of Atatürk  and Turkish Republic, Ministry of Culture, 
in 1973 and Visual Art Reward of Sedat Semavi 
Foundation, in 1980. Erol had many solo exhibitions in 
homeland and abroad and also participated in many 
joint exhibitions. 
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ÜLKÜ YALIM GÜNAY
1960 Graduated at Technical Teachers’ School for 
Girls 1985 Opened her first exhibition.  She continues 
her work with collage and oil paintings. She had 32  
personal exhibitions and participated in 70 collective  
exhibitions including Exhibitions of the United Painters 
Sculptors Association. She had several duo exhibitions 
with Lütfü Günay. She had represented Turkey in 
“South and East Europe Regional Fine Artists Meeting 
2000” in Belgrade. She works together with Lütfü 
Günay in their workshop in Ankara. 

1960’da Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu’ndan 
mezun oldu. Bir süre  öğretmenlik yaptı. 1985’de 
ilk resim sergisini açtı. Kolaj ve yağlıboya resim 
çalışmalarını birlikte yürütmektedir. Kişisel sergi 
sayısı 32 Başta üyesi olduğu Birleşmiş Ressamlar 
Heykeltıraşlar Derneği (BRHD) nin karma sergileri 
olmak üzere 70’e yakın karma sergiye katıldı. Lütfü 
Günay’la birlikte ikili sergiler açtı. 2000 yılının Temmuz- 
Ağustos Aylarında Belgrad’da düzenlenen “Güney ve 
Doğu Avrupa Bölgesi Görsel Sanatçılar Toplantısı 2000”  
etkinliğine, bir grup sanatçı ile katılarak ülkemizi temsil 
etti, sergilere katıldı. Çalışmalarını, Lütfü Günay’la 
ortak atölyelerinde, Ankara’da sürdürmektedir. 

ÜMİT İÇDUYGU
Born 1945, in Izmir - Turkey. Started painting in 
Turkish-American Association in Ankara at 1988 by 
Lütfü Günay. She continued her skills training with 
contemporary artists; Orhan Çetinkaya, Kayıhan 
Keskinok and Hüseyin Yıldırım. She has attended 
“Figurative Drawing” Course at Richland College, 
where she received her certification from Mr. Benson, 
in Dallas, Texas, U. S. A. in 2013. Still works runs her 
own work-shop. She is a member of AKRD (Ankara 
Women Painters Association) and UPSA (United 
Painters and Sculptors Association). She has performed 
four individual exhibitions and participated in many 
local and international group exhibitions. 

1945 yılında İzmir’de doğdu. 1988 yılında Ankara’da 
Türk-Amerikan derneğinde Lütfü Günay’ın öğrencisi 
olarak resim çalışmalarına başladı. Orhan Çetinkaya, 
Kayıhan Keskinok ve Hüseyin Yıldırım’la resim 
çalışmalarına devam etti. 2013 yılında ABD’nin Texas 
Eyaleti'nin Dallas Kentinde bulunan Richland College’de 
Mr. Benson yönetiminde Sertifikalı “Figurative 
Drawing” eğitimini  almış olup halen Ankara’da kendi 
atelyesinde resim çalışmalarını sürdürmektedir. 
Ankara Kadın Ressamlar Derneği (AKRD) ile Birleşmiş 
Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği (BRHD) üyesidir. 4 
kez kişisel sergi açtı. Birçok yurt içi ve yurt dışı karma 
sergilere katıldı. 

VAHİD TALİP
Bakü’de Azerbaycan doğan Vahid Talib, 1966 yılında 
başladığı Azerbaycan Devlet Ressamlık Okulundan 
1972 yılında mezun oldu 1972 – 1974 yılları arasında 
Azerbaycan Sinema Kurumunda film ressamı olarak 
çalıştı. 1974-1976 Moskova Üniversitesi Çizgi Film 
Ressamlığı 1979 – 1983 Moskova Üniversitesi Ressam 
ve Çizgi Film Yönetmenliği 1983 – 1993 yıllarında 
Azerbaycan Sinema Kurumunda 15 (on beş) çizgi film 
ve 5 (beş) belgesel filmde ressam ve yönetmen olarak 
görev aldı ve bu çalışmalarıyla uluslararası yarışmalarda 
birçok ödül kazandı. 1993 yılında Denge Animasyon 
Şirketi tarafından Türkiye’ye davet edildi ve Alman 
ve Amerikan işbirliği ile yapılmış filmografilerde çizgi 
film Yönetmeni olarak görev aldı.) Ankara Olgunlaşma 
Enstitüsü Grafik Animasyon Bölümünde ve Başkent 
Üniversitesi Çizgi Film yönetmeni danışman öğretmen 
olarak çalışmaktadır. Resimlerinin bir kısmı; A. B. D, 
Fransa, Almanya, Macaristan, Bulgaristan, Moskova, 
Azerbaycan ve Ankara’da da özel koleksiyonlarda 
bulunmaktadır. ASIFA – Uluslararası Animasyon 
Federasyonu, Azerbaycan Sinema Birliği ve Birleşmiş 
Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği üyesidir.

