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Çankaya Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışı ile sosyal dayanışmayı yaşamın her alanında yeniden 
üreten, kent kimliğine ve kültürel mirasına, kentte yaşayan sanatçıya ve sanatsevere karşı duyarlı olmayı 
öncelik edinerek, sanatın başkenti olmayı hedeflemektedir. Sanata ve sanatçıya verdiğimiz değerin bir gereği 
olarak Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği ile birkaç projeyi beraber yürüttük. 2012 yılında “Çankaya 
Yazı” kapsamında Sakarya Caddesi yaya bölgesinde beraber “Çankaya Resim Çalıştayı”nı düzenleyerek, 
salonlara kapalı kalmış resim sanatını meydanlarda halkla buluşturduk. Sanatçılarımınız ve halkımızın bu 
meydan buluşmasında yaşadıkları mutluluk görülmeye değerdi.

1970 yılında Ankara’nın sanat hayatını zenginleştirmek, ülke sanatını tanıtmak ve halkla bütünleşmesini 
sağlamak amacıyla kurulan BHRD, bugüne kadar bu amaç doğrultusunda çok sayıda önemli etkinliğe imza 
atarak, Ankara’nın sanat hayatının canlı tutulmasında özel bir role sahip olmuştur. BHRD bugünde birbirinden 
değerli 424 üyesi ile bilgi ve deneyimlerini halkımızla paylaşmaktadır.

Ankara’nın sanat hayatının canlanmasına katkı yapan iki kurum olan Çankaya Belediyesi ve BHRD bu yıl 
da birkaç etkinlikte bir araya gelecek ve Ankara’nın kısırlığa mahkûm edilmeye çalışılan sanat hayatına can 
vermeye devem edecektir.

BRHD Kuruluşunun 44. Yılında 192 Sanatçıyı eserleriyle Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezinde 
3 - 30 Mart tarihleri arasında ağırlamaktan ve bu eserlerin siz değerli sanatseverlerle buluşmasından büyük 
bir mutluluk duyuyoruz.

Bülent TANIK                                                                                                                                          
Çankaya Belediye Başkanı
The Mayor of Çankaya Municipality
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44th Year

Cankaya Municipality is aiming to be the capital of arts and culture with an understanding of the social 
municipalism that recreates social solidarity in every segment of our lives and with giving priority to being 
sensitive to the city’s identiy, cultural heritage, the artist and the art lovers. As a result of our appreciation to the 
arts and the artists, we carried out with a few projects with the United Painters and Sculptors Association. In 
the summer of 2012, we organized “Cankaya Painting Workshop” together in the pedestrian area of Sakarya 
and we brought the art of painting, which has been trapped in the rooms, together with the public in open 
squares. The happiness in the eyes of the artists and the public was worth to see at those gatherings. 

United Painters and Sculptors Association, which was founded in 1970 to enrich the cultural life in Ankara, has 
an important role in keeping Ankara’s art life alive by organizing lots of important events and activities. Today, 
with its 424 valuable members, United Painters and Sculptors Association is still sharing its knowledge and 
experiences with the public.

This year, Cankaya Municipality and United Painters and Sculptors Association, two institutions which keep 
on contributing to the art life in Ankara, will join together again in a few events and will keep on giving life to 
Ankara’s cultural life which is tried to be condemned to an exility.

In the 44 th year of Painters and Sculptors Association’s foundation, we are happy to bring together 192 artists 
and their works with art lovers in Cankaya Municipality Contemporary Arts Center,  between the dates of March 
3 to 30.
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SANAT HAYATTIR

Kayıp zamanların mutsuzluğunu, sorunlardan arın-
dırarak tüm yurtta halkın sanatla buluşmasının sağ-
lanması; sanatın kamu, özel ve tüm siyasi kuruluş-
lar tarafından sahiplenilerek kültür politikalarının 
geliştirilmesi ve uygulanması, menfaatten uzak ehil 
kişilerden destek alınması gerçeğinin hiçbir zaman 
unutulmaması, kulağa ve gözümüze ne kadar da 
hoş geliyor değil mi!  Bir yandan da güzel hayaller 
kurduruyor.
Oysa sanatçılarımız zor koşullarda, hayalleriyle kül-
türümüzü,  geleceği oluştururken ve bu aydınlarımız, 
siyasetçilerimiz, zenginlerimiz tarafından bilinirken; 
neden sanatçının emeği görülmez. Ve de sanatın 
sunum alanlarının eksikliği neden dile getirilmez, işte 
bu düşünülmesi gereken önemli bir sorundur. 
Her geçen gün rezidanslar, lüks oteller, alışveriş mer-
kezleri çoğalırken 90. yılını henüz doldurmuş Cumhu-
riyetimizin Başkent’inde çağımıza uygun bir Modern 
Sanatlar Müzesi’nin olmayışı   sizce de utanılası bir 
durum değil midir? Üstelik halka açık bu alanlarda 
sanat yapıtından eser yok.  Basit,  sanat eseri nite-
liği olmayan kopya görseller her ne hikmetse tercih 
ediliyor. Sanat artık halktan ötelenmemelidir. Bizler 
biliyoruz ki mutlu ve özgür çocuklar, sanatla büyürler. 
Sanat eğitimindeki yetersizlikler,  güzel sanatlar me-
zunlarının istihdam sorunu ve tüm bunlara rağmen 
yeni fakültelerin açılması, çoğunlukla sanatın ikinci 

bir meslek gibi yapılıyor olması hepsi ayrı birer sorun. 
Bir yurtdışı sergisinde o ülkenin Kültür Bakanı bana: 
“Devlet, sanatçının eserini satın alıyor mu; sanatçı-
ya çalışması için yer veriyor mu?” diye sorduğunda, 
sorusuna cevap veremediğim için utanmıştım. Ben, 
bu yazımda o ülkenin yıllar önce çözdüğü, bizimse 
halen yaşamak zorunda bırakıldığımız sorunlardan 
bahsediyorum. Bütün vatandaşlar olarak bugün do-
ğacak bir çocuğun hayalleri için kısa sürede evrensel 
gerçeğe uygun koşullar oluşturmalıyız. Sanat, aydın-
lığa açılan bir penceredir. Bireyler olarak sanata olan 
ihtiyacımızı her ortamda dile getirmeliyiz, artık buna 
mecburuz. 
Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği üye-
leri, bu yıl da Çankaya Belediyesinin destekleriyle 
açacağı 44. yıl sergisi ile sanatı halkımızla paylaşıyor 
olmaktan çok mutludurlar.  Dernek olarak her yıl ver-
miş olduğumuz sanata katkı ödülünü,  bu yıl sanata 
ve sanatçıya gönül vermiş Sayın Erhan PEKER Beye 
veriyor olmanın mutluluğunu yaşayacağız. 
Derneğimize sponsorluk ve diğer katkılarından do-
layı Çankaya Belediyesi Başkanı Sayın Bülent TA-
NIK Beye şükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca Çankaya 
Belediyesi Başkan Yardımcısı Eser ATAK Bey, Kültür 
Sosyal İşler Müdürü Ali TEKİN Bey ve Çağdaş Sa-
natlar Merkezi Müdiresi Sayın İsmihan KARAHÜSE-
YİNOĞLU Hanıma ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz.  
Daha nice etkinliklerde birlikte olmak dileğiyle. 

Mehmet Ali DOĞAN                                                                                                                                        
Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği Başkanı
President of United Painters and Sculptors Association
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44th Year

How beautiful they are to ear and to eye: to provide 
a meeting of public and art all round the country by 
eliminating the sadness of lost times and problems; 
to improve and to implement cultural policies in a way 
that art is embraced by all of the private, governmen-
tal and the political institutions; and to keep in mind 
the fact that one should benefit from compotents that 
are remote from individual benefits! These senten-
ces, at the same time, make someone have beautiful 
dreams. 
However, while our artists create our culture and the 
future with their dreams in very hard conditions, and 
while our intellectuals, politicians and rich people are 
well aware of it, why the artist’s efforts are neglected? 
And why nobody brings the subject of the lack of are-
as to present art? These are significant questions. 
As days go by, the number of residences, luxurious 
hotels, shopping centers increase, yet is not it sha-
meful that the capital of our Republic, which has just 
reached the age of 90, does not have a Moders Arts 
Museum suitable for our age! What is more, in those 
places mentioned above there is not even a trace of 
art. Simple and copied visual works that have no va-
lue of art are preferred, heaven knows why. Art should 
not be far from the public. We know that happy and 
free children grow with art. 
Inabilities in art education, employment problem of 
the graduates of fine arts and opening of new facul-
ties despite this situation, art’s being practised as a 

second occupation are all a problem on their own. 
In an exhibition abroad, the Minister of Culture of the 
hosting counrty asked me: “Does the government 
buy the works of artists, does it provide room for the 
artist to practice?”, and I felt very embarrassed beca-
use I cound not give an answer. In this article, I am 
talking about the problems that country has solved 
years ago, whereas we still have to deal. We, all the 
citizens, have to provide suitable conditions accor-
ding to universal reality in a very short time for the 
dreams of a child to be born today. Art is a window to 
enlightenment. As individuals we have to mention our 
need for art in every occasion, now we have to do it. 
The members of the United Painters and Sculptors 
Association are very happy that tey share art with 
public with the exhibition of the 44th year with contri-
butions of Çankaya Municipality. We, as an associati-
on, will have the privilege of giving the award of cont-
ribution to art to Dear Erhan PEKER, who is devoted 
to art and to artists.
Our thanks heartly go to the Mayor of Çankaya Mu-
nicipality, Dear Bülent TANIK, for  other supports and 
sponsorships. Besides, we are indebted to Eser ATAK 
who is the vice president of Çankaya Municipality,  Ali 
TEKİN  who is the director of socio-cultural affairs,   İs-
mihan KARAHÜSEYİNOĞLU  who is director of  the 
centre of contemporary arts. With wishes to meet in 
future occasions.
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BRHD 44 Yaşında
Lütfü GÜNAY

Sanat yaşamımın 65 yılını geride bıraktım.  Bu uzun ve 
pek çok anıyı bünyesinde toplayan sanat serüvenimin 
tamamı Ankara’da yaşandı. Neden, doğduğum yer ve 
çok sevdiğim memleketim Çanakkale, ya da  tüm lise ve 
akademi yıllarımı geçirdiğim İstanbul değil de, Ankara? 
Bana bu tercihi yaptıran neydi? 
Genç Türkiye Cumhuriyeti’nin Başkenti, benim gelip 
yerleştiğim ellili yılların başında, henüz sanat açısından 
oldukça bakir bir kentti. Keşfedilmeyi bekleyen eski 
dokusu ve çağdaş bir başkent olma yolunda, o dokunun 
üzerine eklenen yenilikler, beni çekiyordu. Bu yenilikler 
kentin fiziksel yapısı kadar, kültürel yapısını da kapsıyordu 
elbette. Bana göre Ankara, bir yandan usul usul, Atatürk’ün 
öngördüğü özgün başkente dönüşürken, sanat yaşamı da, 
yeni yetişen pek çok genç sanatçı sayesinde rüştünü ispata 
hazırlanıyordu. Bir devlet politikası olarak benimsenen 
sanata destek; opera, tiyatro, bale, müzik, resim , heykel, 
yazın gibi pek çok alanda atılımlara olanak sağlıyordu. Bu 
gerçekten heyecan vericiydi. Sanatın ve kültürel yaşamın 
başkenti sayılan İstanbul’un uzağında, yoktan var edilen 
bir devletin, yoktan var edilmeye başlanan sanat birikimini 
ve izleyeceği yolu,  biz genç sanatçılar belirleyecektik. 
Çok onurlu bir görevdi bu. Aynı zamanda çok sorumluluk 
isteyen ve azimle çalışmayı gerektiren bir görev. Beni 
Ankara’ya çeken buydu. Başkente gönül vermiş benim 
gibi pek çok sanatçıyla birlikte, burada yetiştik, geliştik, 
ürettik ve olgunlaştık. Gazi Eğitim Enstitüsü, Ankara 
Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi, Konservatuar 
gibi, sanatçı ve eğitimci yetiştiren kurumlar, mezunlarını 
verdikçe, adı bozkıra çıkmış Ankara’dan, yurdun dört bir 
yanına ışık saçılmaya başlamıştı. O dönemdeki eğitim 
sistemimiz, sanat sever bir toplum yaratma çabasıyla, 
orta öğretimde  sanat eğitimini çok önemsemişti. Herkes 
sanatçı olamazdı belki ama, sanatsever olabilirdi. Toplumun 
estetik duygularının ve beğeni düzeyinin yükselmesi, aynı 
zamanda sanatçıların  da kendilerini yetiştirmesi açısından, 
bir itici güç demekti. Bu gün, Ankara’nın sanatsal açıdan 
kat ettiği küçümsenemez yolun ve geldiği noktanın 
temelleri o yıllarda atılmıştı. Ellili yıllarda, Ankara’da 
henüz sanat galerisi bile yoktu. 1953’de, Adnan Çoker 
ile birlikte açtığımız ilk serginin mekanı. DTCF’nin girişidir. 
1954’deki sergimizi ise, Helikon Derneği’nin salonunda 
açmıştık. Ankara’nın ilk sanat galerisi, Kültür Bakanlığı 
DGS Galerisiydi. Pek çok genç sanatçı ilk sergilerini orada 
açmıştır. 60’lı yıllarda, Ankara’da yaşayan sanatçıların 
toplanıp sanat hakkında konuşabilecekleri bir yerleri yoktu. 
İhsan Cemal Karaburçak, İsmail Altınok, Turgut Zaim, Arif 

Kaptan, Cemal Bingöl, Refik Epikman ve ben, Rahmi 
Uluer’in matbaasında her Çarşamba toplanıp birbirimizin 
resimlerini eleştirirdik. Sanat sohbetleri yapardık, 
dostluklarımızı pekiştirirdik Hepsi de rahmetli oldular, 
nur içinde yatsınlar. Eşref Üren’in başını çektiği “Ankaralı 
Ressamlar Birliği”ni kurduk sonra. 1961’de, Cemal Bingöl 
ve öğrencileri ile, “Siyah Kalem Grubu” nu kurduk. Ayda bir 
evlerde toplanıyorduk. Ortak sergiler açıyorduk. Yine belli 
bir yerimiz yoktu. Bir dönem, tiyatro sanatçılarının kurduğu 
“Sanat Sevenler Derneği” –sonradan Sanat Kurumu- 
buluşup birlikte olma gereksinmemizi uzunca bir süre 
karşıladı. Ama bu kurum da, kalıcı bir yer edinememenin 
kurbanı oldu. Kısaca söylemek gerekirse, sanatçıların 
birlikte olma çaba ve beklentileri hep vardı. Küçük gruplar 
oluşturularak bu gereksinmeyi karşılamaya çabalıyorduk.
70’li yıllara doğru, sanat yaşamlarını Ankara’da  
sürdürmeye kararlı bir grup sanatçı, ürettiklerimizi topluca 
sergileyebilmek, Türkiye’nin başka illerine ulaştırabilmek, 
dayanışmak ve paylaşmak için bir dernek kurmaya 
karar verdik 1970’de kurulan bu dernek, bu gün 44 
yaşında. İlk yıllarında belki de hiç öngörmediğimiz bir üye 
sayısına ulaştı. Her yıl açtığı kapsamlı sergilerle, sanat 
ortamına katkılarını sürdürüyor.Dönüp geriye baktığımda, 
kurucu üyesi ve önceki başkanlarından biri olduğum 
derneğimle gururlanıyorum. Dernek kurulduğu yıllarda 
yine yer sorunumuz vardı. O zamanlar, Kızılay’da bir 
sergileme ve satış mekanı bulunan Çanakkale Seramik, 
bize kapılarını açmıştı. Toplantılarımızı burada yapar, 
vitrininde resimlerimizi sergilerdik. Hatta orada sergi bile 
açtığımız oldu.  Ama şunu sevinerek söylemeliyim ki, tüm 
yoksunluklara karşın Ankara, sanatı besleyip  yeşermesine 
ve kök salmasına zemin hazırladı. Geleceğe hep umutla 
bakmamızı sağladı. Sonraları, değişen siyasal iktidarlarla 
birlikte, önceleri usuldan, daha yakın dönemlerde ise  
açıkça değişen devlet politikaları nedeniyle sanata 
destek azalmış olmasına karşın, sanat gerilemedi. 
Çünkü sanatçılar geri adım atmaz, hep ileriye bakarlar. 
2000’li yıllara gelindiğinde, Ankara’da artık sergi mekanı 
bulamama gibi bir sorun yok. Bu çok sevindirici. Özel 
galeriler, sanatı önemseyen şirketlerin galerileri çoğaldı.  
Ancak derneğimizin, bunca yıl hâlâ kalıcı bir yere sahip 
olamaması üzücü geliyor bana. Yılda bir kez, sergiden 
sergiye buluşmak yerine, keşke her zaman bir araya 
gelebileceğimiz bir yerimiz olabilseydi. Böylesine önemli 
bir işlevi olan bu derneğin, 44 yıllık birikimini, belgelerini, 
anılarını arşivleyebileceği, üyelerini sık sık bir araya 
getirebileceği, daha çok etkinliğe olanak bulacağı bir yeri 
olmalıydı diye düşünüyorum.
Yeni yönetimlerin –gençlerin- bu konuda bir girişimleri var 
mı bilmiyorum. Olmasını umarak
nice nice yıllara diyorum.
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44th Year

BRHD is 44 years old

I have had 65 years of art in my life. All of this long art 
adventure including lots of memories took place in 
Ankara. Why was not it Çanakkale, where I was born and 
am fond of, or Istanbul, where I spent all my high school 
and university years, but Ankara? What made me make 
this decision? The capital of Young Turkish Republic was 
untouched in terms of art, at the beginning of 1950s when I 
settled down in it. Its old texture waiting to be explored and 
the innovations added up to that texture in the making of a 
capital city attracted me. These innovations included of the 
city’s cultural structure as well as its physical structure. I 
think, while Ankara was slowly turning into a real capital –as 
Atatürk foresaw-, the art life was getting ready to reach its 
majority thanks to many young artists. The state policy to 
support art provided many breakthroughs in many areas, 
such as opera, theatre, ballet, music, painting, sculpture, 
and literature, etc. This was really exciting. The country was 
founded out of nothing and far from Istanbul, considered 
as the capital of art and culture, we –the young artists- 
would decide about this country’s culture which was being 
created out of nothing as well. This was an honorable 
mission. It was also a demanding one because of the 
responsibility and determination it required. This was what 
attracted me to Ankara. Many artists devoted to the capital 
and I progressed, improved, produced and maturated in 
here. As artist and educator breeding institutions such 
as Gazi Institute of Education, Faculty of Language and 
History-Geography and Conservatoire, started to have 
graduates, enlightenment whose source was Ankara 
known for its moorland was being scattered around the 
country. Our education system back then was giving much 
importance to art education at middle school level with an 
effort to create an art-loving society. Everyone may not be 
an artist but everyone can be an art-lover. A lift in society’s 
perception of art and their appreciation quality meant to 
be an impulsive effect for artists to develop themselves. 
The foundation of Ankara’s becoming an art-loving city and 
its progress while becoming was laid in those past years. 
In 1950s, there was not even a sole art gallery in Ankara. 
In 1953, the place where Adnan Çoker and I had our first 
exhibition is the entrance of Faculty of Language and 
History-Geography. And we had our exhibition in 1954 in the 
saloon of Helikon Foundation. The first art gallery in Ankara 
was State’s Visual Arts Gallery of Ministry of Culture. Many 
young artists held their first exhibitions there. In 1960s, there 
was not a room for the artists in Ankara to come together 
and talk about art. İhsan Cemal Karaburçak, İsmail Altınok, 
Turgut Zaim, Arif Kaptan, Cemal Bingöl, Refik Epikman and 
I were coming together in Rahmi Uluer’s printing house 

and were criticizing one another’s works. We used to talk 
about art and strengthen our friendship. All of them passed 
away. May they rest in peace. After we founded together 
“Union of Painters from Ankara” whose leading figure was 
Eşref Üren, we founded “Black Pencil Society” with Cemal 
Bingöl and his students in 1961. We used to meet once in 
a month. We used to have co-exhibitions. Again, we did not 
have a prominent place for it. For a while, “Art-lovers Society” 
(aka Art Institution) founded by theatre artists helped us in 
our need to come together. However this institution also 
had a problem of not having a permanent place. In short, 
artists have always had a desire and a struggle to come 
together. We had formed little groups trying to solve this 
problem. Towards 1970s, we, a group of artists determined 
to pursue our career in Ankara, decided to found an 
association to exhibit our works together, to make them 
known in different parts of the country, to collaborate and 
to share. The Association which was founded in 1970 is 
today celebrating its 44th year. It has reached a number 
of members we have not expected when we founded it. It 
continues to contribute to art atmosphere with exhibitions it 
organizes every year. When I look back, I feel proud of the 
association of which I am a founding member and a former 
president. In the years when the association was founded, 
again we had the problem of not having a proper place. 
Back then, Çanakkale Ceramics having an exhibition place 
in Kızılay has hosted us. We used to have our meetings 
there and exhibit our paintings on its showcase. We even 
have had exhibitions there. Yet, I am glad to announce that 
Ankara has taken good care of art and enabled it to flourish 
and root despite all deprivations. It enabled us to have an 
optimistic view about the future. Later on, because of the 
changing state politics with the changing political powers 
–at first in a shady way, however recently in an open way- 
support for art is decreasing. Yet, despite of it art has not 
had a regression because the artists never regress and 
they always look ahead. By 2000, there is no problem in 
finding a proper place for exhibitions. This is very pleasing. 
The number of private galleries and galleries of companies 
caring about art has increased. However, it is very sad that 
our association still do not have a proper permanent place. 
Instead of meeting once a year from one exhibition to the 
other, I wish we had a place in which we could always 
be together. I believe, a significant association like ours 
should have had a proper place to archive its accumulation 
of 44 years, the documents and the memories, to bring 
together its members and to have a chance to hold much 
more activities. I do not know if the new administrators –the 
young ones- have an attempt about it or not. Hoping that 
they have, I wish happy and long years.
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SANATA VE SANATÇIYA DEĞER  VERMEK

Bedri KARAYAĞMURLAR
Şubat 2014 

Birleşmiş Ressamlar  Heykeltıraşlar Derneği, 44. Yıl  Ser-
gisini  açıyor. Bir  ömür,  neredeyse yarım asır.  Yetmişli 
yılların başında, Kızılay   kültür merkezlerinin bulunduğu,  
bir  ucu  Zafer Çarşısı’na uzanan önemli  bir  yerdi  bizim 
için.  Burada,  Yeni  Sahne’nin yakınında ,  bir  kaç  ba-
samak  merdivenle  inilen bir  yerdeydi  derneğin  mer-
kezi.  O yıllarda  sanatçı birliklerinin oluşumuna örnek 
oluşturması açısından da,  önemli bir işlevi yerine getirdi 
Birleşmiş Ressamlar  Heykeltıraşlar Derneği. Siyah beyaz  
yayınladıkları  “SANAT” dergisinin neredeyse  bütün sa-
yıları kitaplığımda  duruyor. Öğrenciliğimde,  heyecanla  
yazılarını okuduğum ressamlar  ve  çalışmalarını  sunan,  
sergilerden haberlere yer  veren,  önemli  sanat  konula-
rında, okuyucusunu  bilgilendiren nitelikli bir  yayındı “SA-
NAT”.  Derneği kuran,  SANAT’ı  yayınlayan,  derneği bu 
günlere getirenlerin emeğini her  zaman anmalıyız. Onlar  
aynı zamanda ülkemizin kültür  sanat taşlarını ören ellerdir  
bizim için.  Okullar,  müzeler, koleksiyonlar,  yarışmalar ve 
galeriler   bağlamında kurumsal yapının geliştiğini  söy-
leyebiliriz. Bu  saptama  içinde plastik sanatlar,  görsel 
sanatlar  ve özel olarak resimde heykelde sanatçıların 
gösterdikleri  çabanın yeterince değer  görmemesi,  bu 
alanlarda  çalışan sanatçıların sorunlarının çözülmesini 
engelliyor.  Sanatın kurumsal etkisinin bir  ülkeye  ve o  
ülkenin insanlarına katkısının diğer  alanlar kadar önemli 
olduğu ,  herkes  tarafından anlaşılması gerektiği kanısın-
dayız. Sanat,  insanın kendisini ve  insan  için dünyayı 
tanımak için giriştiği yolda yarattığı temel alanlardan biri-
dir.  Sanat ve  bilim  insanı saran gerçekliği kavramadaki   
iki önemli  davranışı  temsil eder aynı zamanda.  Bilim, 
tanımlanabilir bulgular, yeni  gözlemler  sarmalında  gi-
derek  yükselen bir ivmeyle   gerçekliğin anlaşılmasında 
önemli bir işlevi yerine getirir. Merak duygusundan  doğan 
araştırma isteği, kuşkuyla beslenir.  Bütün bilim alanları 
kanıtlanabilir  gerçekliğe yönelir. Bilimsel düşünce, ölçü-
lemeyen, kanıtlamayanlar  konusunda   kuşkusunu sür-
dürür. Bu nedenle inançla onaylanan yargıların yanında, 
hayatın anlaşılmasındaki önemli  bir  aracı  yaratır. Şimdi,  
bütün bilim alanlarının geliştirdikleri, yöntem ve teknikleri, 
teknolojileri  ve  bunlara  bağlı olarak ortaya  çıkan dün-
yayı düşünün. Bilimsel kuşku olmadan  bu başarılamazdı. 
Sona bırakmadan söylemek de yarar var. Bütün alanların 
dışında ama hepsi ile ilgili felsefenin önemine değinme-
miz  gerekiyor.  Felsefe ile ilgisi olmayan insana ait bir 
alan yoktur sanıyorum. Şimdi  sanatın neden redde da-

yandığı   değerlendirmeye  çalışalım.  Kabul,  Kuşku ve 
Reddin   oluşturduğu paradigma   anlaşıldığında sanatın 
yeri  daha  kolay  kavranır çünkü.  Gerçeğin kavramasında 
veri, kanıt ilişkisinde  yeşeren kuşku olmadan , ne insan, 
ne de evren anlaşılamaz.  Kabul insanın içine değgindir,  
ama kuşku insanı saran şeye  yöneliktir.  Bu üçlemede 
bizi ilgilendiren  sanattaki ret etme,  yapılanların onaylan-
masından kaynaklanan tekdüzelik ve sıradanlığın insanın 
geleceğini yaratmasında   oluşturacağı ayak bağını çöz-
meye dönüktür. Bilirsiniz, “Benim oğlum bina okur  döner  
döner yine okur”  sözü,  aynı şeyi  durmadan tekrarlayan 
insanlar için kullanılır. Sanat  daha önce yapılanların üze-
rinde biçimlenir ancak daha öncekileri tekrarlamaz. İnsa-
nın ortak değerlerini  hiç bıkmadan işleyen sanatçı,  yeni 
estetik değerleri,  yeni biçim  ve tekniklerle  yorumlayarak 
durmadan değiştirir. Her çağ yeni düşüncelerle gelir; yeni 
düşünceler  yeni  biçimlerle nesnelleşir.  Yeni  yaşama bi-
çimi, yeni estetik beğeniler oluşturur. Burada en önemli  
şey,  daha önce yapılanların, olanların,  insanlığın ortak 
kültürüne aktarılmış olmasıdır. Kayıt  tutmayı,  biriktirme-
yi başaran toplumlar bu nedenle  daha  kolay yol alırlar.  
Sanat yapıtları  kendi dönemlerinin yargılarını  sunan,  o  
günün tanıkları olan belgelerdir aynı zamanda. Sanatçısı-
na, sanat yapıtlarına gerekli değeri vermeyen toplumların, 
gelecekle ilgili tasarımlarında, beklentilerinde  en önem-
lisi,  yaşadıkları  günde yeterince içkinleşmeyen bir  ya-
şantı içeriği  var demektir.  İnsan olmak  ancak kültürle 
ve bilinçle   mümkündür.  Yeme içme, tüketme  ve yerine 
yenisini koymama  davranışı insani olmadığı  gibi, asalak  
nitelikler  taşıyor demektir. Bilimin çözümlediği  dünyada 
insanı  daha insan kılan etkinlik  olarak  sanat,  o toprak-
tan kazanan herkesin koşulsuz  desteklemesi  gereken  
toplumsal bir kurumdur.  “Ben sanattan anlamıyorum,  bu 
nedenle  sanat yapıtlarına kaynak aktaramam.” diye dü-
şünen birisi,  farkında olmadan,  “Ben bilinçsiz, kültürsüz  
bir  tüketiciyim.” diyordur  aynı zamanda. Çünkü  bir  top-
lumda kültürü  sanatını üretenleri görmezden gelmek,  ka-
zandığını    sadece kendisinin sanan kültürsüzlerin   dav-
ranışı olabilir. Kültürü,  sanatı üretenler,  nasıl  özveriyle  
topluma  katkıda bulunuyorlarsa,  maddi  değerleri  elinde 
bulunduranlar da  anlamasalar bile,  bir özveri olarak  sa-
nat ve kültürü desteklemedirler.  Bu  ilişkide  özellikle yerel 
yönetimlerin, sivil toplum örgütlerinin  önemli görevleri  ve 
işlevleri  var bize göre. Çünkü onlar kentte yaşayan insan-
ların beden ve ruh sağlığından da sorunludurlar.  Onlar, 
güven duyulan kurumlar olarak,  kentin ve    içindekilerinin  
gelişiminden sorumludurlar. Bu düşüncelerle  BRHD’nin 
44. Yıl Sergisinin ülkemize, sanatçılara, sanatseverlere 
yeni olanaklar  yaratacağını düşünüyorum. 
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44th Year

GIVING VALUE TO ART AND THE ARTISTS

United Painters and Sculpturists Association is opening its 
44th exhibition. A life-span, almost a half-century. At the 
beginning of 1970s, Kızılay was a very important place 
for us, hosting culture centers and going down to Zafer 
Bazaar. There was the center of the association close 
to Yeni Sahne, where you can go by climbing down the 
stairs. In those years, United Painters and Sculpturists 
Association has accomplished an important function in 
terms of standing as an example for constructing artists 
union. I have almost all the issues of “SANAT” (ART), the 
black-and-white magazine they used to publish, in my 
library. “SANAT” was a quaified magazine presenting the 
artists and their works, talking about the exhibitions, and 
enlightening its audience in terms of art and I used to read 
this magazine with excitement when I was a student. We 
should acknowledge the efforts of those who founded 
the association, published “SANAT”, and brought the 
assosiation to today. They have always been the hands 
constructing the cultural and artistic wall for us. We can 
say that the institutional construction is progressed in 
terms of schools, museums, collections, competitions 
and galleries. In plastic and visual arts, especially in 
painting and sculpturing, the artist are not valued enough, 
and because of this reason the problems the artists 
face remain unsolved. We strongly believe that art –as 
an institution- has a strong effect on a country and its 
people and this effect is at least as significant as any other 
institution. Hence, it should be understood by everyone. 
Art is a basic area which man creates in an effort to realize 
himself and the world for the rest of human beings. Art 
and science both represent two significant behaviour to 
perceive the reality surrounding man. Science, definable 
findings, realizes a significant function to  understand the 
reality with an ever-increasing accelaration. The impulse of 
research flourishing from the sense of curiosity feeds from 
doubt. All scientists turn to the provable reality. Scientific 
thought continues to be sceptic about the unprovable, 
unmeasurable staff. That is why it creates an important 
means to perceive life along with the judgements 
approved by the belief. Now, think about the world that 
is the outcome of what all scientists developped, their 
methods and techniques, and the technologies. Without 
sceintific scepticism none of these were possible.  It is 
good to state now rather than later: We need to talk about 
the significance of philosophy, which is a part none of 
these, yet related to all of them. I believe there is not an 
area related to man but not related to philosphy. Now, let 
us evaluate why art is dependent on “deniance”, because 
when the paradigm constructed with Acceptance, Doubt 
and Deniance is well-understood, art’s position would 

be perceived more easily. Without the existence of doubt 
about the data and the proof in perception of reality, neither 
men nor the universe can be understood. Acceptance 
is concerning men’s inner self but doubt is about what 
surrounds men. The deniance in art concers us in this 
triplet, because it is directed to solve the impediments 
in men’s creating his own future that are created out of 
monotony and uniformity resulting from acceptance of 
what is being done. As you know, the saying “My son 
reads stuff, and reads them again, again and again” is 
used for people who keep doing the same thing again 
and again. Art is constructed upon what has been done, 
yet it does not repeat them. The artist, handling the same 
shared values of human beings without getting tired of 
it, changes new aesthetic values steadily by interpreting 
them in new forms and techniques. Every age comes 
with new thoughts, new thoughts get objective with new 
forms. New way of life creates new aesthetic recognition. 
The most significant thing in this process is that what has 
been done, what has happened is transferred into shared 
culture of humanity. That is why societies knowing how to 
record and accumulate advance more easily. Works of art 
are, at the same time, documents presenting the thoughts 
of their age and being witness to what happened at their 
time. Thus, the societies who do not value their artists and 
their works of art have a non-immanent content of life in 
their future plans, expectations and -most important of all- 
the moment they live. Being human is only possible with 
culture and conscious. Eating, drinking, consumption and 
not replacing what is consumed is not humane but have 
certain parasitical qualities. In the world that is analyzed by 
science, art is an activity that makes human being more 
humane and is an institution which has to be supported by 
whoever gains something out of this world. Somebody who 
thinks like, “I understand nothing of art, and hence I cannot 
transfer any resource for art,” actually says that he is an 
unconscious, uncultured consumer, because in a society 
leaving culture and art neglected is a suitable behaviour for 
the uncultured men who believe what they gains is only for 
them. The ones who have the capital at their hand should 
support art and culture as a kind of devotion, no matter 
whether they understand it or not, following the example 
of those who produce the culture and art contributing to 
the society with devotion.  In this relationship, especially 
local administrations and non-governmental organizations 
have important missions and functions, because they are 
responsible of the physical and psychological health of the 
public. As trusted establishments, they are responsible of 
the progress of the city and what it contains.  With these 
thoughts, I believe the 44th Exhibition of the United Painters 
and Sculptors Association will create new opportunities for 
our country, for the artists and the art-lovers.
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BİRLEŞMİŞ
RESSAMLAR VE HEYKELTRAŞLAR DERNEĞİ
KURUCU ÜYELER