Vahid Talip was born in Baku, Azerbaijan. He finished 
Azerbaijan State Painting School in1972. Between 
1972-1974 he worked as a movie painter in Azerbaijan 
Movie Institution. He did cartoon painting in Moscow 
University from 1979 to 1983. Between 1983-1993, he 
worked in Azerbaijan Movie Institution as a painter and 
director in 15 cartoons and 5 documentaries. In 1993, 
he was invited to Turkey by Denge Animation Company 
and worked as a cartoon director in filmographies in 
cooperation with German and American producers. 
He works in Graphic Animation Department of Ankara 
Olgunlaşma Institution and in Başkent University as a 
teacher. Some of his paintings are in private collections 
in the USA, France, Germany, Hungary, Bulgaria, 
Azerbaijan and Ankara.
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VEDAT CAN
VEDAT  CAN   1940 yılında Alaplı’da doğdu. Isparta – Gönen İlköğretmen 
Okulu’ndan mezun (1960) oldu. Beş yıl ilkokul öğretmeni olarak Urfa 
ve Zonguldak’ta çalıştı. 1968’de Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş 
Bölümü’nden mezun oldu. Kayseri Pazarören İlköğretmen Okulu (1968 
– 1971), Bolu – Erkek İlköğretmen Okulu ve Eğitim Enstitüsü’nde resim 
öğretmeni  ve müdür yardımcısı olarak bulundu ( 1971 – 1978). Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın Yurt dışında Lisansüstü eğitimi yapmak için açtığı sınavı ( 
1973 ) kazandı ve bu amaçla 1975 yılında Devlet Dil Okulu’nu bitirdi. 1978 
yılında Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü’ne Bölüm Kurulu’nca seçilerek 
öğretmen olarak atandı. Kurum, Gazi Yüksek Öğretmen Okulu olduktan 
sonra 1980 – 1982 yılları arasında yönetim kadrosunda da görev aldı. 
Gazi Üniversitesi  kurulunca (1982) öğretim görevlisi olarak atandı ve idari 
görevi , kuruluşun tamamlanması için bir yıl daha uzatıldı. Sanatta Yeterlik 
(Doktora) çalışmasını aynı kurumda tamamladı. Üniversitelerarası Kurulca 
Resim Anasanat / Anabilim Dalı Öğretim Üyeliğine (1987) atandı. Genelde 
yağlıboya ile çalışılan resim atelyesi  ortamı sağlığını olumsuz etkilediği 
ortaya çıkınca, kendi  isteğiyle 1999 yılında emekliye ayrıldı. Güzel Sanatlar 
Liselerinin kuruluşlarında görev aldı ve müfredat programlarının belirlenmesi 
çalışmalarına katıldı (1990). Eserleri;  Ankara Resim Heykel Müzesi, Eskişehir 
Anadolu Üniversitesi Müzesi,  Gazi Üniversitesi  Müzesi ve Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Koleksiyonu, Merkez Bankası, İş Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve 
Şekerbank koleksiyonları ile yerli ve yabancı çok sayıda özel koleksiyonlarda 
bulunmaktadır. Onaltı kişisel sergi açtı, yüzlerce karma ve grup sergilerine 
katıldı. İspanya, Macaristan, Kuveyt, Kazakistan Kırgızistan, Özbekistan, 
Türkmenistan ve Çin’de gerçekleşen  Çağdaş Türk Resim Sergilerine Kültür 
Bakanlığı’nca seçilerek katıldı. Devlet Resim Sergilerine 1966 yılından itibaren 
kabul edildi. Bu sergilerde beş mansiyon ödülü ve DYO Resim Sergilerinden de 
bir mansiyon ödülü ile SAKÜDER 2012 Plastik Sanatlar Ödülü bulunmaktadır.    

VURAL YURDAKUL

He was born in Hatay, in 1950. He graduated from 
The Istanbul Fine and Applied Arts School, in 1974. 
Participated in the Establishment of Ankara Painting 
and Sculpture Museum in 1980. In 1983, he got 
education in The Vilanov Place in Warsaw, about 
the theoretical and practical restoration studies. In 
1990, he studied restoration in Germany. He joined 
The International Panel in Smolyan and one of his 
paintings at the exhibition there was purchased by The 
Smolyan Museum. Opened a workshop in Berlin with 
six German artists and organized exhibitions. He has 
held many private exhibitions in Turkey and abroad. 
Participated in art Fairs. His works are present in 
museums, in private and official collections. Yurdakul 
has nine awards and he continues his works in his own 
atelier in Ankara. 

1950 yılında Hatay’da doğdu. 1974’te İstanbul Tatbiki 
Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. 
1980’de Ankara Devlet Resim Heykel Müzesi’nin 
kuruluş çalışmalarına katıldı. 1983’te Varşova Vilanov 
Sarayı’nda tablo restorasyonu ile ilgili teorik ve pratik 
eğitim, 1990’da Almanya’da restorasyon eğitimi 
aldı. Bulgaristan’ın Smolyan kentinde düzenlenen 
Uluslararası Sanat paneline katıldı ve sergiden bir 
eseri Smolyan Müzesi için satın alındı. Berlin’de 
altı Alman sanatçı ile birlikte atölye açtı, sergiler 
düzenledi. Sanatçı, bu döneme kadar birçok kişisel 
(yurt içi-yurt dışı) sergiler açtı. Sanat fuarlarına katıldı. 
Eserleri, yurt içi-yurt dışı müzelerde, özel ve resmi 
koleksiyonlarda bulunmaktadır. Dokuz ödülü bulunan 
sanatçı, Ankara’da, kendi atölyesinde çalışmalarını 
sürdürmektedir. 

YAHYA ARISAN

 He was born in Kırşehir in 1952. He graduated from 
the Department of Art of Gazi Education Institute in 
1976. He completed the undergraduate program at 
the College of Arts of Anatolia University. He worked 
as a painting teacher in some primary and secondary 
schools. After being retired in 1999, he worked as 
a painting teacher and head of the department in a 
private school in Ankara up to 2010. He still keeps on 
his studies in his own studio. 

1952 yılında Kırşehir’de doğdu. Gazi Eğitim Enstitüsü 
Resim-İş Bölümünden 1976 yılında mezun oldu. 
Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 
Bölümünde Lisans tamamladı. Lise ve İlköğretim 
okullarında Resim Öğretmeni olarak görev yaptı. 1999 
yılında emekli oldu. 2010 yılına kadar bir özel okulda 
resim öğretmeni ve sanat eğitimi bölüm başkanı 
olarak çalıştı. Resim çalışmalarını kendi atölyesinde 
sürdürmektedir. 

He was born in 1940, in Alaplı. He graduated from 
Isparta, Gönen, First Teacher Training High School in 
1960. He worked 5 years as a primary school yeacher 
in Urfa and Zonguldak. In 1968, he graduated from 
Ankara Gazi Institute of Education, department of 
painting. In 1982, he was appointed as an academic 
to Gazi University and he received his proficiency from 
the same university. He retired at his own will when 
his health was affected because of oil paint in the 
ateliers. He participated in the foundations of Fine 
Arts High Schools and he worked on their curricula. 
His works are included in many official and private 
collections. He has has 16 personal exhibitions and 
attended hundreds of mixed and group exhibitions. 
He was chosen by the Ministry of Culture to be a 
representative of contemporary Turkish painting in 
countries like Spain, Hungary, Kuwait, Kazakstan, 
Kirgizstan, Uzbekstan, Turkmenstan and China. He has 
awards from DYO and SAKÜDER.
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YALÇIN GÖKÇEBAĞ

YASEMİN COŞKUN

1944’de Denizli’de doğdu. 1958 yılında İstanbul Çapa 
Resim Seminerine katıldı. 1963 yılında Ankara Gazi 
Eğitim Enstitüsü Resim Bölümünden mezun oldu. 1990 
yılında ODTÜ Güzel Sanatlar Bölümü’nde öğretim 
görevlisi olarak çalışmaya başladı. 7’si yurt dışında 
olmak üzere toplam 40’a yakın kişisel sergi açtı, çok 
sayıda karma sergiye katıldı. 6 yarışmalı sergide ödül 
kazanan sanatçının en önemli ödülleri arasında DYO 
Resim ve Heykel Ödülü ve Devlet Resim ve Heykel 
başarı ödülleri sayılabilir. Sanatını doğadan bir 
senfoni olarak yorumlayan Gökçebağ’ın resimlerinde 
renk bütüne, ışık renge egemendir. Yalçın Gökçebağ 
çalışmalarını Ankara’da sürdürmektedir.

Gaziantep‘de doğdu. 1980 Hacettepe Üniversitesi 
Sosyal Hizmetler Bölümünü bitirdi. 1996-2003 yılları 
arasında Orhan Çetinkaya Atölyesi’nde sanat eğitimine  
başladı. 2003-2013 Cezmi Orhan Atölyesi’nde desen 
temel sanat- atölye (Kum Sanat Merkezi), 2005-
2007 Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi 
Seramik Eğitimi Bölümü’nde, 2007-2009 Ali Asgar 
Çakmakçı  Heykel Atölyesi’nde (Kum Sanat Merkezi), 
2008-2010  Prof. Zafer Gençaydın Atölyesi’nde (Kum 
Sanat Merkezi) resim, heykel ve seramik eğitimi aldı. 
Yurt içinde ve  dışında karma sergilere, biennale ve 
yarışmalı sergilere katıldı. iki kişisel sergi açtı. Bir ödülü 
bulunmaktadır. Sanatçı Kadınlar Derneği (SKD) kurucu 
başkanıdır.  Ankara Kadın Ressamlar Derneği (AKRD), 
Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği (BRHD), 
Uluslar arası Plastik Sanatlar Derneği (UPSD) üyesidir. 

He was born in 1944, in Denizli. He attended Istanbul 
Çapa Painting Seminars in 1958. He graduated from 
Gazi Education Institute Department of Painting in 
1963. He started to work as a faculty member in METU 
in 1990. He has had almost 40 personal exhibitions, 7 of 
which were held abroad and has participated in many 
mixed exhibitions. Being awarded in 6 competitive 
exhibitions, the artist has some important awards 
which are DYO Painting and Sculpturing Award, State 
Painting and Sculpture success awards. Gökçebağ 
interprets his art as a symphony from nature and in 
his paintings colour dominates the whole and light 
dominates the colour. Yalçın Gökçebağ continues his 
works in Ankara.