United Painters and Sculptors Association
Founder Members

BİRLEŞMİŞ
RESSAMLAR VE HEYKELTRAŞLAR DERNEĞİ
DÖNEM BAŞKANLARI

Previous Presidents of
United Painters and Sculptors Association

Turan EROL
Nuri ABAÇ
Lütfü GÜNAY
Hamiye ÇOLAKOĞLU

TURAN EROL    1970-1973
REFİK EPİKMAN   1973-1974
ASLAN GÜNDAŞ   1974- VEFAT

LÜTFÜ GÜNAY   1974-1976
NURİ ABAÇ    1976-1982
ZAFER GENÇAYDIN   1982-1986
MÜNİP ÖZBEN   1986-1992
ERCAN GÜLEN  1992-1996
CELAL BİNZET  1996-1998
GÜLTEKİN SERBEST  1998-2002
HİMMET GÜMRAH  2002-2004
SAADET GÖZDE  2004-2006
ÖNDER AYDIN   2006-2012
MEHMET ALİ DOĞAN  2012-

Fethi ARDA
Muammer BAKIR
Kayıhan KESKİNOK
Osman Zeki ORAL
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44th Year

KATALOGDA YER ALAN SANATÇILAR
The Arti̇sts Included i̇n the Catalogue

TEYMUR AĞALIOĞLU
TURGUT AKAN
NESRİN AKBULUT
DURMUŞ ALİ AKÇA
HASAN AKIN
BETÜL AKKOYUNLU
NECLA AKTAN
SELMANUR M. AKTAŞ
MUSTAFA SALİM AKTUĞ
ORHAN ALGÖK
BURHAN ALKAR
TANSEL ALP
ZUHAL ARDA
GÜZİN ARISOY
AYŞE ARKÜN
SERAP SELÇUK ATABAŞ
PELİN AVŞAR
MUSTAFA AYAZ
KAYHAN AYBATLI
ÖNDER AYDIN
HABİP AYDOĞDU
GÜZİN A. AYRANCIOĞLU
BÜNYAMİN BALAMİR
MONAD BALKAN
FADİME S. BALTACIOĞLU
ZEHRA BAŞEĞMEZ
BURÇAK M. BAŞEL
SUAT BAŞEL
EROL BATIRBEK
A. AYDIN BAYKARA 
EZGİ BAYKARA
MERAL BELİCE
EFKAN BEYAZ
A. CELAL BİNZET
SEMA BOYANCI
YAVUZ BOZKURT
HÜLYA İZ BÖLÜKOĞLU
DEVRİM CAN
HÜLYA CANBAZ
FİKRİ CANTÜRK
HALİL COŞKUN
YASEMİN COŞKUN
İHSAN ÇAKICI
İNCİ ÇAKMAKÇI

RABİA ÇALIŞKAN
UĞUR ÇALIŞKAN
EROL ÇATAL
ÖMER LÜTFİ ÇETİN
NİLGÜN AYŞECİK ÇEVİK
SEMRA ÇEVİK
SEMRA AY ÇIRPAN
HAMİYE ÇOLAKOĞLU
IŞIK ÇUHACIOĞLU
GÜR DALKIRAN
ZUHAL DEKELİ
TÜLİN DEMİR
AYFER DEMİRCİOĞLU
METE DEMİRBAŞ
ŞENER DEMİRKOL
MUHTEBER DEMİRTAŞ
YUSUF DEMİRTAŞ
HÜSNA DİŞBUDAK
MEHMET ALİ DOĞAN
PERİHAN DURAN
BELGİN ONAR DURMAZ
ALİ DÜZGÜN
FERDA EFE
ATAÇ ELALMIŞ
HÜSEYİN ELMAS
NAZLI ER
MEHMET ERBİL
NESRİN ERCAN
GÜLSEN ERDOĞAN
TAYYAR EREN
NEVRUZ ERKEN
TURAN EROL
İMREN ERŞEN
CAVİDAN YEGÜL ERTEN
NUR ESEN
GÜNGÖR ESİN
SERAP ETİKE
NECATİ S. FERAHOĞLU
SAMİ GEDİK
ZAFER GENÇAYDIN
MİNE GENÇTÜRK
NUR GÖKBULUT
YALÇIN GÖKÇEBAĞ
SAADET GÖZDE

ERCAN GÜLEN
HİMMET GÜMRAH
LÜTFÜ GÜNAY
ÜLKÜ YALIM GÜNAY
AYNUR O. GÜNDOĞAN
ERHAN HÖKELEK
ÜMİT İÇDUYGU
BERRİN İLHAN
SELVİ İLHAN
SVETLANA İNAÇ
FEHNUR İPEK
ŞEFKAT İŞLEĞEN
MEHMET KABAVE 
NİHAT KAHRAMAN
RAİF KALYONCU
BARAN KAMİLOĞLU
MEHMET KAPÇAK
SEZAİ KARA
SÜLEYMAN KARAKUL
GÜLAY KARAKUŞ
AZİMET KARAMAN
BEDRİ KARAYAĞMURLAR
KAYIHAN KESKİNOK
SADIK KINIKOĞLU
FATİH KIZILCAN
MÜŞERREF KÖKTÜRK
ORHAN KURMALI
İBRAHİM KUZEY
NURAN A. KUZULUGİL
HAYATİ MİSMAN
HATİCE G. NALBANT
AYŞE CANAN OĞAN
MEHMET AKİF ORÇAN
YÜKSEL BOZ ÖCAL
FİLİNTA ÖNAL
NADİRE ÖZBEK
ASLI ÇAKAR ÖZEN
EVRİM ÖZESKİCİ
SUNA ÖZKALAN
NAZENDE ÖZKANLI
NURTAÇ ÖZLER
FEYHA ÖZSOY
KADİR ÖZTOPRAK
ÇİĞDEM ÖZTÜRK

AYNUR PEHLİVANLI
HASAN PEKMEZCİ
ŞÜKRAN PEKMEZCİ
AYŞEGÜL POROY
DERYA SAATÇİOĞLU
NURSUN SAKAL
ZÜLFÜKAR SAYIN
GÜLTEKİN SERBEST
ZEKİ SERBEST
HATİCE SOYSAL
GÜLSEREN SÖNMEZ
ELVAN SUNGUR
NURETTİN ŞAHİN
YEŞİM ŞENGİL
KADİR ŞİŞGİNOĞLU
CAFER TABAK
ENSAR TAÇYILDIZ
VAHİT TALİP
CELALETTİN TANDOĞDU
AYTEN TAŞPINAR
 LALE TEMELKURAN
MUZAFFER TİRE
SONER TİRE
AKDOĞAN TOPAÇLIOĞLU
ŞABAN TUNCER
MAZLUM CABİR ULUYOL
ERDEM ÜNVER
TUĞRUL VELİDEDEOĞLU
NECMETTİN YAĞCI
HÜLYA YALÇIN
EMEL YALIN
AYŞEGÜL YARAR
AYŞE ZERİN YETİŞ
HÜSEYİN YILDIRIM
HÜSEYİN YILDIRIM
SEYFİ YILDIRIM
BÜLENT YAVUZ YILMAZ
MÜJGAN ÖZKAYA YILMAZ
VURAL YURDAKUL
METİN YURDANUR
GÜLAY YÜKSEL
ZAHİDE YÜKSELER
ORHAN ZAFER

BRHD Genç
Young Artists

HAZAL BAŞARIR
ELİF BİRİCİK

RAMAZAN CAN
HASAN EREN GÖKTAŞ
DİDEM GÜMÜŞTEKİN
AYŞE KARABEY
SEZEN KARTAL

ALİCAN KASİOĞLU
MELİKE ÖZCAN
ÜMİT PARSIL
ZEYNEP PEHLİVAN
ALPTEKİN SOY

SELİN  ŞAHİN
GİZEM ŞENDUR
MİRAY ÜNAL
VELİ ARAS YALÇINKAYA
HÜLYA HAVVA YARIMCA
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15

44th Year

Teymur AĞALIOĞLU / 32x24 cm, TÜYB, Oil on Canvas, 2013



16 Turgut AKAN / 40x50 cm, TÜYB, Oil on Canvas



17

44th Year

Nesrin AKBULUT / Renkli Linol Baskı, Colored Linocut



18 Durmuş Ali AKÇA / Kızıl Atlar 1-2-3, 210x165, TÜAB, Red Horses, Acrylic on Canvas, 2014



19

44th Year

Hasan AKIN / Nine ve Torun, 100x140 cm, TÜAB, Grandmother and Granddaughter, Acyric on Canvas, 2013



20 Betül AKKOYUNLU / Yaşamın İçinde-1, 120x60 cm, TÜYB, Inside Life, Oil on Canvas, 2014



21

44th Year

Necla AKTAN / Mavi Sabahlıklı Kadın, 100x120 cm, TÜYB, Woman in Blue Wrapper, Oil on Canvas



22 Selmanur M. AKTAŞ / Detay, 90x90 cm, TÜYB, Detail, Oil on Canvas



23

44th Year

Mustafa Salim AKTUĞ / 120x110 cm, TÜYB, Oil on Canvas



24 Orhan ALGÖK / Mermer Yontu, Marble Sculpture



25

44th Year

Burhan ALKAR / Bronz Döküm, Bronze Casting



26 Tansel ALP / 60x40 cm, TÜKT, Mixed Technique on Canvas



27

44th Year

Zuhal ARDA / Özgürlük 2, 120x120 cm, TÜKT, Freedom 2, Mixed Technique on Canvas, 2012



28 Güzin ARISOY / 60x80 cm, TÜYB, Oil on Canvas



29

44th Year

Ayşe ARKÜN / 120x150 cm, TÜYB, Oil on Canvas



30 Serap Selçuk ATABAŞ / Ben Çok Güzelim, 100x100 cm, TÜYB, I am Very Pretty, Oil on Canvas



31

44th Year

Pelin AVŞAR / Şımarık, 15x15 cm, TÜKT, Spoilt, Mixed Technique on Canvas, 2013



32 Mustafa AYAZ / 80x60 cm, Duralit Üzerine Yağlı Boya, Oil on Hardboard, 2006



33

44th Year

Kayhan AYBATLI / Çankayada Günbatımı, 50x60 cm, Sunset in Çankaya, 2013



34
Önder AYDIN / Barış ve Direniş, 80x100 cm, TÜYB ve Akrilik,
Freedom and Resistance, Oil and Acyric on Canvas, 2013



35

44th Year

Habip AYDOĞDU / Maske, 140x140 cm, TÜAB, Mask, Acrylic on Canvas, 2013



36 Güzin ALTAN AYRANCIOĞLU / 110x160 cm, Karışık Teknik, Mixed Technique



37

44th Year

Bünyamin BALAMİR / 150x200 cm, TÜYB ve Akrilik, Acrylic and Oil on Canvas 



38 Monad BALKAN / Adsız, 100x100 cm, TÜYB, Unnamed, Oil on Canvas, 2014 



39

44th Year

Fadime SALMAN BALTACIOĞLU / Natürmort, 70x50 cm, Sunta Üzeri YB, Still-life, Oil on Chipboard, 2010



40 Zehra BAŞEĞMEZ / Kaptan, 35x50 cm, BÜYB, Captain, Oil on Bristol, 2011



41

44th Year

Burçak MANGALCI BAŞEL / Haziran Sıkıntısı, 100x100 cm, TÜKT, Boredom of June, Mixed Technique on Canvas



42 Suat BAŞEL / İsimsiz, 25x30 cm, KÜKT, Unnamed, Mixed Technique on Paper



43

44th Year

Erol BATIRBEK / Çöp Toplayanlar, TÜYB, Garbage Collectors, Oil on Canvas, 2013



44 A. Aydın BAYKARA / Soyut Manzara, 38x34 cm, Sulu Boya, Abstract Scene, Watercolor



45

44th Year

Ezgi BAYKARA / Bağbozumu, 80x100 cm, TÜKT, Vintage, Mixed Technique on Canvas, 2012



46 Meral BELİCE / 70x80 cm, TÜKT, Mixed Technique on Canvas



47

44th Year

Efkan BEYAZ / 80x120 cm, TÜAB, Acrylic on Canvas



48 A. Celal BİNZET / Yalnız ve Uzak, TÜYB, Lonely and Distant, Oil on Canvas



49

44th Year

Sema BOYANCI / Gravür Baskı, Gravure Printing



50 Yavuz BOZKURT / Balıkçı Kasabası, 60x68 cm, TÜYB, Oil on Canvas, 2013 



51

44th Year

Hülya İZ BÖLÜKOĞLU / Nostalji, 100x100 cm, Dijital Baskı+Akrilik Boya, Nostalgia, Digital Print and Acrylic



52 Devrim CAN / h: 32 cm, Bronz Döküm, Bronze Casting  



53

44th Year

Hülya CANBAZ, Sulu Boya, Water Color



54 Fikri CANTÜRK / Ökse, 110x120 cm, TÜYB ve Akrilik, Mistle Thrush, Oil and Acrylic on Canvas, 2013



55

44th Year

Halil COŞKUN / 120x150 cm, TÜYB, Oil on Canvas



56
Yasemin COŞKUN / Açmayan Bahar, 200x200 cm (25x25 cm 12 Kare), Eksenel Epür’de Dizilim
Unbloomed Spring, Arrangement in Axial Epure



57

44th Year

İhsan ÇAKICI / 140x100 cm, TÜKT, Mixed Technique on Canvas



58 İnci ÇAKMAKÇI / 110x100 cm, TÜYB, Oil on Canvas



59

44th Year

Rabia ÇALIŞKAN / Başak Burcu, 120x100 cm, TÜAB, Virgo, Acrylic on Canvas



60 Uğur ÇALIŞKAN / Machine Horus, 25+25+45 cm, Karışık Teknik, Mixed Technique



61

44th Year

M. Erol ÇATAL / Martılar, 100x125 cm, Akrilik Revize, Seagulls, Revised Acrylic



62 Ömer Lütfi ÇETİN / 40x60 cm, TÜYB, Oil on Canvas



63

44th Year

Nilgün Ayşecik ÇEVİK / Lilith’in Düşü, 140x100 cm, Karışık Teknik, Lilith’s Dream, Mixed Technique



64 Semra ÇEVİK / İzi Yok, 100x70 cm, TÜKA, No Mark, Acrylic Mixed Media on Canvas



65

44th Year

Semra AY ÇIRPAN / 120x140 cm, TÜYB ve Akrilik, Oil and Acrylic on Canvas



66 Hamiye ÇOLAKOĞLU / Seramik, Ceramics



67

44th Year

Işık ÇUHACIOĞLU / Adaletin Keskin Dengesi, 90x130 cm,Özel spatula ile “Sarkıt” Tekniği.
Sharp Balance of Justice, Stalactite Technique With Special Spatula



68 Gür DALKIRAN / Yabancı Damat, 60x50 cm, TÜYB, Foreign Groom, Oil on Canvas



69

44th Year

Zuhal DEKELİ / 100x100 cm, TÜAB, Acrylic on Canvas, 2010 



70 Tülin DEMİR / 50x70 cm, TÜAB, Acrylic on Canvas



71

44th Year

Ayfer DEMİRCİOĞLU / Bursa Gölyazı, 60x80 cm, Akrilik, Bursa Gölyazı, Acrylic



72 Mete DEMİRBAŞ / Külliyen Osmanlı, 175 cm, Demir, İron



73

44th Year

Şener DEMİRKOL / Duran İnsanlar, 80x100 cm, Karışık Teknik, Standing People, Mixed Technique, 2012



74 Muhteber DEMİRTAŞ / 150x200 cm, TÜYB, Oil on Canvas, 2013



75

44th Year

Yusuf DEMİRTAŞ / Gezi Günlüğü, Gravür, Travel Journal, Gravure



76
Hüsna DİŞBUDAK / 45x12x25 cm, Elle Şekillendirme 950 Derece Oksitli Pişmiş Toprak,
Hand Moulding, 950 Degrees Oxidized Terra-Cotta



77

44th Year

Mehmet Ali DOĞAN / Sınırlanmış Alanlar, 180x180 cm, TÜAB, Bordered Areas, Acrylic on Canvas, 2012



78 Perihan DURAN / Anılarım, 50x70 cm, Ağaç Baskı, My Memories, Woodcut, 2013



79

44th Year

Belgin ONAR DURMAZ / Dayanak Noktası, 83x42x14 cm, Demir Tozu+Alüminyum Tozu+Granül+Polyester Döküm, 
Fulcrum, Iron Powder+Aluminium Powder+Granule+Polyester Casting, 2014