She was born in Gaziantep. She graduated from 
Hacettepe University, The Department of Social 
Services. She started to her trained of art at Orhan 
Çetinkaya’s art studio. She has been taking some 
lessons that are  drawing-basic design-art studio from 
Cezmi Orhan who  is a painter and also the owner of 
Kum Art Studio, since  2003. Between 2005 and 2007, 
she was educated in Gazi University, The Department 
of Ceramics. Between 2007 and 2009 she was 
educated about sculpture at Ali Asgar Çakmakçı who 
is a sculpturer at Kum Art  Studio. Between 2008 and 
2010, she was educated about drawing, sculpture and 
ceramic from Prof. Zafer Gençaydın who is a painter at 
Kum Art Studio. Moreover, she is the member of AKRD, 
UPSA.  and she is the   constitutive chairman of the 
board of the SKD. She is also a member of UPSD.  She 
has been still working in her own atelier.    

YASEMİN KAYABAŞI
1984’te Burdur’da doğdu. 2005’te Gazi Üniversitesi 
Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 
Resim-iş Eğitimi Anabilim Dalı’ndan, 2009 yılında Gazi 
Üniveritesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde Yüksek Lisans 
programından mezun oldu. 2009 yılında aynı bölümde 
doktora eğitimine başladı. Altı kişisel sergi açtı. Yurt 
dışı ve yurt içinde pek çok sayıda karma sergiye katıldı. 
INSEA ve BRHD üyesi olup Grafik Tasarım üzerine 
çalışmalarını sürdürmektedir. 

She was born in 1984 in Burdur. She graduated from 
Gazi University, Faculty of Education Fine Art, Fine Art 
Education Department, Painting Teaching Department 
in 2005. She completed her Degree of Master at Gazi 
University Institute of Education Sciences, Fine Arts 
Education Department at the Department of Painting 
Teaching in 2009. In the same year she began her 
PhD at the same department. She held six personal 
exhibitions. She attended many group exhibitions at 
home and abroad. She is a member of INSEA and UPSA 
and she works on Graphic Design. 

240

NUR GÖKBULUT

YALÇIN GÖKÇEBAĞ

MİNE GENÇTÜRK
Born in Ankara in 1958, she graduated from Ankara 
Zübeyde hanım girl’s technical school painting 
department. She opened her first personal exhibition 
in her school in 1975. She made dress designs and 
jewelry designs besides painting. Her works have an 
impressionist style. She opened 9 personal exhibitions, 
one in Macedonia. She got exhibition award in 2007 
Şefik Bursalı painting contest. She participated in over 
70 mixed exhibitions, fairs, festivals and biennales. 
She had domestic exhibitions and participated in 
workshops. Her works are at the ministry of culture, 
press and in private collections. Gençtürk is a member 
of UPSA, Sanat Kurumu board of directors, GESAM, 
Kıvılcım Newspaper (cultures and art director), Bosnia 
Herzegovina and Macedonia Amity Association. She 
is currently the curator of Madallion Art Gallery. She 
continues her studies in her own workshop in Ankara.

Ankara’da doğdu. Ankara Zübeyde Hanım Kız Sanat 
Enstitüsü, Resim Bölümü’nden mezun oldu. İlk kişisel 
sergisini 1975 yılında okulunda açtı. Resmin yanı sıra 
stilistlik ve takı tasarımları da yaptı. Çalışmalarında 
empresyonist bir anlatım dili vardır. Biri Makedonya’da 
olmak üzere 11 kişisel sergi açtı. 2007 yılında Şefik 
Bursalı resim yarışmasında sergileme aldı. 70 üze-
rinde karma sergi ve fuar, festival ve bienallere katıl-
dı. Yurt içinde sergiler düzenledi. Çalıştaylara katıldı. 
Kültür Bakanlığı, basın yayın ve özel koleksiyonlarda 
eserleri vardır. Gençtürk’ün üyelikleri; BRHD (Birleş-
miş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği), Sanat Ku-
rumu yönetim kurulu üyesi, GESAM, Kıvılcım Gazetesi 
(kültür sanat yönetmeni), Bosna-Hersek ve Makedonya 
Dostluk Derneği. Madalion Art Gallery’de kurötörlük 
yapıyor.  İşlediği tema Anadolu kapı ve tokmakları. Ça-
lışmalarına Ankara’da kendi atölyesinde devam etmek-
tedir.                                                                                                                                                           

1954 yılında Ankara’da doğdu. 1975 yılında Gazi Eği-
tim Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı, 1978’de Resim-
İş Eğitimi bölümlerini bitirdi. Altı yıl MEB’e bağı 
ortaöğretim kurumlarında öğretmenlik yaptı. 1981 
yılında açılan sınavla Resim İş Eğitimi Bölümü’ne 
asistan olarak atandı. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü’nün Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik prog-
ramlarını tamamladı. Halen Gazi Üniversitesi, Gazi Eği-
tim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim-İş 
Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev 
yapmaktadır. Yurt içi ve dışında, resmi ve özel kurum 
ve kuruluşların karma, grup ve yarışmalı sergilerinde 
yer aldı. Yirmiden fazla kişisel sergi açan sanatçının 
çeşitli koleksiyonlarda yapıtları yer almaktadır.

She was born in Ankara, in 1954. She graduated 
from Gazi Training Institution Department of Turkish 
Literature in 1975. This followed her graduation from 
the Art Education Department same institute in 1978. 
She worked in secondary schools as instructor for six 
years. She was appointed to the Painting Department 
as an instructor in 1981. She completed her Master 
studies and Adequacy in Arts Programs at Gazi 
University, Department of Social Sciences. She took 
part in many competitions and group exhibitions both 
in Turkey and abroad. She is still working in the same 
institution. She opened about thirty solo exhibitions up 
to now.

1944’de Denizli’de doğdu. 1958 yılında İstanbul Çapa 
Resim Seminerine katıldı. 1963 yılında Ankara Gazi 
Eğitim Enstitüsü Resim Bölümünden mezun oldu. 
1990 yılında ODTÜ Güzel Sanatlar Bölümü’nde öğre-
tim görevlisi olarak çalışmaya başladı. 7’si yurt dışında 
olmak üzere toplam 40’a yakın kişisel sergi açtı, çok 
sayıda karma sergiye katıldı. 6 yarışmalı sergide ödül 
kazanan sanatçının en önemli ödülleri arasında DYO 
Resim ve Heykel Ödülü ve Devlet Resim ve Heykel 
başarı ödülleri sayılabilir. Sanatını doğadan bir senfoni
olarak yorumlayan Gökçebağ’ın resimlerinde renk bü-
tüne, ışık renge egemendir. Yalçın Gökçebağ çalışma-
larını Ankara’da sürdürmektedir.

He was born in 1944, in Denizli. He attended Istanbul 
Çapa Painting Seminars in 1958. He graduated from 
Gazi Education Institute Department of Painting in 
1963. He started to work as a faculty member in METU 
in 1990. He has had almost 40 personal exhibitions, 7 
of which were held abroad and has participated in many 
mixed exhibitions. Being awarded in 6 competitive 
exhibitions, the artist has some important awards which 
are DYO Painting and Sculpturing Award, State Painting 
and Sculpture success awards. Gökçebağ interprets 
his art as a symphony from nature and in his paintings 
colour dominates the whole and light dominates the 
colour. Yalçın Gökçebağ continues his works in Ankara.
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YEŞİM ŞENGİL
Ankara’da yaşayan sanatçı, ODTÜ Mimarlık 
Fakültesi’nde Mimarlık ve Restorasyon eğitimi 
almıştır. Mesleki çalışmalarının yanı sıra her zaman 
görsel sanatlarla ilgilenmiştir.  2004 yılında sanatsal 
çalışmalarına resim tekniği dersleri alarak başlamıştır. 
Sulu boya, toz ve yağlı pastel tekniklerinde çalışmıştır. 
Doğaya olan hayranlığını resimlerinde bitki ve hayvan 
figürleri kullanarak ifade etmeye çalışır, ayrıca yüzlerce 
portre çalışması bulunmaktadır.  2009-2011 yılları 
arasında Kültür Bakanlığı H. Yazıcıoğlu Atölyesi’nde 
seramik derslerine devam etmiş, 2010 yılında 
Hacettepe Üniversitesi GSF Seramik Bölümü’nde Prof. 
C. Terwiel’in atölye çalışmalarına katılmıştır. 2011 
yılında Ankara’da kendi seramik atölyesini kurmuştur. 
Kültür Bakanlığı resim, heykel ve seramik sanatçısıdır, 
Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği (BRHD) 
üyesidir. Kendi atölyesinde bağımsız sanat çalışmalarını 
sürdürmektedir. 

She lives in Ankara, has B. Arch and MSc from METU. 
Along with her proffessional work she always interested 
in visual arts.  She started her full time artistic studies 
in 2004, by taking painting classes. She expresses her 
admiration to nature by painting plants, animals and 
portraits, using various media. She had participated 
ceramic lessons in AKM with H. Yazıcıoğlu from 2009-
2011. She attended Prof. C. Terwiel’s class at Hacettepe 
University’s Ceramic Department as a special student 
at 2010. In 2011 she has started her own ceramics 
workshop. She is accredited as a painter and sculptor 
by Turkish Ministry of Culture, and a member of United 
Painters And Sculptors (UPSA). She continues to work 
in her own atelier.

YAVUZ BOZKURT

YUSUF DEMİRTAŞ

Sanatçı, 1962 yılında Ankara'da doğdu.1982-1983 Yılları arasında Turan 
Erol'un Siyasal Bilgiler Basın Yayın Yüksek Okulunda özel öğrencisi oldu. 
1986-1990 yıllarında Gazi Üniversitesi Resim-iş Eğitimi Bölümünde Özel 
öğrenci olarak Oya Kınıklı, Esat Arpacı'nın atölyesinde çalıştı. Kişisel 
sergileri: 1986'da altın yunus sanat galerisi,marmaris. 1987'de martı 
laperla, Marmaris, 1989'da datça limanında sergi, 1991'De Ankara 
Yükseliş Koleji, 1993'de kalkınma bankası,ankara, 1993-1995-1996-
1999'Da i.T.Ü. Ankara sanat galerisi, ankara, 1997'De Piano & Piano 
sanat galerisi, Ankara, 1997'de türkiye'nin İlk büyük resim sergisi "Biz 
Mustafa Kemaliz" Kızılay-Ankara, 1997'de Uğur Mumcu Kültür sitesi 
sergi salonu-karaman, 1999'da Clup Olea Günbet-Bodrum, 2000'de 
mozaik sanat evi Ümitköy-Ankara, 2000'de YKM Sanat galerisi, Kızılay-
Ankara,2003' Anı antika ve sanat evi,ankara 2014'Galerim sanat sanat 
galerisi Ümitköy, Ankara 2015 Galerin sanat sanat galerisi GOP/Ankara 
2015 Nextsanat sanat galerisi söğütözü/ankara 2016Nazım hikmet 
kültür merkezi yyenimahalle/ankara  Birçok kişisel sergiler açmış 
çok sayıda karma sergilerde yer almıştır. Ayrıca tekstil tasarımcısı  ve 
desinatörlük (renk ayrımı-uygulama)  alanlarında, dörtel, yılmaz 
örme, stil, reykar, kare tekstil şirketleri için çalıştı. 2001 –2013 Halen 
devam etmekte olduğum türkiye'de puzzle sektöründe lider olan 
heidi'de  realizatör & grafik tasarımcısı olarak çalışmaktayım.   Yurtiçi 
ve dışında toplam 100 civarında  grup ve karma sergiye katıldı. Yapıtları 
dünyanın birçok ülkelerinde çeşitli koleksiyonlarda bulunmaktadır. 
Kültür ve turizm bakanlığı'nın ve ulaştırma bakanlığı ile kültür ve turizm 
Bakanlığı'nca düzenlenen "garlar resimleniyor" projelerinde görev 
almıştır.Eserleri çeşitli kurum ve özel koleksiyonlarda bulunmaktadır.