80 Ali DÜZGÜN / Kentsel Dönüşüm, 70x70 cm, TÜYB, Oil on Canvas



81

44th Year

Ferda EFE / Anka ile Ferdane, Özgün Baskı - Linol, Phoenix and Ferdane, Original Print - Linoleum



82 Ataç ELALMIŞ / Turna, 200x160 cm, TÜYB, Crane, Oil on Canvas



83

44th Year

Hüseyin ELMAS / 120x120 cm, TÜKT, Mixed Technique on Canvas, 2013



84
Nazlı ER / Yeryüzü ve Denizler Ağlarken, 100x100 cm, TÜKT,
While Earth and Seas are Crying, Mixed Technique on Canvas



85

44th Year

Mehmet ERBİL / 120x100 cm, TÜYB, Oil on Canvas



86 Nesrin ERCAN / İsimsiz, 105x165 cm, Kağıt Üzerine Akrilik, Unnamed, Acrylic on Paper, 2013



87

44th Year

Gülsen ERDOĞAN / 110x100 cm, TÜAB, Acrylic on Canvas



88 Tayyar EREN / Düzenleme - Detay, 3x2,5 m, TÜYB, Arrangement - Detail, Oil on Canvas



89

44th Year

Nevruz ERKEN / Kara Duvak, 75x100 cm, TÜYB, Black Veil, Oil on Canvas



90 Turan EROL / Sarnıçlı Tekne, 77x137 cm, TÜYB, Oil on Canvas, 2005 



91

44th Year

İmren ERŞEN  / Fırtına, 110 x 96 cm, TÜ Akrilik, Tempest, Acrylic on Canvas, 2014



92 Cavidan YEGÜL ERTEN / Kompozisyon, 60x80 cm, TÜYB, Composition, Oil on Canvas



93

44th Year

Nur ESEN / Gezi Ruhu, 80x100 cm, TÜKT, Spirit of Gezi, Mixed Technique on Canvas, 2013



94 Güngör ESİN / Kengerden Sütuna, 100x110 cm, TÜYB, From Acanthus to Pillar, Oil on Canvas



95

44th Year

Serap ETİKE / Özgürlük Türküsü, 75x90 cm, TÜAB, Song of Freedom, Acrylic on Canvas



96 Necati Seydi FERAHOĞLU / Köyden, 125x135 cm, Akrilik, From Village, Acrylic



97

44th Year

Sami GEDİK / Habip Aydoğdu, 127x197 cm, TÜYB ve Akrilik, Habip Aydoğdu, Oil and Acrylic on Canvas, 2013



98 Zafer GENÇAYDIN / Bozkır, 120x190 cm, TÜYB, Moor, Oil on Canvas



99

44th Year

Mine GENÇTÜRK / 80x60 cm, TÜYB, Oil on Canvas



100 Nur GÖKBULUT / Gölge, 150x200 cm, Karışık Malzeme, Shadow, Mixed Material



101

44th Year

Yalçın GÖKÇEBAĞ / 100x100 cm, TÜYB, Oil on Canvas



102 Saadet GÖZDE / TÜYB, Oil on Canvas



103

44th Year

Ercan GÜLEN / 50x70 cm, TÜYB, Oil on Canvas



104 Himmet GÜMRAH / Yaşamın Dengesi, 150x200 cm, TÜA Diptik, Balance of Life, Acrylic Diptych on Canvas



105

44th Year

Lütfü GÜNAY / Mavi İçinde Beyaz, TÜ Kolaj, White in Blue, Collage on Canvas



106 Ülkü YALIM GÜNAY / Kompozisyon, 100x80 cm, TÜ Kolaj, Composition, Collage on Canvas



107

44th Year

Aynur OCAK GÜNDOĞAN / TÜYB, Oil on Canvas, 2011



108 Erhan HÖKELEK



109

44th Year

Ümit İÇDUYU / Günbatımı, 120x100 cm, TÜYB, Oil on Canvas



110 Berrin İLHAN / 115x90 cm, TÜKT, Mixed Technique on Canvas



111

44th Year

Selvi İLHAN / Yanında, 36x14x12 cm, Karışık Teknik, Nearby, Mixed Technique, 2013



112 Svetlana İNAÇ / Triptik Ankara Kalesinde, 110x210 cm, TÜYB, Triptich in Ankara Castle, Oil on Canvas, 2013



113

44th Year

Fehnur İPEK / Sulu Boya, Watercolor



114 Şefkat İŞLEGEN / Sessizliğin Sesi, 80x100 cm, The Voice of Silence, 2013



115

44th Year

Mehmet KABAVE / TÜAB, Acrylic on Canvas



116 Nihat KAHRAMAN / 70x80 cm, TÜYB, Oil on Canvas



117

44th Year

Raif KALYONCU / 110x140 cm, TÜYB, Oil on Canvas



118 Baran KAMİLOĞLU / Dünya Bir Pencere, 100x100 cm, TÜYB, World is a Window, Oil on Canvas, 2012



119

44th Year

Mehmet KAPÇAK / Kağıt Tadında 1, 120 x 100 cm, TÜA+Marker, Paperey 1, Acrylic on Canvas+Marker



120 Sezai KARA / Gizem, TÜYB, Mystery, Oil on Canvas, 2014



121

44th Year

Süleyman KARAKUL / TÜYB, Oil on Canvas



122
Gülay KARAKUŞ / Tomografik Portre (Kimliksiz), 100x100 cm, Karışık Teknik,
Tomographic Portrait (unidentified), Mixed Technique



123

44th Year

Azimet KARAMAN, 49x11x14 cm, Pişmiş Toprak, Terracotta



124 Bedri KARAYAĞMURLAR / 100x120 cm, TÜAB, Acrylic on Canvas



125

44th Year

Kayıhan KESKİNOK / Nalbant, 80x60 cm, TÜYB, Oil on Canvas, 1999



126 Sadık KINIKOĞLU / Cumhuriyete Doğru, 150x250 cm, TÜYB, Towards the Republic, Oil on Canvas



127

44th Year

Fatih KIZILCAN / İsimsiz, 210x280 cm, Mdf Üzerine Silme Tekniği-Detay, Unnamed, Molding on MDF-Detail



128 Müşerref KÖKTÜRK / Anne ve Kız, 60x45 cm, TÜYB, Mother and Daughter, Oil on Canvas, 1928



129

44th Year

Orhan KURMALI / 125x100 cm, TÜYB, Oil on Canvas



130 İbrahim KUZEY / TÜAB, Acrylic on Canvas, 2013



131

44th Year

Nuran ALTIATA KUZULUGİL / Kahve İçen Kadın, 50x35 cm, TÜYB, Woman Drinking Coffe, Oil on Canvas



132 Hayati MİSMAN / Gravür, Engraving



133

44th Year

Hatice GÜLMEZ NALBANT / Karışık Teknik, Mixed Technique, 2013



134 Ayşe Canan OĞAN / Balerin ve Çellist, 50x70 cm, TÜAB, The Ballerina and the Cellist, Acrylic on Canvas



135

44th Year

Mehmet Akif ORÇAN / Yine Kıyıda, 130x150 cm, TÜKT, Again on the Shore, Mixed Technique on Canvas



136 Yüksel BOZ ÖCAL / İsimsiz, 35x35x2,5 cm, Seramik, Unnamed, Seramics



137

44th Year

Filinta ÖNAL



138 Nadire ÖZBEK / 100x110 cm, TÜYB, Oil on Canvas



139

44th Year

Aslı ÇAKAR ÖZEN / 70x50 cm, Akrilik, Acrylic



140 Evrim ÖZESKİCİ / Yüzleşme, 100x100 cm, TÜYB, Confrontation, Oil on Canvas, 2008



141

44th Year

Suna ÖZKALAN / 100x70 cm, KÜYB, Oil on Cardboard



142 Nazende ÖZKANLI / Seramik, Ceramic



143

44th Year

Nurtaç ÖZLER / Direniş, 100x100 cm, TÜKT, Resistance, Mixed Technique on Canvas, 2014



144 Feyha ÖZSOY / Kar Yağdığında, 70x100 cm, TÜYB, When it Snows, Oil on Canvas



145

44th Year

Kadir ÖZTOPRAK / 120x140 cm, TÜYB, Oil on Canvas



146 Çiğdem ÖZTÜRK / Psikojenik Füg, 222x148 cm, TÜKT, Psychogenic Fugue, Mixed Technique on Canvas, 2013



147

44th Year

Aynur PEHLİVANLI / 140x100 cm, TÜYB, Oil on Canvas



148 Hasan PEKMEZCİ / Ey Zaman, 200x300 cm, TÜ Mix., O Time, Mixed Technique on Canvas, 2013



149

44th Year

Şükran PEKMEZCİ / Karda Adak Ağaçları, 100x100 cm, TÜYB, Wish Trees in Snow, Oil on Canvas



150
Ayşegül POROY / Gidiş Duyuldu, 50x70 cm, Monotip- Özgün Baskı ve Kolaj,
Departure is Heard, Monotype - Original Print and Collage, 2013



151

44th Year

Derya SAATÇİOĞLU / Uçuşan Hayaller, 100x100 cm, TÜAB, Fluttering Dreams, Acrylic on Canvas, 2014



152 Nursun SAKAL / İsimsiz, 70x65 cm, TÜKT, Unnamed, Mixed Technique on Canvas



153

44th Year

Zülfükar SAYIN / Merika Fet Tayceziri, 120x120 cm, TÜAB, Acrylic on Canvas, 2013



154 Gültekin SERBEST / 100x100 cm, TÜAB, Acrylic on Canvas



155

44th Year

Zeki SERBEST / 120x120 cm, TÜYB, Oil on Canvas



156 Hatice SOYSAL / 55x80 cm, Sulu Boya, Watercolor



157

44th Year

Gülseren SÖNMEZ / 110x100 cm, TÜYB, Oil on Canvas



158 Elvan SUNGUR / 45x65 cm, KÜ Sulu Boya, Watercolor on Paper



159

44th Year

Nurettin ŞAHİN / Dans Eden Kırmızılı Kız, 100x120 cm, TÜYB, Dancing Girl in Red, Oil on Canvas, 2013



160 Yeşim ŞENGİL / Denge, 90x90 cm, Seramik Duvar Panosu, Equilibrium, Seramics



161

44th Year

Kadir ŞİŞGİNOĞLU / Hatti’den Hititler’e Güvercin Düşleri, 100x180 cm (Diptik), TÜ Akrilik,
Pigeon Dreams From Hattis to Hittites, Diptich, Acrylic on Canvas, 2013



162 Cafer TABAK / 50x50 cm, TÜYB, Oil on Canvas



163

44th Year

Ensar TAÇYILDIZ / Söylemler, 66x33,1000˚C, Discourses, Horsehair Raku, 2013



164 Vahit TALİP / 70x50 cm, TÜAB, Acrylic on Canvas



165

44th Year

Celalettin TANDOĞDU / Rüya, 109x100 cm,TÜYB, Dream, Oil on Canvas, 2013



166 Ayten TAŞPINAR / Gelin Tacına Tüy Dikmek, 70x61 cm, Sulu Boya, Adding Feathers to Bride’s Crown, Watercolor



167

44th Year

Lale TEMELKURAN / Bir Küçük Hikaye, 90x80 cm, Akrilik, A Little Story, Acrylic, 2013



168
Muzaffer TİRE / Direnişli Düşünceler-1, 140x100 cm, TÜKT,
Resistant Thoughts -1, Resistant Thoughts, Mixed Technique on Canvas, 2013



169

44th Year

Soner TİRE / İsimsiz, 130x170 cm, TÜ Dijital Baskı, Unnamed, Digital Print on Canvas, 2013  



170 Akdoğan TOPAÇLIOĞLU / TÜYB, Oil on Canvas, 2013



171

44th Year

Şaban TUNCER / İsimsiz, 100x100 cm, Unnamed



172 Mazlum Cabir ULUYOL / Anka ve I am, 100x100 cm, TÜAB, Phoenix and I am, Acrylic on Canvas, 2013  



173

44th Year

Erdem ÜNVER / İsimsiz, 130x150 cm, Yağlı Boya, Unnamed, Oil, 2012



174 Tuğrul VELİDEDEOĞLU / 140x100 cm,TÜYB ve Akrilik, Oil and Acrylic on Canvas 



175

44th Year

Necmettin YAĞCI / Mevlevi Derviş, 43x18x15 cm, Bronz Döküm, Whirling Dervish, Bronze Cast, 2010



176 Hülya YALÇIN / Dilek Ağacı, 68x59 cm, Linol Baskı, Wish Tree, Linoleum Print, 2011



177

44th Year

Emel YALIN / 50x60 cm, TÜYB, Oil on Canvas



178 Ayşegül YARAR / TÜYB, Oil on Canvas



179

44th Year

Ayşe Zerin YETİŞ / 100x100 cm, TÜYB, Oil on Canvas



180 Hüseyin YILDIRIM / 180x130 cm, TÜAB, Acrylic on Canvas



181

44th Year

Hüseyin YILDIRIM / İsimsiz, 150x182 cm, TÜYB ve Akrilik, Unnamed, Oil and Acrylic on Canvas



182 Seyfi YILDIRIM / O Dağ, 70x80, TÜYB, That Mountain, Oil on Canvas 



183

44th Year

Bülent Yavuz YILMAZ / 120x100 cm, TÜYB, Oil on Canvas



184 Müjgan ÖZKAYA YILMAZ / İsimsiz, 100x150, (Koleksiyon), TÜYB, Unnamed, (Collection) Oil on Canvas 



185

44th Year

Vural YURDAKUL / Kırılan Saat, Parçalanmış Zaman, 150x200, TÜKT,
Broken Watch, Fragmented Time, Mixed Technique on Canvas, 2013



186 Metin YURDANUR / Özgürlük, Yükseklik: 110 cm, Freedom, Height: 110 cm



187

44th Year

Gülay YÜKSEL / 120x160 cm, TÜYB, Oil on Canvas



188 Zahide YÜKSELER / 60x40 cm, TÜYB, Oil on Canvas 



189

44th Year

Orhan ZAFER / TÜYB, Oil on Canvas



190



191

44th Year

BRHD GENÇ



192 N. Hazal BAŞARIR / 60x70 cm 2’li, TÜKT, Mixed Technique on Canvas, 2014



193

44th Year

Elif BİRİCİK / Düşüş 1, 11x17x53 cm, Falling



194 Ramazan CAN / Kam, 200x150 cm, TÜYB, Cam, Oil on Canvas, 2013



195

44th Year

Hasan Eren GÖKTAŞ / Dokuz, 30x30 cm (her bir parça), Karışık Teknik, Tutkal-Kağıt Kalıp Üzerine Akrilik Boyama
30x30 (each piece), Mixed Technique, Acrylic Painting on Glue-Paper Mold



196
Didem GÜMÜŞTEKİN / Varoluşun Yokluğu, 200x190 cm, Amerikan Bezi Üzerine Akrilik
The Absence of Existence, 200x190 cm, Acrylic on American Cloth, 2013 



197

44th Year

Ayşe KARABEY



198 Sezen KARTAL



199

44th Year

Alican KASİOĞLU / 120x80 cm, TÜYB, Oil on Canvas



200
Melike ÖZCAN / İsimsiz, 100x22 cm, Raku Pişirimi, Elle Şekillendirme, Şamotlu Kil, 980o, 2011
Unnamed, Raku-Firing, Hand Moulding, Fireclay, 980o



201

44th Year

Ümit PARSIL / Mektuplar - 1, 50x70 cm,TÜKT, Letters 1, Mixed Technique on Canvas, 2010 



202
Zeynep PEHLİVAN / Punk Kirpi & Punk Kirp, Punk Kirpi, 26 x 67 x 28 cm, Metal Heykel, 2012, Punk Kirpi, 20x40x8 cm, Metal 
Heykel, 2012, Punk Hengehog & Punk Hedgehog, Punk Hedgehog, Metal Sculpture, Punk Hedgehog, Metal Sculpture



203

44th Year

Alptekin SOY / İsimsiz, 70x100 cm, KÜKT, Unnamed, Mixed Technique on Paper, 2014



204 Selin ŞAHİN / Seramik, Ceramic



205

44th Year

Gizem ŞENDUR / Kahvaltıya Hazırlık, 50x70 cm, TÜYB, Preparation for the Breakfast, Oil on Canvas



206 Miray ÜNAL / 10x11-1m2, Raku Pişirim



207

44th Year

Veli Aras YALÇINKAYA / İsimsiz, 205x110 cm, Karışık Teknik, Unnamed, Mixed Technique, 2014



208
Hülya Havva YARIMCA / Okuduklarım Okuyamadıklarım, 120x135 cm, TÜYB,
Those I can Read, Those I cannot Read, Oil on Canvas, 2013





SANAT
HAYATTIR



SANATÇI ÖZGEÇMİŞLERİ
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TEYMUR AĞALIOĞLU

Adapazarı’nda 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 Sn. Ercan Gülen ile desen 
çalışmalarını sürdürdü. 2004-2007 yıllarında Sn.İhsan 
Çakıcı ile özgün baskı çalışmaları yaptı. Çalışmalarını 
kendi atölyesinde sürdürmektedir. Birleşmiş Ressam-
lar ve Heykeltıraşlar Dernegi, İstanbul Exlibris Derneği, 
Ankara Kadın Ressamlar Derneği, Suluboya Ressamlar 
Grubu üyesidir.