1951  Kayseri’de doğdu. 1964  Pazarören İlköğretmen 
okuluna girdi. 1970  İstanbul İlköğretmen Okulu Resim 
Semineri mezunu. 1973  Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-
İş bölümü mezunu. 1986  Gazi Üni. Eğitim Bilimleri 
Fak. Resim-İş Eği.  Bölümü’nde lisans tamamladı 1996  
Ankara Üni. Eğitim Bilimleri Fak. Güzel Sanatlar Eğitimi 
Ana Sanat Dalı’nda Yüksek Lisans yaptı. 2006  Ankara 
Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nden emekli oldu. 
Çalısmalarına Ankara’daki kendi atölyesinde devam 
etmektedir .  

1951  He was born in Kayseri. 1964  He entered 
Pazarören Teacher School. 1967  He entered İstanbul 
Teacher School Art Seminar. 1970 He entered Gazi 
Education Institute Art Department. 1973  He was 
appointed as an Art Teacher. 1986  He completed 
licence of in Gazi University Gazi Education Institute 
Art Education Department. 1996  He received his 
Master of Arts degree in Fine Arts Education in Ankara 
University. 2006 He  retired after working as an Art 
Teacher in some secondary schools. He is still working 
individually in his own atelier.

YAZIM HATALARINA 
DA BAKALIM
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Graduated from İzmir Buca Faculty of Education 
with excellence degree. Sent to Paris by Ankara 
Art Association for reviewing and research.  Got 
“Competence in Art” from İstanbul Mimar Sinan 
University.  Assigned as Assisstant Professor to 
Ondokuz Mayıs University Education of Fine Arts 
Department. Still working at the same university 
as a faculty member and conducting art works.  
Attended over to 100 Biennial, Triennial and National- 
International Exhibition and has 19 Personal 
Exhibitions and National- International 7 prizes.  Has 
works in National and International Special Collections 
and public enterprises’ collections. 

ZEHRA SENGİR

Buca Eğitim Fakültesinden yüksek başarı ile mezun 
oldu. Ankara Sanat Derneği tarafından Paris'e araştırma 
ve inceleme için gönderildi. Sanatta Yeterliliğini 
İstanbul Mimar Sinan Üniversitesinden aldı. On Dokuz 
Mayıs Üniversitesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Fakültesine 
yardımcı doçent olarak atandı. Hala aynı üniversitede 
öğretim üyesi olarak çalışmaya devam edip, 
çalışmalarını sürdürüyor. 100'ü aşkın bienale, ulusal 
ve uluslararası sergiye katıldı. 19 kişisel sergi açmıştır 
ve 7 ulusal-uluslararası ödülü vardır. Eserleri yurt içi ve 
dışında özel ve resmi koleksiyonlarda bulunmaktadır. 

ZEKİ ŞAHİN SAYGIYLA ANIYORUZ
1947’de Konya’da doğdu. 1969’da Gazı Eğitim Enstitüsü 
Resim-iş bölümünü bitirdi, 1970’de M. E. B Film-Radyo-
Televizyon ile Eğitim Merkezi’ne film yönetmeni olarak 
atandı. Bu kurumda 15 yıl yapımcı-yönetmen olarak 
çalıştı. 81 adet belgesel ve eğitim filmi yaptı 1985’te 
Hacettepe Üni. G. S. Fakültesi’ne öğretim elemanı 
olarak atandı. 1989’da Hacettepe Üni. G. S. Fakültesi 
Grafik Anasanat Dalı’nda yüksek lisans programını 
tamamladı ve Gazi Üni. Eğitim Fakültesi’nde sanatta 
yeterliliğini aldı. 1989-1992 arasında Hacettepe Uni, G. 
S. Fakültesi Grafik Anasanat Dalı’nda öğretim görevlisi 
olarak çalıştı. 1992-1999 arasında Yardımcı Doçent 
unvanını alarak görevini sürdürdü. 1999-2002 arasında 
Yeditepe Üni. G. S. Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak 
çalıştı. 2005’den itibaren Doğuş Üni. G. S. Fakültesi’nde 
çalışmaktadır. 

he was born in 1947, in Konya. He finished Gazi 
Institude of Education, department of painting in 
1969. He was appointed as a movie director to MEB 
Film-Radio-Television and Training Center. He worked 
15 years as a producer and director in this foundation. 
He had prepared 81 documentary and training movie. 
In 1985, he was appointed to Hacettepe University, 
faculty of fine arts, as an academic. In 1989, he 
received his master's degree and he received his 
preoficiency from Gazi University, faculty of education. 
He has worked as a professor in Hacettepe University, 
faclty of fine arts, department of graphics between 
1989-1992 and pursued his career as an assistant 
professor in the same faculty from 1992 to 1999. He 
has worked in Yeditepe University, faculty of fine arts 
between 1999-2002. Since 2005, he has been working 
in Doğuş University, faculty of fine arts. 

ZAFER GENÇAYDIN
1941 Ankara’da doğdu. 1962-65 Gazi Eğitim Enstitü 
sü Resim İş Bölümü, Ankara. 1972-77 Devlet Güzel 
Sanatlar Yüksek Okulu-Berlin. 1977 Mezuniyet 
ve “MEISTERSCHÜLER” unvanı. 1994 HÜ GSF 
Profesörlük Kadrosuna ve Dekanlığına Atanma. 1995-
99 Üniversitelerarası Kurul Hacettepe Üniversitesi 
Temsilciliği.  1997 Alman Hükümeti’nin çağrısıyla, “3. 
Uluslararası Kültür Semineri- Waimer”, kültür elçisi 
olarak katılma. 2000-03 HÜ Güzel Sanatlar Fakültesi 
Dekanlığı. 2003 F. Almanya Kültür ve Sanat Programı 
davetlisi 2008 Emeklilik. 33 kişisel sergi açmış ve 15 
ödül almıştır.  Çeşitli yayın organlarında ve kitaplarda 
yayımlanmış  araştırma-inceleme, eleştiri yazıları, 
makaleler, denemeler, tanıtım yazıları ve bildirileri 
vardır. 

1941 born in Ankara 1962-1965 Gazi Education 
Institute Painting and Crafts Department, Ankara 
1972-78 Fine Arts School-Berlin (Hochschule der 
Künste) 1977 Title of “MEISTERSCHÜLER” 1994 
Appointed as a Professor in Hacettepe University Fine 
Arts Faculty and Appointed as the Dean in the same 
faculty 1997 Invited by the German Goverment to the  
3rd International Culture Seminar, as Weimer Culture 
Delegate. 2002 Federal German Goverment, Culture 
and Arts Program.  The artists whose works have 
been included in many  collections both at home and 
abroad, has numerous  articles and researches on art 
matters as well as having three books published. He 
has 15 personal exhibitions and has won 15 awards.     
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ZUHAL ARDA
1953 Yılında Samsun’da doğdu. İlk, orta ve Lise 
öğrenimini Niğde’de yaptı. 1994 Yılında Selçuk 
Ünivesitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği 
Bölümünden mezun oldu. Konya İlindeki birçok 
İlköğretim Okulla rında ve liselerinde resim 
öğretmenliği yaptı. Konya Selçuk Üniversitesi Sosyal 
bilimler Enstitüsünde 1999 Yılında “İlköğretim 
Okullarında Uygulanan Sanat Eğitimi Derslerine Renk 
Yönünden Analitik Bir Yaklaşım”  konulu  yüksek lisans 
tezini tamamladı. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsünde Öğretim Üyesi olan sanatçı, bu görevine 
Doç. Dr. devam etmektedir. 14 Kişisel sergisi olan ve 5’ 
i yurt dışında olmak üzere 100 karma sergiye katılan 
sanatçının yurt içinde ve yurt dışında birçok müze ve 
koleksiyonlarda eserleri  bulunmaktadır.  Arda, Gesam, 
Görsed, UPSD ve BRHD  üyesidir. 

She was born in 1953, in Samsun. She had her 
primary, middle and high school education in Niğde.  
She graduated from Selçuk University Department 
of Education, Art and Craft Training in 1994. She has 
worked as a paining teacher in many primary and 
high schools in Konya. She has finished her Masters 
Thesis titled as “An Analytical Approach to Art Training 
Courses in Primary Schools in terms of Colours” in 
the Institute  of Social Sciences in 1999. The artist is 
now pursuing  her career as an associated professor. 
She has had 14 personal and 100 mixed exhibitions 
-5 of them abroad.   She has her paintings present 
in many museums and collections in the country and 
also abroad. She is a member of Arda, Gesam, Görsed, 
UPSD and UPSA.     

ZUHAL DEKELİ

İlki 2000 yılında olmak üzere, bugüne kadar 5 kişisel 
sergi açan ve birçok karma ve gurup sergisine katılan 
Zuhal DEKELİ 1956 Tarsus doğumludur. GESAM, 
Ankara Kadın Ressamlar Derneği ve BRHD üyesi olup; 
çalışmalarına kendi atölyesinde devam etmektedir. 
Yurt içinde ve Avrupanın sanat yoğunluklu birçok 
şehrinde, önemli müze ve sanat merkezlerini görme 
ve inceleme fırsatı bulan sanatçı; mistisizm felsefesi 
üzerine kurguladığı resimlerini; biçimsel ve içeriksel 
bütünlük, lekeci bir anlayış kaygısıyla ve figüratif 
soyutlamalarla gerçekleştirmektedir.