She was born in Adapazarı. Between 1990 and 
1993 she has studied with Mr.Vural Yurdakul and 
learned designing, watercolor and oil painting in the 
Government Museum of Art and Sculptures. Besides, 
in Atatürk Culture Center she worked with Ayhan Yılmaz 
on design and sculpture. After that she continued her 
design works with Prof.Hasip Pektaş and Ercan Gülen. 
In 2004, she started her linoleum print works with 
İhsan Çakıcı, and is still working on it. Her works of art 
are presented in several group exhibitions and she has 
had 7 personal exhibitions in Ankara. She is a member
of the following: United Painters and Sculptors 
Association, Society of Women Artists in Ankara, 
Society of Exlibris in Ankara, Group of Watercolor 
Artists.

161

Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği
United Painters and Sculptors Association

160

Manchester, Exeter ve Bergen’de Matematik ve Fen 
eğitimi aldı. 1983’de Bergen Üniversitesinde öğrenci 
iken ünlü Norveçli sanatçı Odd Nerdrum ile tanıştı ve 
onun Oslo’daki atölyesinde çalışmaya başladı. Zaman 
içinde Norveç’in, hocasından sonraki en ünlü sanatçı-
sı oldu. 25 yıl bu ülkede yaşadıktan sonra, 2003 yılında 
ailesiyle Kanada’ya göç etti. 38 yıldan beri yurtdışında 
yaşıyor. Gerek teknik gerekse tematik özellikleri açısın-
dan uluslararası sanat arenasında “Modern Simyacı” 
olarak anılıyor. Boyalarını kendi formülleriyle üretiyor. 
Kendi geliştirdiği kimyasal farklılığı olan özel bir teknik 
ile resim yapıyor. Uyguladığı katman sayısının çoklu-
ğu resimlerine olağanüstü bir hacim kazandırıyor. Re-
simlerinde, genellikle “insanın dramı”nı anlatıyor; her 
insana aşina olan duyguları işliyor. Tuvallerindeki bu 
dramatik yolculuğa, izleyenleri de mutlaka ortak etme-
siyle tanınıyor.Bilgi ve birikimini, dünyanın dört bir ya-
nındaki öğrencilerine sürekli aktarıyor.

1930 yılında Ardahan’da doğdu. İlk resim eğiti-
mini öğretmen olan ve güzel resim yapan baba-
sından aldı. Okul yıllarında resimde başarılı oldu 
ve öğretmenlerince takdir edilerek teşvik gördü. 
Ülkemizde Ressam Ali Rıza Beyazıt ve Fransa’da 
Andrea Loth atölyelerinde eğitimini tamamla-
mış olan ressam ve Sanat Tarihi Öğretmeni Nus-
ret Karacan’ın atölyesine 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 için-
de 36 kişisel sergi açtı. Amerika, Fransa, İtalya, 
Japonya’da; yurt içinde özel ve resmi koleksi-
yonlarda birçok eseri bulunmaktadır. Çalışmala-
rını Ankara’da kendi atölyesinde sürdürmektedir.

Eser Afacan studied Physics and Mathematics at 
the University of Manchester and Exeter, England; 
Mathematics and Science at the University of 
Bergen, Norway. Coincidentally, he met the famous 
Norwegian artist Odd Nerdrum and attended his 
atelier/Renaissance Art School in Oslo(1983-
1986). In 2003, he moved to Canada from Norway, 
where he lived and worked for 25 years. He is a 
modern day alchemist. He is widely known for his 
self developed unique technique; his method of 
using various chemicals while painting. He is a 
drama painter. He depicts feelings on canvas and 
absorbs the viewers into that dramatic journey of 
“the human being”. He continuously works to 
improve his proficiency and enthusiastically trains 
other artists. His works of art are sought after by 
collectors.

He was born in ARDAHAN, in 1930, took his first 
education of painting from his father, who was a 
teacher in primary school, drawing and painting. 
In high school years, he was successful of 
drawing and painting and received appreciations 
and encouragement from most of teachers. He 
attended to the studio of Nusret Karaca, who 
was famous and well known painter and history 
teacher in our country. Also, he was took the 
course from famous painter Ali Riza Bayazit.  
During his academic teachers courses in 
Alabama in USA, in 1962 he also continued his 
paintings and participated, Alabamas the biggest 
painting exhibition and received third reward. 
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 exhibition outside of country, 
more than 50 in Turkey.

Eser AFACAN

Turgut AKAN

1953,Gürcistan doğumlu olan Teymur AĞALI-
OĞLU, 1976 da Bakü Ezim-Ezimzade Devlet Res-
samlık Okulu ve 1981 de Tiflis Devlet Güzel Sa-
natlar Akademisi Resim Bölümü’ nden mezun 
oldu.Otuzdan fazla kişisel sergiye katılan sanat-
çının, T.C. Kültür Bakanlığı, Ankara Resim Hey-
kel Müzesi, Denizli Belediyesi, Alanya Müzesi, 
Malezya, Fransa, İngiltere, ABD, Avustralya, İs-
viçre, Hollanda ve Almanya’da özel koleksiyon-
larda eserleri bulunmaktadır.

Teymur Ağalıoğlu was born on Gorgia, in 1953. 
He has graduated from the Bakü Ezim-Ezimzade 
National Art School in 1976 and Tbilisi National 
Art Academy Image Partition. He has joined  more 
than 25 private art exhibition. There are Teymur 
AĞALIOĞLU’s paintings, in the Ministry Of 
Culture  Republic of Turkey ,Denizli  Municipality 
,Alanya  Museum  and the special collections in 
the National Painting and Sculpture Museum 
in Ankara,Malezia, France,United Kingdom, 
USA,Australia, Switzerland, Holland, and 
Germany.

Teymur AĞALIOĞLU

42nd year
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BRHD1970

1958 yılında Ankara’da doğdu. 1982 yılında ( G. 
Y.Ö.O. ) Gazi Yüksek Öğretmen Okulu Resim bö-
lümünü bitirdi. Yirmi beş  (25) kişisel sergi açan 
sanatçı; çok sayıda karma ve grup sergilerine ka-
tılmıştır. Ankara’da yaşayan sanatçı; Barış, Öz-
gürlük ve Sevgi temasını yaptığı figüratif resimle-
rinde işlemektedir. (B.R.H.D.)Birleşmiş Ressam-
lar ve heykeltıraşlar Derneği üyesi olan sanatçı-
nın yurtiçi ve yurt dışında, Gazi Üniversitesi, Kül-
tür Bakanlığı resim Heykel Müzelerinde ve çeşitli 
koleksiyonlar da eserleri bulunmaktadır. 

1942’de Aksaray’da doğdu.1969 yılında Gazi 
Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü’nden mezun 
oldu. 1978- 2008 yılları arasında Gazi Eğitim Fa-
kültesi Resim-İş Bölümü’nde görev yaptı. Aynı 
fakülte bünyesinde 1985 yılında lisans, 1985 yı-
lında Sanatta Yeterlik, 1987 yılında Yardımcı Do-
çent unvanlarını alarak Resim Anasanat Dalında 
öğretim üyesi oldu. Çalışmalarını aralıksız sür-
düren Hasan Akın 20 kişisel sergi açtı, birçok 
ulusal ve uluslar arası yarışmalı sergilerde eser-
leri sergilendi. Ayrıca Avrupa’da Almanya, Hol-
landa, Belçika gibi ülkelerin müzelerinde araştır-
ma, inceleme ve gözlemlerde bulunmuştur.

He was born in Ankara in 1958. He graduated 
from the Painting Department at Gazi Institute 
of Training in 1982. He opened twenty five (25) 
individual exhibitions and attended many of 
group exhibitions as well. The artist, who lives 
in Ankara, adopted themes such as; Peace, 
Freedom and Love in his figurative paintings. He 
has also has a membership in the United Painters 
and Sculptors Association. The artist has his 
work of arts 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.

Bom in Aksaray, in 1942. He was graduated in 
1969 from Gazi Institute of Training Department 
of Fine Arts. From the year of 1978 he has been 
teaching in The Gazi Universtiy Faculty of Fine 
Ms. In the same Faculty he had his Degree 
and also Proficiency in Fine Arts in 1985. 
In the year of 1987 he became the Assistant 
Professor as lecturer. He is still a lecturer in 
The Gazi University Faculty of Fine Arts, Main 
Art Department. He continues his works and 
had 20 personal exhibitions of paintings, and 
joined many exhibitions with others. In some 
of the competitive exhibitions he gained two 
prizes, three honourable mentions, one honour 
prize. He also made researches, investigations 
and observations in the museums of Germany, 
Holland and Belgium.

Durmuş Ali AKÇA

Hasan AKIN

Adapazarında doğdu. 1967-1990 yılların-
da THYAO Ankara Satış Md.de çalıştı. 1990-
1993 yıllarında Devler Resim Heykel müzesin-
de Sn.Vural Yurdakul ile desen suluboya ve yağ-
lıboya, AKM de Sn.Ayhan Yılmaz ile desen ve 
heykel çalışmaları yaptı. Daha sonra Prof.Hasip 
Pektaş ve Sn.Ercan Gülen ile desen çalışmaları-
nı sürdürdü. 2004-2007 yıllarında Sn.İhsan Ça-
kıcı ile özgün baskı çalışmaları yaptı. Çalışmala-
rını kendi atölyesinde sürdürmektedir. Birleşmiş 
Ressamlar ve Heykeltıraşlar Dernegi,İstanbul Ex-
libris Derneği, Ankara Kadın Ressamlar Derneği,
Suluboya Ressamlar Grubu üyesidir.

She was born in Adapazarı. She worked with 
THYOA Sales Department in Ankara beetvveen 
the years of 1967-1990. Betvveen 1990-1993 
she has studied under Mr.Vural Yurdakul and 
learned designing, vvater coloring and oil 
painting in the Government Museum of Art and 
Sculptures and in AKM she vvorked designing 
and sculpting with Ayhan Yılmaz, then continued 
with her design works with Prof.Hasip Pektaş 
and Ercan Gülen.İn 2004 she has started her 
lino print works with ihsan Çakıcı, and stili 
vvorking on it. She has exhibited her works of 
art widely in various group shovvs , and had 7 
one-person shows in Ankara. She is the member 
of follovving: United Painters and Sculptors 
Association.Society of Women Artists in Ankara 
Society of Exlibris in Ankara Group of Watercolor 
Artists.

Nesrin AKBULUT

NESRİN AKBULUT
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Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği
United Painters and Sculptors Association
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Manchester, Exeter ve Bergen’de Matematik ve Fen 
eğitimi aldı. 1983’de Bergen Üniversitesinde öğrenci 
iken ünlü Norveçli sanatçı Odd Nerdrum ile tanıştı ve 
onun Oslo’daki atölyesinde çalışmaya başladı. Zaman 
içinde Norveç’in, hocasından sonraki en ünlü sanatçı-
sı oldu. 25 yıl bu ülkede yaşadıktan sonra, 2003 yılında 
ailesiyle Kanada’ya göç etti. 38 yıldan beri yurtdışında 
yaşıyor. Gerek teknik gerekse tematik özellikleri açısın-
dan uluslararası sanat arenasında “Modern Simyacı” 
olarak anılıyor. Boyalarını kendi formülleriyle üretiyor. 
Kendi geliştirdiği kimyasal farklılığı olan özel bir teknik 
ile resim yapıyor. Uyguladığı katman sayısının çoklu-
ğu resimlerine olağanüstü bir hacim kazandırıyor. Re-
simlerinde, genellikle “insanın dramı”nı anlatıyor; her 
insana aşina olan duyguları işliyor. Tuvallerindeki bu 
dramatik yolculuğa, izleyenleri de mutlaka ortak etme-
siyle tanınıyor.Bilgi ve birikimini, dünyanın dört bir ya-
nındaki öğrencilerine sürekli aktarıyor.

1930 yılında Ardahan’da doğdu. İlk resim eğiti-
mini öğretmen olan ve güzel resim yapan baba-
sından aldı. Okul yıllarında resimde başarılı oldu 
ve öğretmenlerince takdir edilerek teşvik gördü. 
Ülkemizde Ressam Ali Rıza Beyazıt ve Fransa’da 
Andrea Loth atölyelerinde eğitimini tamamla-
mış olan ressam ve Sanat Tarihi Öğretmeni Nus-
ret Karacan’ın atölyesine 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 için-
de 36 kişisel sergi açtı. Amerika, Fransa, İtalya, 
Japonya’da; yurt içinde özel ve resmi koleksi-
yonlarda birçok eseri bulunmaktadır. Çalışmala-
rını Ankara’da kendi atölyesinde sürdürmektedir.

Eser Afacan studied Physics and Mathematics at 
the University of Manchester and Exeter, England; 
Mathematics and Science at the University of 
Bergen, Norway. Coincidentally, he met the famous 
Norwegian artist Odd Nerdrum and attended his 
atelier/Renaissance Art School in Oslo(1983-
1986). In 2003, he moved to Canada from Norway, 
where he lived and worked for 25 years. He is a 
modern day alchemist. He is widely known for his 
self developed unique technique; his method of 
using various chemicals while painting. He is a 
drama painter. He depicts feelings on canvas and 
absorbs the viewers into that dramatic journey of 
“the human being”. He continuously works to 
improve his proficiency and enthusiastically trains 
other artists. His works of art are sought after by 
collectors.

He was born in ARDAHAN, in 1930, took his first 
education of painting from his father, who was a 
teacher in primary school, drawing and painting. 
In high school years, he was successful of 
drawing and painting and received appreciations 
and encouragement from most of teachers. He 
attended to the studio of Nusret Karaca, who 
was famous and well known painter and history 
teacher in our country. Also, he was took the 
course from famous painter Ali Riza Bayazit.  
During his academic teachers courses in 
Alabama in USA, in 1962 he also continued his 
paintings and participated, Alabamas the biggest 
painting exhibition and received third reward. 
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 exhibition outside of country, 
more than 50 in Turkey.

Eser AFACAN

Turgut AKAN

1953,Gürcistan doğumlu olan Teymur AĞALI-
OĞLU, 1976 da Bakü Ezim-Ezimzade Devlet Res-
samlık Okulu ve 1981 de Tiflis Devlet Güzel Sa-
natlar Akademisi Resim Bölümü’ nden mezun 
oldu.Otuzdan fazla kişisel sergiye katılan sanat-
çının, T.C. Kültür Bakanlığı, Ankara Resim Hey-
kel Müzesi, Denizli Belediyesi, Alanya Müzesi, 
Malezya, Fransa, İngiltere, ABD, Avustralya, İs-
viçre, Hollanda ve Almanya’da özel koleksiyon-
larda eserleri bulunmaktadır.

Teymur Ağalıoğlu was born on Gorgia, in 1953. 
He has graduated from the Bakü Ezim-Ezimzade 
National Art School in 1976 and Tbilisi National 
Art Academy Image Partition. He has joined  more 
than 25 private art exhibition. There are Teymur 
AĞALIOĞLU’s paintings, in the Ministry Of 
Culture  Republic of Turkey ,Denizli  Municipality 
,Alanya  Museum  and the special collections in 
the National Painting and Sculpture Museum 
in Ankara,Malezia, France,United Kingdom, 
USA,Australia, Switzerland, Holland, and 
Germany.

Teymur AĞALIOĞLU

TURGUT AKAN
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 more than 50 in Turkey.

1930 yılında Ardahan’da doğdu. İlk resim eğitimini öğ-
retmen olan ve güzel resim yapan babasından aldı. Ül-
kemizde 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 ola-
rak 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.

Teymur Ağalıoğlu was born on Georgia, in 1953. He 
has graduated from the Bakü Ezim-Ezimzade National 
Art School in 1976 and Tbilisi National Art Academy 
Image Partition. He has joined more than 30 private art 
exhibitions. The Ministry of Culture of Turkish Republic 
Teymur AĞALIOĞLU’s paintings, in the Ministry Of 
Culture Republic of Turkey, Denizli Municipality, the 
National Painting and Sculpture Museum in Ankara 
Alanya Museum and the special collections in the 
Malezia, France, United Kingdom, USA, Australia, 
Switzerland, Holland, and Germany.

1953, Gürcistan doğumlu olan Teymur AĞALIOĞLU, 
1976 da Bakü Ezim-Ezimzade Devlet Ressamlık Okulu 
ve 1981 de Tiflis Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Re-
sim Bölümü’ nden mezun oldu. Otuzdan fazla kişisel 
sergiye katılan sanatçının, T.C. Kültür Bakanlığı, An-
kara 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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1942’de Aksaray’da doğdu.1969 yılında Gazi Eğitim 
Enstitüsü Resim-İş Bölümü’nden mezun oldu. 1978- 
2008 yılları arasında Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş 
Bölümü’nde görev yaptı. Aynı fakülte bünyesinde 1985 
yılında lisans, 1985 yılında Sanatta Yeterlik, 1987 yı-
lında Yardımcı Doçent unvanlarını alarak Resim Anasa-
nat Dalında öğretim üyesi oldu. Çalışmalarını aralıksız 
sürdüren Hasan Akın 20 kişisel sergi açtı, birçok ulusal 
ve uluslararası yarışmalı sergilerde eserleri sergilen-
di. Ayrıca Avrupa’da Almanya, Hollanda, Belçika gibi 
ülkelerin müzelerinde araştırma, inceleme ve gözlem-
lerde bulunmuştur.

Bom in Aksaray, in 1942. He was graduated in 1969 
from Gazi Institute of Training Department of Fine 
Arts. Gazi in the year of 1987 he has been teaching 
in The Gazi Universtiy Faculty of Fine Arts. In the 
same faculty, he had his Degree and also Proficiency 
in Fine Arts in 1985. In the year of 1987, he became 
the Assistant Professor as lecturer. He is still a lecturer 
at Gazi University’s Faculty of Fine Arts, Main Art 
Department. He continues his works and has had 20 
personal exhibitions  of paintings, and has joined many 
group exhibitions as well. In some of the competitive 
exhibitions he gained two prizes, three honourable 
mentions, one honour prize. He has also made 
researches, investigations and observations in the 
museums of Germany, Holland and Belgium.

HASAN AKIN

1958 yılında Ankara’da doğdu. 1982 yılında (G. 
Y.Ö.O.) 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. (B.R.H.D.)
Birleşmiş Ressamlar ve heykeltıraşlar Derneği üyesi 
olan sanatçının yurtiçi ve yurt dışında, Gazi Üniversite-
si, 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 has also a membership in the United Painters and 
Sculptors Association. The artist has his work of arts 
within national and international level, in The artist 
has his works of art present in collections abroad and 
in country, such as in Gazi University, painting and 
sculpture museums of the Ministry of Culture and in 
various other collections.

DURMUŞ ALİ AKÇA

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

Artist, who was born in Ceyhan in 1952, graduated 
from University of Hacettepe yerine Hacettepe 
University, Faculty of Fine Arts, Department of Painting 
with the highest degree in 1998. She was honoured 
with ‘İhsan Doğramacı’ merit bonus. She organized 
9 individual exhibitions and also participated in many 
mixed exhibitons. Among her subjects, along with 
colours, she has a perception of “time travel” in which 
space and things are interpenetrated. 

BETÜL AKKOYUNLU
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NECLA AKTAN
Necla AKTAN was born in 1957, Turkey. In 1980, she 
graduated from Institute of Education, Gazi University. 
Three years later started her professional career as a 
painting teacher. In 1998, she achieved bachelors’ degree 
from Open Education Faculty, Anadolu University and 
retired from teaching in 2004. She focused on a search of 
choosing painting materials with the aid of her background. 
She prefers soft pastel and oil paint in still life paintings 
and “Asian paper” in her watercolor-collage works.
Exhibitions: •2007 State Art Gallery, Ankara •2008 
National Lottery Fortune Bird Art Gallery, Ankara •2008 
Artforum 4. Art Fair, Ankara •2012 Polart Art Gallery, 
Ankara   •2013 United Painters and Sculptors Association 
44. Anniversary Exhibition•2013 Bilkent University Art 
Gallery, Group Exhibition, Ankara •2013 Marziart Art 
Gallery, Hamburg, Germany

1957 yılında Amasya’da doğdu. 1980’de Ankara Gazi 
Eğitim Enstitüsü Resim- iş, Grafik Bölümü’nden mezun 
oldu. 1998 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık 
Öğretim Fakültesi’nde lisans tamamlama programını bitir-
di. 2004’de emekliye ayrıldı. Resim çalışmalarına ağırlık 
vererek önceki teorik birikiminin ışığında malzeme arayı-
şına girdi. Soft pastel natürmortlar ve suluboyada ‘’Asya 
Kağıdı’’ ndan yararlanarak kolaj çalışmalarında yoğunlaştı. 
Kişisel Sergiler:
•15- 30 Nisan 2007, Ankara Güzel Sanatlar Galerisi  
•14-25 Ekim 2008, Milli Piyango Talih Kulu Sanat Gale-
risi •2008 Artforum Ankara 4. Sanat Fuarı •2012 Polart 
Sanat Galerisi, Ankara  •2013 Birleşik Ressamlar ve Hey-
keltıraşlar Derneği 44. Geleneksel Sergisi    •2013 Bilkent 
Üniversitesi Sanat Galerisi, Toplu Sergi, Ankara •2013 
Marziart Sanat Galerisi, Hamburg, Almanya

Türk Plastik Sanatlarında pek çok Öncü Sanatçı çı-
karmış Kültür Sanat kenti Trabzon’da doğdu. 1997 
Yetenek Sınavları birincisi olarak, Karadeniz Teknik 
Üniversitesi(KTÜ) Fatih Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar 
Resim Bölümüne girdi.
2001 KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi birincisi olarak mezun 
oldu. Sekiz 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), 
KPSD (Karadeniz Plastik Sanatlar Derneği) ve Lebriz.
com üyesidir.

She was born in Trabzon. 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 Ranking the first in(2001). She 
opened 8 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 in her private workshop. She 
is the member of BRHD (UNITED PAINTERS AND 
SCULPTORS ASSOCIATION) and Lebriz.com 

SELMANUR M. AKTAŞ

1982’de Ankara Gazi Yüksek Öğretmen Okulu Resim- İş 
Eğitimi Bölümü’nü bitirdi. 1987’de Hacettepe Üniversi-
tesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde yüksek 
lisansını tamamlayarak araştırma görevlisi oldu. 1992’de 
aynı bölümde sanatta yeterlik eğitimi yaptı. 1997’de yı-
lında yardımcı doçent oldu. Akademik ve sanatsal ça-
lışmalarını halen aynı kurumda sürdürmektedir. Sanatçı, 
yaşamda ve doğadaki duruşu, renklerin yarattığı psiko-
lojik etkilerle yansıtmaya çalışır. Yaşamın her alanından 
beslenerek kurguladığı resimlerinde fırçanın bıraktığı her 
iz, doğayı, insanı ve bunların evren içindeki konumla-
nışlarını 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 academik 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. 

MUSTAFA SALİM AKTUĞ
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Kırıkkale’de  1955  yılında  doğdu. İlk, Orta  ve Lise’yi 
Kırıkkale’de  tamamladıktan  sonra  1977  yılında Dev-
let Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu(şimdiki adıyla 
Marmara  Üniversitesi  Güzel  sanatlar  Fakültesi)Sera-
mik  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.

ORHAN ALGÖK

1928’de Filibe’de doğdu. 1951 yılında Gazi Eği-
tim Enstitüsü Resim-İş Bölümünden mezun oldu. 
1958’de bölümün açtığı Modelaj Asistanlığı sınavını 
kazandı. 1960’da Fransız bursu ile gittiği Paris’te, Ju-
lien Akademisi’nde Heykeltıraş Monsieur Mongene’in 
atölyesinde 1 yıl çalıştı. Sonra kazandığı devlet bur-
su 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 öğretmenli-
ğine 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.

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 
created for the competitions, opened approximately 
10 personal exhibitions with small sculptures and also 
participated in group exhibitions.

BURHAN ALKAR

1971 yılı Bingöl Karlıova doğumludur.  Sanata, Adana 
AKSAM Kültür ve Sanat Merkezinde müzik ve şiir grup-
larında yer alarak  başladı.  Plastik sanata olan ilgisi, 
onu resim-heykel eğitimi almaya yöneltti. 1994 yılında 
M.K.Ü.  Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesinde  Prof. Olcay 
KİRİŞOĞLU öğrencisi olarak eğitimine  başladı. 1998 
yılında mezun oldu. Aynı yıl  MEB’ de Resim Öğret-
meni olarak göreve başladı. Çalışmalarında yağlı boya, 
akrilik, tutkal, ince talaş, telis vb.  malzemeler  kullan-
maktadır. Kişisel resim-heykel sergileri olmak üzere,  
yurtiçi ve yurt dışında birçok  karma resim sergilerine 
katıldı. Çalışmalarına halen Mersin’de  “ARYA SANAT”  
atölyesinde devam etmektedir.

Tansel ALP was born in Karlıova, BİNGÖL province in 
1971. He began arts in Adana AKSAM Culture and Art 
Center by partipating musical bands and poem groups. 
His interest in plastic arts led him to study painting 
and sculpture. Tansel ALP began his higher education 
at Faculty of Fine Arts Teaching of Mustafa Kemal 
University as a student of  Prof. Olcay KİRİŞOĞLU. In 
1998, he graduated and started to teach as a painting 
teacher under the Ministry of National Education. 
Tansel ALP uses such materials as oil color, acrylic, 
glue, sawdust, burlap fabric in his works. Opening 
personal painting and sculpture exhibitions; he has 
joined many group painting exhibitions in Turkiye and 
abroad. Currently, Tansel ALP continues his works in 
“ARYA SANAT” workshop in Mersin.

TANSEL ALP
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ZUHAL ARDA
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 BRHD. 

1953 Yılında Samsun’da doğdu. İlk, orta ve Lise öğre-
nimini 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 Eği-
timi Derslerine Renk Yönünden Analitik Bir Yaklaşım” 
konulu  yüksek lisans tezini tamamladı. Selçuk Üni-
versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Öğretim Üyesi 
olan sanatçı, bu görevine Doç Dr. devam etmektedir.   
14 Kişisel sergisi olan ve 5’ i yurt dışında olmak üze-
re 100 karma sergiye katılan sanatçının yurt içinde ve 
yurt dışında birçok müze ve koleksiyonlarda eserleri 
bulunmaktadır.  Arda, Gesam, Görsed, Upsd ve BRHD 
üyesidir.

AYŞE ARKÜN
She was born in 1958 in Ankara – Turkey. She 
graduated from Hacettepe University, Faculty of Fine 
Arts, Department of Painting / Prof. Hasan Pekmezci 
paint workshop. She held 15 solo exhibitions and 
group exhibitions 10 of which are international ones.  
She is a member of 50 mixed and group exhibitions 
of which 10 of them were international exhibitions. She 
is member of Turkish Fine Arts Works Owner’s Carreer 
Union (GESAM), Ankara Women Painters Association 
(AKRD), Female-Art-Mediterranean (FAM) Turkey 
Group, International Association of Plastic Arts (UPSD), 
United Painters and Sculptors Association (BRHD).

1958 yılında Ankara’da doğan sanatçı ilköğretim ve 
lise eğitimini Ankara’da tamamlamıştır. Hacettepe 
Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü, 
Prof. Hasan Pekmezci Atölyesi’nden mezunudur. An-
kara Gazeteciler Cemiyeti bünyesinde bulunan Medya 
Sanat Galerisi’nin ortağı olan sanatçı, aynı zamanda 
Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği Yö-
netim Kurulu üyesidir. 15 kişisel sergi düzenlemiş, 
10’u uluslararası olmak üzere 50’nin üzerinde karma 
ve grup sergilerine katılmıştır. Üye olduğu meslek 
kuruluşları Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Mes-
lek Birliği (GESAM), Ankara Kadın Ressamlar Derneği 
(AKRD), Kadın-Sanat-Akdeniz (FAM) Türkiye Grubu, 
Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği (UPSD), Birleş-
miş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği’dir (BRHD).

GÜZİN ARISOY
Graduated from Gazi University Training Institude, 
Painting Department. Arısoy taught painting for over 
25 years. She held 15 solo exhibitions and she 
has participated in many national and international 
exhibitions. She is a member of United Painters and 
Sculptors Association. In Arısoy’s work, destruction 
of the environment can be traced along with a protest 
against the destruction of nature and degeneration. 
Artist believes that the freedom of nature and the artist  
together create everlasting aesthetics, and white color 
takes freedom to infinity.White color can be attributed 
as Arısoy’s signature.

Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü’nden mezun 
oldu.25 yıl resim öğretmeni olarak görev yaptı. 15 
kişisel serginin yanında birçok ulusal ve uluslararası 
karma sergilere katıldı. Birleşmiş Ressamlar ve Hey-
keltıraşlar Derneği yönetim kurulu üyesidir.
Çalışmalarında doğanın yok oluşuna ve yozlaşmasına 
karşı bir başkaldırının izini sürmek mümkündür. Sana-
tın özgürlüğü ile doğanın ki birleştiğinde sonsuz gü-
zellikler meydana geldiğine ve beyaz rengin özgürlüğü 
sonsuzluğa götürdüğüne inanır. Resimlerindeki beyaz 
renk sanatçının imzası niteliğindedir.
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Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği
United Painters and Sculptors Association
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1958 yılında Erzurum’un Oltu ilçesi’nde doğdu.
İlk resim derslerini lise yıllarında, Güzel Sanat-
lar Galerisinde (2.5 yıl) Hikmet Duruer’den aldı.
Uzun bir aradan sonra Nihat Kahraman’la resme 
geri döndü. Daha sonra Kayıhan Keskinok atöl-
yesinde üç yıl akademik düzeyde sanat eğitimi-
ni sürdürürken, Firdevsi Feyzullah ile 3 yıl, Gür 
Dalkıran ve Haluk Evitan ile de kısa süreler çalış-
tı. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakül-
tesi Resim Bölümü’nde Özel Öğrenci olarak Za-
fer Gençaydın’la yüksek lisans derslerinde çalış-
malarda bulundu. Çalışmalarını Ankara’daki atöl-
yesinde sürdürmekte olan sanatçı Birleşmiş Res-
samlar ve Heykeltıraşlar Derneği ve Uluslararası 
Plastik Sanatlar Derneği üyesidir.

1938’de Trabzon’da doğdu.1963’de Gazi Eğitim 
Enstitüsü Resim-İş Bölümünü bitirdi. 1966’da 
aynı kurumda asistan olarak çalışmaya başla-
dı.1985–1987 arasında Hacettepe Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesinde görev yaptı ve ora-
dan emekli oldu.1987’de profesör oldu ve aynı 
yıl Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi-
ne atandı.1988 başında bu görevinden de ayrı-
lan sanatçı, o günden bu yana çalışmalarını kendi 
atölyesinde sürdürmektedir. Yurt içinde 60’ı aş-
kın kişisel sergi açan ve 19 ödül kazanan sanat-
çı; Hindistan, Kuveyt, Mısır, Romanya,  Bulgaris-
tan, Polonya, Belçika, Fransa, ABD, İngiltere, Ce-
zayir ve Almanya gibi pek çok ülkede karma sergi 
ve bienallere katıldı. Ayaz’ın 400’den fazla yapıtı 
yabancı ülke koleksiyonlarında, 4.000’e yakını da 
yerli koleksiyonlarda bulunmaktadır.

1959 yılında Yerköy´de doğdu. 1977´de Kuleli As-
keri Lisesini, 1981 yılında Kara Harp Okulunu bi-
tirdi. İzlenimciliğin geleneksel takipçilerinden olan 
Aybatlı rahat bir fırçaya, renkçi bir anlayışa sahip-
tir. Resimlerinde yağlı boyanın dışında pastel boya-
yı da ustaca kullanmaktadır. Yurt içi ve Yurt dışında 
resmi ve özel birçok koleksiyon da çalışmaları bu-
lunan sanatçı bugüne kadar 22 kişisel sergi açmış 
birçokta karma sergiye katılmıştır. Oyak´ın düzenle-
diği resim yarışmalarında iki kez birincilik ödülüne 
layık görülmüştür. Birleşmiş Ressamlar ve Heykel-
tıraşlar derneği üyesi de olan sanatçı, Kültür Bakan-
lığının 1995 yılında yayınladığı “Ressamların Fırça-
sından İstanbul” isimli katalogda ve yine Kültür Ba-
kanlığının 2006 yılında düzenlediği “Türkiye Resim-
leniyor” ve ´´İstasyonlar´´projelerinde yer almış-
tır. Çalışmalarını emekli olduktan sonra yerleştiği 
Ankara´da kendi atölyesinde sürdürmektedir.

Serap Selçuk Atabaş was born in 1958, in Oltu 
Erzurum. She took her first art courses from 
Hikmet Duruer at the gallery of art ( Güzel 
sanatlar Galerisi) during highschool (2,5 years) . 
After a long time she backed to the art with Nihat 
Kahraman. After that while she was working at 
the atelier of Kayıhan Keskinok at the academical 
level for three years,  she also worked with 
Firdevsi Feyzullah for 3 years; with Gür Dalkıran 
and Haluk Eviton for short times. She also worked 
with Zafer Gençaydın as a special student at the 
PhD level class at Hacettepe University Faculty of 
Fine Arts. The artist who is working at the atelier 
in Ankara, is a member of United Painter and 
Sculpcers Association and International Plastic 
Arts Associaton.