ZUHAL DEKELİ is a member of GESAM, Ankara Woman 
Painters Association and UPSA, and works in her own 
workshop. She has opened 5 personal exhibitions, first 
in 2000, and participated in many mixed and group 
exhibitions. The artist has found the opportunity to 
see and examine important museums and art centers 
in Turkey and many art-intensive cities of Europe and 
she realizes her paintings which she builds on the 
philosophy of mysticism in a figurative, abstract style 
with a Tachist understanding, far from the concern of 
formal and contextual integrity. 

ZÜLFİKAR SAYIN
1965 Diyarbakır (Ergani / A. Gomayik) doğumludur. 
1987 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar  
Fakültesi Grafik Bölümü’nden mezundur. 1989 
yılında “İşitme Engelli Çocukların Eğitimine Yönelik 
Görsel İletişim Araçları Üzerine Bir Deneme” başlıklı 
tez ile  yüksek lisansını, 1995 yılında ise “Çocuğun 
Eğitimin de Resimli Abece’nin Önemi, BİR ABECE 
TASARIMI”  başlıklı tez ile Sanatta Yeterliğini (Doktora) 
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 
tamamlamıştır. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Grafik Bölümü’nde öğretim üyesi olarak 
calışmaktadır. Çok sayıda karma ve grup sergilerine 
katılmış, kişisel  sergiler açmıştır. Türkiye’de ve 
yurt dışında koleksiyon  ve müzelerde yapıtları yer 
almaktadır. Dokuz tane ödülü vardır. Göstergebilim, 
kitap kapağı, kurumsal kimlik, afiş, exlibris, infografik 
ve serbest grafik çalışmaktadır. 

He was born in Diyarbakır (Ergani / A. Gomayik) in 1965. 
Graduated from Hacettepe University, Faculty of Fine  
Arts, Department of Graphic Design  in 1987. Received  
a master of Art degree from Hacettepe University 
in 1989 with the thesis titled as “An experiment on  
visual communication tools for not hearing children’s  
education”. Received a Proficiency in Art / Doctorate  
program degree from Hacettepe University in 1995  
with the thesis titled as “The importance of illustrated  
alphabet on children education, an alphabet design”.  
Currently  works as a faculty member at Hacettepe 
University,  Faculty of Fine Arts, Department of Graphic  
Design. He joined many group, co-exhibition and has  
numerous solo exhibitions. His picture are present 
in  many collections. He has nine prizes. He studies 
on semiotics, book cover, corporate identity, poster 
design,  exlibris, infographic and free graphic designs. 
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28 conferences at university and art institutions in the field of copyrights. Large amount 
of symposiums, panels, etc. Teaching history of fine arts at the high schools in Ankara. 
Teaching Art Law for 18 years at Faculty of Fine Arts of Hacettepe University Teaching at 
A. Ü  Literary and Industrial Rights Center (FİSAUM) Legal consultancy for 7 years at The 
Business Association of Music Works (MESAM) Founding member, Second chairwoman at 
science committee, 2. President of Business Association of Science and Literature (BESAM) 
ASSOCIATION OF THE LITTERATEURS (management, president of the discipline committee) 
INSTITUTION OF ART (management for 9 years, presidency, president of the discipline 
committee) Founder of ŞEFIK BURSALI MUSEUM of Ministry of Culture and the continuous 
jury member of the painting competition. Executive editor of the FMR journal of Law 
Society of Ankara. (2005-2007) Expert in the field of copyrights since 1988. Participation 
in the International Copyrights Harmonization project of TVİNİG of EU in the name of 
Ministry of Culture. Continuing works in broadcast area. 

 Telif hakları alanında  üniversite ve sanat kurumlarında 28 konferans. Ve fazla sayıda  
sempozyum, panel vb. Ankara liselerinde 4 yıl resim ve sanat tarihi hocalığı. Hacettepe 
Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi'nde 18 yıl sanat hukuku ağırlıklı hocalık, A. Ü. Fikri ve Sınai 
Haklar  Merkezi (FİSAUM)'da  hocalık. MESAM(Müzik Eserleri Meslek Birliği) da 7 yıl 
hukuk müşavirliği, BESAM (Bilim ve Edebiyat Eserleri  Meslek Birliği) Kurucu üye, 2. Bşk. 
Bilim Kurulu Bşk. EDEBİYATÇILAR DERNEĞİ (yönecilik, Onur K. Bşk. ) SANAT KURUMU(9 
yıl yöneticilik, başkanlık, Onur K. Bşk. ) Kültür Bakanlığı ŞEFİK BURSALI MÜZESİ kurucusu 
ve  resim yarışmasının devamlı jüri üyesi. Ankara Barosu FMR. dergisi  genel yayın 
yönetmeni(2005-2007) Telif Hakları alanında 1988'den bu yana bilirkişilik. AVRUPA BİRLİĞİ 
(AB) TVİNİG Uluslar arası Telif Hakları uyum projesine Kültür Bakanlığı adına katılım, Yayın 
alanında devam eden çalışmalar 

Av. ÜNSAL  PİROĞLU *
(Hacettepe . Ü. Güzel S. F. E. Öğ. Gör. )
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