He was born in Trabzon in 1938. He entered 
the Art Department of Gazi Teacher’s Training 
College and graduated in 1963. In 1966, he 
passed the examination for assistantship at 
the Art Department of Gazi Teacher’s Training 
College and taught art here. Between the years  
1985-1987, 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 60 exhibitions in Turkey and received 
19 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.

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 a ease brush style 
and colorist comprehension. He has been using not 
only oil paint but also pastels skillfully. The artist, 
having workings in many official and personal 
collections exhibited in domestic and international 
arena, has 22 personal exhibitions in addition to 
participation of many mixed exhibitions up to now. 
He had been deemed worthy twice for first place 
award in competitions held by Oyak. The artist, who 
is a member of Association of United Painters and 
Sculptors at the same time, has his place in catalog 
named “Istanbul from painter´s brush” published 
by Ministry of Culture in 1995 and in the project 
“Turkey with paints” aranged by the same ministry 
in 2006. He has been continuing his activities in his 
workshop in Ankara since his retirement.

Serap Selçuk ATABAŞ

Mustafa AYAZ

Kayhan AYBATLI

Serap Selçuk Atabaş was born in 1958, in Erzurum. 
She took her first art courses from Hikmet Duruer at the 
gallery of fine arts during her high school years (lasting 
2.5 years). After a long break she returned to art with 
Nihat Kahraman. After that while she was working at 
the atelier of Kayıhan Keskinok at an academic level for 
three years, she also worked with Firdevsi Feyzullah for 
3 years; with Gür Dalkıran and Haluk Evitan for short 
whiles. She also worked with Zafer Gençaydın as a 
special student at the PhD level classes at Hacettepe 
University, Faculty of Fine Arts. The artist, who is 
working at her own atelier in Ankara, is a member 
of United Painters and Sculptors Association and 
International Plastic Arts Association.

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 eği-
timini sürdürürken, Firdevsi Feyzullah ile 3 yıl, Gür Dal-
kıran 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, yurtiçi ve yurt 
dışında birçok kişi, kurum, kuruluş özel koleksiyonlarında 
yer almaktadır. Çalışmalarını Ankara’daki atölyesinde sür-
dürmekte olan sanatçı, Birleşmiş Ressamlar ve Heykelt-
raşlar Derneği ile Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği ve 
Ankara Kadın Ressamlar Derneği üyesidir. 

PELİN AVŞAR
She completed undergraduate education in Gazi Uni-
versity Education Faculty Painting Education Depart-
ment, master in Social Sciences Institute Department 
of Painting Teaching, postgraduate education in Ana-
dolu University Educational Sciences Institute. The 
artist who handles  the “woman and love” theme in 
her works, took place in many national and internati-
onal mix exhibitions, opened 16 personal exhibitions 
and some of her works were considered as worth in-
ternational 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 do-
minated 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 
Assist. 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 ser-
gi 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 soyutla-
ma 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 Dum-
lupınar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim 
Bölümü’nde Yrd. Doç. Dr. olarak görev yapmaktadır.

MUSTAFA AYAZ
He was born in Trabzon in 1938. He entered the Art De-
partment of Gazi Teacher’s Training College and gradu-
ated in 1963. In 1966, he passed the examination for 
assistantship at the Art Department of Gazi Teacher’s 
Training College and taught art here. Between the years
1985-1987, he was transferred to the Faculty of Fine 
Arts at Hacettepe University and retired in 1987. Having 
acquired the title of professorship in that same year he 
was appointed to the Faculty of Fine Arts at Bilkent 
University from where he resigned at the beginning 
of 1988. Since then he has been working in his own 
atelier. He has held over 60 exhibitions in Turkey and 
received 19 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.

1938’de Trabzon’da doğdu.1963’de Gazi Eğitim Ensti-
tüsü Resim-İş Bölümünü bitirdi. 1966’da aynı kurumda 
asistan olarak çalışmaya başladı. 1985–1987 arasında 
Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde gö-
rev yaptı ve oradan emekli oldu.1987’de profesör oldu 
ve aynı yıl Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakül-
tesine atandı.1988 başında bu görevinden de ayrılan 
sanatçı, o günden bu yana çalışmalarını kendi atölye-
sinde sürdürmektedir. Yurt içinde 60’ı aşkın kişisel ser-
gi açan ve 19 ödül kazanan sanatçı; Hindistan, Kuveyt, 
Mısır, Romanya, Bulgaristan, Polonya, Belçika, Fransa, 
ABD, İngiltere, Cezayir ve Almanya gibi pek çok ülkede 
karma sergi ve bienallere katıldı. Ayaz’ın 400’den fazla 
yapıtı yabancı ülke koleksiyonlarında, 4.000’e yakını 
da yerli koleksiyonlarda bulunmaktadır.
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1958 yılında Erzurum’un Oltu ilçesi’nde doğdu.
İlk resim derslerini lise yıllarında, Güzel Sanat-
lar Galerisinde (2.5 yıl) Hikmet Duruer’den aldı.
Uzun bir aradan sonra Nihat Kahraman’la resme 
geri döndü. Daha sonra Kayıhan Keskinok atöl-
yesinde üç yıl akademik düzeyde sanat eğitimi-
ni sürdürürken, Firdevsi Feyzullah ile 3 yıl, Gür 
Dalkıran ve Haluk Evitan ile de kısa süreler çalış-
tı. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakül-
tesi Resim Bölümü’nde Özel Öğrenci olarak Za-
fer Gençaydın’la yüksek lisans derslerinde çalış-
malarda bulundu. Çalışmalarını Ankara’daki atöl-
yesinde sürdürmekte olan sanatçı Birleşmiş Res-
samlar ve Heykeltıraşlar Derneği ve Uluslararası 
Plastik Sanatlar Derneği üyesidir.

1938’de Trabzon’da doğdu.1963’de Gazi Eğitim 
Enstitüsü Resim-İş Bölümünü bitirdi. 1966’da 
aynı kurumda asistan olarak çalışmaya başla-
dı.1985–1987 arasında Hacettepe Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesinde görev yaptı ve ora-
dan emekli oldu.1987’de profesör oldu ve aynı 
yıl Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi-
ne atandı.1988 başında bu görevinden de ayrı-
lan sanatçı, o günden bu yana çalışmalarını kendi 
atölyesinde sürdürmektedir. Yurt içinde 60’ı aş-
kın kişisel sergi açan ve 19 ödül kazanan sanat-
çı; Hindistan, Kuveyt, Mısır, Romanya,  Bulgaris-
tan, Polonya, Belçika, Fransa, ABD, İngiltere, Ce-
zayir ve Almanya gibi pek çok ülkede karma sergi 
ve bienallere katıldı. Ayaz’ın 400’den fazla yapıtı 
yabancı ülke koleksiyonlarında, 4.000’e yakını da 
yerli koleksiyonlarda bulunmaktadır.

1959 yılında Yerköy´de doğdu. 1977´de Kuleli As-
keri Lisesini, 1981 yılında Kara Harp Okulunu bi-
tirdi. İzlenimciliğin geleneksel takipçilerinden olan 
Aybatlı rahat bir fırçaya, renkçi bir anlayışa sahip-
tir. Resimlerinde yağlı boyanın dışında pastel boya-
yı da ustaca kullanmaktadır. Yurt içi ve Yurt dışında 
resmi ve özel birçok koleksiyon da çalışmaları bu-
lunan sanatçı bugüne kadar 22 kişisel sergi açmış 
birçokta karma sergiye katılmıştır. Oyak´ın düzenle-
diği resim yarışmalarında iki kez birincilik ödülüne 
layık görülmüştür. Birleşmiş Ressamlar ve Heykel-
tıraşlar derneği üyesi de olan sanatçı, Kültür Bakan-
lığının 1995 yılında yayınladığı “Ressamların Fırça-
sından İstanbul” isimli katalogda ve yine Kültür Ba-
kanlığının 2006 yılında düzenlediği “Türkiye Resim-
leniyor” ve ´´İstasyonlar´´projelerinde yer almış-
tır. Çalışmalarını emekli olduktan sonra yerleştiği 
Ankara´da kendi atölyesinde sürdürmektedir.

Serap Selçuk Atabaş was born in 1958, in Oltu 
Erzurum. She took her first art courses from 
Hikmet Duruer at the gallery of art ( Güzel 
sanatlar Galerisi) during highschool (2,5 years) . 
After a long time she backed to the art with Nihat 
Kahraman. After that while she was working at 
the atelier of Kayıhan Keskinok at the academical 
level for three years,  she also worked with 
Firdevsi Feyzullah for 3 years; with Gür Dalkıran 
and Haluk Eviton for short times. She also worked 
with Zafer Gençaydın as a special student at the 
PhD level class at Hacettepe University Faculty of 
Fine Arts. The artist who is working at the atelier 
in Ankara, is a member of United Painter and 
Sculpcers Association and International Plastic 
Arts Associaton.

He was born in Trabzon in 1938. He entered 
the Art Department of Gazi Teacher’s Training 
College and graduated in 1963. In 1966, he 
passed the examination for assistantship at 
the Art Department of Gazi Teacher’s Training 
College and taught art here. Between the years  
1985-1987, 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 60 exhibitions in Turkey and received 
19 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.

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 a ease brush style 
and colorist comprehension. He has been using not 
only oil paint but also pastels skillfully. The artist, 
having workings in many official and personal 
collections exhibited in domestic and international 
arena, has 22 personal exhibitions in addition to 
participation of many mixed exhibitions up to now. 
He had been deemed worthy twice for first place 
award in competitions held by Oyak. The artist, who 
is a member of Association of United Painters and 
Sculptors at the same time, has his place in catalog 
named “Istanbul from painter´s brush” published 
by Ministry of Culture in 1995 and in the project 
“Turkey with paints” aranged by the same ministry 
in 2006. He has been continuing his activities in his 
workshop in Ankara since his retirement.

Serap Selçuk ATABAŞ

Mustafa AYAZ

Kayhan AYBATLI
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KAYHAN AYBATLI
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 
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.

1959 yılında Yerköy´de doğdu. 1977´de Kuleli Askeri
Lisesini, 1981 yılında Kara Harp Okulunu bitirdi. İz-
lenimciliğin 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 bugü-
ne 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 yer-
leştiği Ankara´da kendi atölyesinde sürdürmektedir.164

Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği
United Painters and Sculptors Association

164

1958 yılında Erzurum’un Oltu ilçesi’nde doğdu.
İlk resim derslerini lise yıllarında, Güzel Sanat-
lar Galerisinde (2.5 yıl) Hikmet Duruer’den aldı.
Uzun bir aradan sonra Nihat Kahraman’la resme 
geri döndü. Daha sonra Kayıhan Keskinok atöl-
yesinde üç yıl akademik düzeyde sanat eğitimi-
ni sürdürürken, Firdevsi Feyzullah ile 3 yıl, Gür 
Dalkıran ve Haluk Evitan ile de kısa süreler çalış-
tı. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakül-
tesi Resim Bölümü’nde Özel Öğrenci olarak Za-
fer Gençaydın’la yüksek lisans derslerinde çalış-
malarda bulundu. Çalışmalarını Ankara’daki atöl-
yesinde sürdürmekte olan sanatçı Birleşmiş Res-
samlar ve Heykeltıraşlar Derneği ve Uluslararası 
Plastik Sanatlar Derneği üyesidir.

1938’de Trabzon’da doğdu.1963’de Gazi Eğitim 
Enstitüsü Resim-İş Bölümünü bitirdi. 1966’da 
aynı kurumda asistan olarak çalışmaya başla-
dı.1985–1987 arasında Hacettepe Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesinde görev yaptı ve ora-
dan emekli oldu.1987’de profesör oldu ve aynı 
yıl Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi-
ne atandı.1988 başında bu görevinden de ayrı-
lan sanatçı, o günden bu yana çalışmalarını kendi 
atölyesinde sürdürmektedir. Yurt içinde 60’ı aş-
kın kişisel sergi açan ve 19 ödül kazanan sanat-
çı; Hindistan, Kuveyt, Mısır, Romanya,  Bulgaris-
tan, Polonya, Belçika, Fransa, ABD, İngiltere, Ce-
zayir ve Almanya gibi pek çok ülkede karma sergi 
ve bienallere katıldı. Ayaz’ın 400’den fazla yapıtı 
yabancı ülke koleksiyonlarında, 4.000’e yakını da 
yerli koleksiyonlarda bulunmaktadır.

1959 yılında Yerköy´de doğdu. 1977´de Kuleli As-
keri Lisesini, 1981 yılında Kara Harp Okulunu bi-
tirdi. İzlenimciliğin geleneksel takipçilerinden olan 
Aybatlı rahat bir fırçaya, renkçi bir anlayışa sahip-
tir. Resimlerinde yağlı boyanın dışında pastel boya-
yı da ustaca kullanmaktadır. Yurt içi ve Yurt dışında 
resmi ve özel birçok koleksiyon da çalışmaları bu-
lunan sanatçı bugüne kadar 22 kişisel sergi açmış 
birçokta karma sergiye katılmıştır. Oyak´ın düzenle-
diği resim yarışmalarında iki kez birincilik ödülüne 
layık görülmüştür. Birleşmiş Ressamlar ve Heykel-
tıraşlar derneği üyesi de olan sanatçı, Kültür Bakan-
lığının 1995 yılında yayınladığı “Ressamların Fırça-
sından İstanbul” isimli katalogda ve yine Kültür Ba-
kanlığının 2006 yılında düzenlediği “Türkiye Resim-
leniyor” ve ´´İstasyonlar´´projelerinde yer almış-
tır. Çalışmalarını emekli olduktan sonra yerleştiği 
Ankara´da kendi atölyesinde sürdürmektedir.

Serap Selçuk Atabaş was born in 1958, in Oltu 
Erzurum. She took her first art courses from 
Hikmet Duruer at the gallery of art ( Güzel 
sanatlar Galerisi) during highschool (2,5 years) . 
After a long time she backed to the art with Nihat 
Kahraman. After that while she was working at 
the atelier of Kayıhan Keskinok at the academical 
level for three years,  she also worked with 
Firdevsi Feyzullah for 3 years; with Gür Dalkıran 
and Haluk Eviton for short times. She also worked 
with Zafer Gençaydın as a special student at the 
PhD level class at Hacettepe University Faculty of 
Fine Arts. The artist who is working at the atelier 
in Ankara, is a member of United Painter and 
Sculpcers Association and International Plastic 
Arts Associaton.

He was born in Trabzon in 1938. He entered 
the Art Department of Gazi Teacher’s Training 
College and graduated in 1963. In 1966, he 
passed the examination for assistantship at 
the Art Department of Gazi Teacher’s Training 
College and taught art here. Between the years  
1985-1987, 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 60 exhibitions in Turkey and received 
19 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.

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 a ease brush style 
and colorist comprehension. He has been using not 
only oil paint but also pastels skillfully. The artist, 
having workings in many official and personal 
collections exhibited in domestic and international 
arena, has 22 personal exhibitions in addition to 
participation of many mixed exhibitions up to now. 
He had been deemed worthy twice for first place 
award in competitions held by Oyak. The artist, who 
is a member of Association of United Painters and 
Sculptors at the same time, has his place in catalog 
named “Istanbul from painter´s brush” published 
by Ministry of Culture in 1995 and in the project 
“Turkey with paints” aranged by the same ministry 
in 2006. He has been continuing his activities in his 
workshop in Ankara since his retirement.

Serap Selçuk ATABAŞ

Mustafa AYAZ

Kayhan AYBATLI

ÖNDER AYDIN
He was born in 1955 in Ordu. He graduated from Gazi 
University’s Training Institute of Painting Department 
with a bachelor degree. He has been a member 
of the board of the Association of United Painters 
and Sculptors (BRHD) for many years along with 
being a president for 6 years. He is a member of the 
UNESCO AIAP Association, Yeniden Art Group, Ankara 
Contemporary Arts Foundation as a founding member. 
He exhibited paintings in national and international 
festivals. In creating an identity in universal Turkish art, 
Aydın believes that the Turkish painting should look up 
to the Anatolian sculpture, relief and mosaics. There is 
a fantastic, surrealistic quality in the artist’s paintings.

1955 yılında Ordu’da doğdu.1979 yılında Gazi Eğitim 
Enstitüsü Resim-İş bölümünden mezun oldu. Uzun yıllar 
sanat eğitimciliği yaptı, çocuk kitapları resimledi. Ulus-
lararası Plastik Sanatlar Derneği üyeliği, Ankara Çağdaş 
Sanatlar Vakfı (ÇAĞSAV) ile Yeniden Sanat Grubu, Grup 
Tayf’ın kurucu üyesi oldu. Altı yıl boyunca BRHD baş-
kanlığı yaptı. Ulusal ve Uluslararası Sanat Festivallerinde 
eserleri sergilendi. Çalışmaları hakkında kitap, ansiklo-
pedik sözlük, sanat dergisi, katalog ve basında çok sayı-
da röportaj ile değerlendirme yazıları yayınlandı. Çorum 
1.Ulusal Ressamlar Buluşması, Gaziantep 1.Uluslararası 
Ressamlar Çalıştayı, Sapanca Portakal Çiçeği II. Ulusla-
rarası Sanat Kolonisi gibi etkinlikler ile Devlet Resim ve 
Heykel Yarışması, Şefik Bursalı Ulusal Resim Yarışması 
ve Mustafa Ayaz Müzesi I.Resim Yarışması’nda seçici 
kurul üyeliği yaptı. Sanatçının başta Ankara Devlet Resim 
ve Heykel Müzesi olmak üzere yurt içi ve yurt dışı kolek-
siyonlarında eserleri bulunmaktadır. 21 kişisel sergi açtı.

Aydogdu who has graduated from Applied Fine Arts 
College in 1974, has continuously enriched his 
painting language without losing the implicit link 
between life and painting... His realistic approach in 
70’s turned into a symbolic expression through 80’s. 
Artist who has adopted an abstract expressionist 
stance with deep connotations, started to use different 
materials and tools as a means of expression beyond 
the canvas painting as 90’s.  Aydogdu about whom 
5 books were published, has staged more than 70 
personal exhibitions inside and outside Turkey, received 
prominent awards and his paintings are included 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 yük-
lü 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 kolek-
siyonlarda yer almaktadır. 

HABİP AYDOĞDU
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44th Year

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 
Department of Fine Arts Teaching in Gazi Education 
Faculty in Gazi University.

1966 yılında Samsun’da doğdu. 1988 yılında Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi 
Bölümünü bitirdi. 1991 yılında Gazi Üniversitesi Sos-
yal Bilimler Enstitüsü Resim-İş Eğitimi Anabilim Da-
lında 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 Bakanlı-
ğı olmak üzere özel ve resmi koleksiyonlarda eserleri 
bulunmaktadır. BRHD (Birleşmiş Ressamlar Heykeltı-
raşlar Derneği) ve GÖRSED (Görsel Sanatlar Eğitimi 
Derneği) üyesidir. Halen Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim 
Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-iş Eği-
timi Ana Bilim Dalında  Yardımcı Doçent olarak görev 
yapmaktadır.

GÜZİN ALTAN AYRANCIOĞLU

Çorum’da doğdu. G.Ü. G.E.F. Resim Bölümü öğretim 
üyeliğinden kendi isteğiyle emekliye ayrıldı. Yurt içi 
ve dışı 419 sergiye katılmış, 44 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 litapları bulunmaktadır. Ülkemizin çok 
yönlü sanatçılarındandır. Sanatın yüreğinin yöresel, 
dilinin evrensel olduğuna inanır. Resimleri ilk sergisin-
den bu yana seri numaralıdır. Çalışmalarını Ankara’da-
ki atölyesinde sürdürmektedir.

Bünyamin Balamir was born in Çorum. He willingly 
retired from academic membership Art Department 
of Gazi Üniversity of Training. He has participaded in 
419 domestic and foreign exhibitions, he has held  44 
personel exhibitions and has won 21 awards. He has 
paintings in varios collections and in some museums. 
Balamir, who participate in art activites everywhere 
in 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 all round artist of our country. He believes that 
art’s heart is endemic and language is universal. His 
paintings have serial numbers since his first personel 
exhibition. He maintains his workshops at his art studio 
in Ankara.

BÜNYAMİN BALAMİR

1942 yılında İstanbul’da doğdu. Sanat ortamı içerisin-
de yetişti. Resim eğitimini Avustralya, Sidney’de, ‘Ju-
lian Ashton Art School’da aldı. Yurtiçi ve dışında otuza 
yakın kişisel sergi açtı; birçok karma sergi, etkinlik, 
fuar ve organizasyona katıldı.  Yağlıboya ve desen ça-
lışmakta, konularını günlük yaşamdan almaktadır. Evli 
ve bir kız babası olan Sanatçı çalışmalarını Ankara’daki 
atölyesinde sürdürmektedir.  

He was born in İstanbul in 1942. He was brought up in 
an environment of  arts. His education was completed 
in Sydney, Australia at ‘Julian Ashton Art School’. He 
opened about thirty solo exhibitions at home and abro-
ad and a number of mixed exhibitions, fairs, activities 
and various organizations. He works in oils and enjoys 
drawings. He takes his inspirations from daily lives of 
his figures. Married with one daughter Balkan continu-
es working in his art studio in Ankara, Turkey.

MONAD BALKAN
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FADİME S. BALTACIOĞLU
Fadime Baltacıoğlu took her first lessons at a very early age 
from her father Ord. Prof. Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu who 
was an aesthete and pedagogist. In 1962 The Ministery of 
National Education wanted to send the painter to Paris for 
four years of study, within a program for specially talented 
children. However according to her father Baltacıoğlu’s 
opinion, it was possible to give her the necessary private 
academic education by valuable Turkish painters. In this 
respect the painter was educated  academically by Mahmut 
Cuda for four years. Beginning with her first exhibition in 
1963, the painter opened 23 private exhibitions. In1996 a 
book examining the art and paintings of Baltacioglu written 
by Kaya Özsezgin was published. Starting from 1967 she 
attended the State Painting and Sculpture Exhibitions 
in different periods. Baltacıoğlu’s works are found at 
private and official collections, within Turkey and abroad, 
especially in Turkish Embassies.

Fadime Baltacıoğlu ilk dersleri henüz çok küçükken 
estet, pedagog ve evvelce Sanay-i Nefise’de “Estetik” 
ile “Resmin Usulü Tedrisi” dersleri veren Cumhuriye-
timizin ilk rektörü Ord. Prof. Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu’ 
dan aldı. Sanatçı 1962 yılında Milli Eğitim Bakanlığı 
tarafından özel yetenekli çocuklara tanınan haklar kap-
samında Paris’e gönderilmek istendi. Ancak Baltacıoğlu 
Türkiye’de de Fadime’yi yetiştirecek değerli ressamla-
rın bulunduğu kanısındaydı. Böylece Fadime, Mahmut 
Cuda ile 1961’den başlayarak dört yıl süreyle akademik 
eğitimini sürdürdü. İlk kişisel sergisi 1963 yılında olmak 
üzere yurt içinde ve dışında yirmi beş kişisel sergi açtı. 
1968-1978 yılları arasında Devlet Resim ve Heykel Ser-
gilerine katıldı. Fadime Baltacıoğlu’nun, Kaya Özsezgin 
tarafından kaleme alınan sanat yaşamına ilişkin bir de 
kitabı bulunmaktadır.

ZEHRA BAŞEĞMEZ
13.10.1957’da Mudanya/Bursa’da doğdu.1980 yılında 
Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümün-
den mezun oldu. Küçük yaşlardan beri resim sanatıyla 
ilgilendi ve çalışmalar yaptı. Bursa Baykuş Sanat Ga-
lerisinde ressam Emre E.Altuğ ile kara kalem desen, 
ressam Şaban Okan ile soft pastel, akrilik ve yağlıbo-
ya resim çalıştı. Halen çalışmalarını kendi atölyesinde 
sürdürmektedir. Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar 
Derneği-BRHD- , Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği-
U.P.S.D.-,Güzel Sanatlar Birliği  ve İstanbul Modern 
Sanatlar Müzesi Derneği, Bursa Güzel Sanatlar Birliği 
Derneği ve Bursa Güzel Sanatları Koruma ve Geliştir-
me Derneği üyesidir. Bursalı Kadın Ressamlar Arası 1. 
Sanatsal Teknik Kırtasiye Resim Yarışmasında ‘‘Jüri Özel 
Ödülü’’ kazanmıştır. 7. Şefik Bursalı Resim Yarışmasın-
da bir eseri sergilemeye değer bulunmuştur. 6 kişisel 
sergi açmıştır ve çeşitli karma sergilere katılmıştır.

Born in 1957 in Mudanya. Graduated in 1980 from 
Hacettepe University Chemical Engineering. In her 
childhood she was interested by painting and so she 
does some works. At Bursa Baykus Gallery of Art, she 
works on drawing with Emre E. Altuğ, soft pastel and 
acrylic and oil paint with Şaban Okan, the painter. She is 
still working on painting in her studio. She is a member 
of Bursa Fine Arts Protection and Development, United 
Painters and Sculptors Association and International 
Association of Art, Association of Fine Arts.  In a 
competition organized among woman painters in 
Bursa women painters, she won a Special Jury Prize 
at the 1.st Technical Stationary Art Paint Contest. She 
participated the exhibition of 7.st Şefik Bursalı Paint 
Contest. She has held six solo exhibitions. 

Burçak Mangalcı Başel 1974 yılında Ankara’da doğdu. 
1995’te Gazi Üniversitesi, Resim-iş öğretmenliği bö-
lümü, Erol Batırberk Stüdyosu’ndan birincilikle mezun 
oldu. Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Resim 
bölümünde yüksek lisansa başladı. 2007’de Birleşmiş 
Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği üyesi oldu. Hâlâ 
Ankara’da yaşıyor ve stüdyosunda düzenli bir şekilde re-
sim yapmaya devam ediyor.
Ortak Sergileri: 
2002-Şefik Bursalı  Resim Yarışması, 2002-Antalya Re-
sim Festivali, 2003-63. Ulusal Resim ve Heykel Yarışma-
sı, 2004-3. Şefik Bursalı resim Yarışması, 2008-38. Bir-
leşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği Yıllık Sergisi
Kişisel Sergileri:
2003-TCDD Sanat Galerisi, Ankara 2005-Ziraat Bankası 
Tünel Sanat Galerisi, Istanbul, 2008-Krişna Sanat Merke-
zi (Su, Tohum ve Işık Sergisi), Ankara, 2009-ODTÜ Bilim 
ve Kongre Merkezi, Ankara

Burçak Mangalcı Başel was born in Ankara, in 1974. She 
graduated ranking 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.
Group Exhibitions
2002-Sefik Bursalı  Painting Contest, 2002-Antalya 
Painting Festival, 2003-63rd National Painting and 
Sculpture Contest, 2004-3rd Sefik Bursalı  Painting 
Contest, 2008-38th  Anniversary of UPSA Exhibition
Personal Exhibitions
2003-TCDD Art Gallery, Ankara, 2005-Ziraat Bankası 
Tünel Art Gallary, Istanbul, 2008- Krişna Art Centre (Water, 
Seed, Light Exhibition), Ankara, 2009- METU Science and 
Congress Center, Ankara

BURÇAK MANGALCI BAŞEL
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EROL BATIRBEK
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 Eği-
tim Fakültesi Dekanlığı’nın 07.11.1994 Tarih ve 3593 
sayılı yasası ile Yardımcı Doçent olarak atandı. Halen 
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim- İş Eği-
timi Bölümü Resim ana sanat dalında öğretim üyesi 
olarak görev yapmaktadır. Sanatçı, Plastik Sanatçılar 
Derneği, Batıkentli Sanatçılar Derneği, Birleşmiş Res-
samlar ve Heykeltıraşlar Derneği üyesidir.  Sanatçının 
Kültür Bakanlığı, Devlet Resim Heykel Müzesi gibi res-
mi 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.

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.

(1954, Ankara) 
Sanatçı, 1980 yılında Ege Üniversitesi Kimya 
Fakültesi’nden mezun oldu. Uzun süre değerli sanatçı 
Asım YÜCESOY ile çalıştı.
 
Amerikan Suluboya Derneği daimi üyesi, UPSD-AIAP, 
BRHD ve GESAM üyesi olan Baykara, 25 kişisel sergi 
açtı, 94 karma sergiye katıldı.

Sanatçı 16 uluslararası ödül sahibidir.

(1954, Ankara) 
Born in Ankara, Turkey in 1954, Aydin Baykara 
graduated from Ege University, Faculty of Chemistry in 
1980. TThe artist has worked with master painter Asim 
YUCESOY for years. 

Baykara, who is an associate member of the American 
Watercolor Society, a member of the International 
Association of Art, United Painters and Sculptors 
Association and GESAM, has opened twenty-five 
solo exhibitions and participated in nighty-four group 
exhibitions. 

Artist has 16 International Awards.

A. AYDIN BAYKARA

1970 yılında Ankara’da doğdu. 1995 yılında Gazi 
Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi resim-iş eğitimi 
bölümü Erol Batırbek atölyesinden birincilikle me-
zun 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. Kişisel Sergiler: 2003-Tcdd 
sanat galerisi-Ankara. 2004-Anadolu ajansı sanat 
galerisi-Ankara. 2005-Arel sanat galerisi-Ankara. 
2007-Krişna sanat merkezi-Ankara. 2008-Krişna sa-
nat merkezi(su,tohum,ışık sergisi)-Ankara. 2009-Odtü 
kongre merkezi sanat galerisi-Ankara. 2014-Krişna sa-
nat merkezi(ölü balıklar ülkesi sergisi)-Ankara

Suat Basel was born in Ankara, in 1970. He graduated 
ranking 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. Group Exhibitions 2004- 
Sefik Bursalı  Painting Contest Exhibition, 2006-DYO 
Painting Contest Exhibition, 2007-National Painting and 
Sculpture Contest, 2004-Sefik Bursalı  Painting Contest 
Exhibition, 2009-Sefik Bursalı  Painting Contest Exhibition, 
Personal Exhibitions. 2003- TCDD Art Gallery, Ankara. 
2004-Anatolia Agency Art Gallary, Ankara. 2005-Arel Art 
Gallary, Ankara. 2007- Krişna Art Centre, Ankara. 2008- 
Krişna Art Centre (Water, Seed, Light Exhibition), Ankara. 
2009-METU Science and Congress Center, Ankara. 
2014-Krişna Art Centre, “Country of the Dead Fish”

SUAT BAŞEL
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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.

168

Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği
United Painters and Sculptors Association

168

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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Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü’nü 1971 yılında tamam-
ladı. Üniversiteye dönüştürüldükten sonra Gazi Üniversitesi’nde 
lisans tamamlama programına devam etti. Film-Radyo ve Televiz-
yon ile Eğitim Merkezi’nde grafiker olarak görev yaptı. 1996 -1998 
döneminde Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği Yöne-
tim 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 yurtdışında İngiltere, Meksika, 
Fransa, Monako, İsveç’te ve yurtiçinde çok sayıda resmî kurum ve 
kuruluş ile özel koleksiyonda yapıtları bulunmaktadır. Bunlar ara-
sında 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 sayı-
da inceleme yazısı gazete ve dergilerde yayımlanmaktadır.

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. 
He worked at the Film, Radio and Television Training Center as a 
graphic artisit where he designed book covers, posters, film strips, 
brochures, ilustrations ande cartoons. At this time, one of his cartoons 
was awarded first place and another was given the Cartoonists 
Association Special Prize. From 1996-1998bhe was president of the 
United Artists and Sculptors Association and was a founder of the Art 
Critics Association and Contemporary Arts Foundation. As a teacher 
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 Painting 
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. 

A. CELAL BİNZET

SEMA BOYANCI

YAVUZ BOZKURT

1954 Bolu Mengen’de doğdu
1974 İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü’nü bitirdi
1992 Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Yüksek 
Lisansını tamamladı.
Bugüne kadar birçok kişisel ve karma sergiye katıldı

Ödüller
1990 DYO Resim YarışmasıMansiyon
1990 Devlet Özgünbaskı YarışmasıMansiyon
1991 Devlet Özgünbaskı YarışmasıMansiyon
1993 Devlet Özgünbaskı Yarışmasıİkincilik
1996 Devlet Özgünbaskı YarışmasıBaşarı Ödülü
1997 İş Bankası Özgünbaskı YarışmasıBüyük Ödül

Sanatçı,1962 yılında Ankara’da doğdu. 1982-1983 yılları 
arasında Siyasal Bilgiler Basın Yayın Yüksek okulunda Turan 
Erol’un özel öğrencisi oldu.1986-1990 yıllarında da Gazi 
üniversitesinde resim-iş eğitimi bölümünde Oya Kınıklı 
ve Esat Arpacı’nın atölyesinde özel öğrenci olarak çalıştı. 
Resimlerindeki peyzajlarında soyutlamalara ve anlık görün-
tülere yer verir. Gün doğuşundan batımına kadar doğadaki 
görüntüler fazlasıyla ona konu oluşturmaktadır. Hayatı-
nın büyük bölümünü kişisel portreler yapmakla geçirerek 
kendisine maddi kaynak yaratmıştır.Bunların içinde duvar 
çalışmaları da yer almaktadır.Bu alandaki tecrübelerinden 
de Kızılay Meydanı’nda açmış olduğu Dünyanın ilk büyük 
resim sergisi olan “Biz Mustafa Kemal’iz” sergisi ile günde-
me gelmiştir. Ayrıca birçok kişisel sergiler açmış çok sayıda 
karma sergilerde yer almıştır.Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 
ve Ulaştırma Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca 
düzenlenen “Garlar Resimleniyor” projelerinde görev al-
mıştır.Eserleri çeşitli kurum ve özel koleksiyonlarda bulun-
maktadır.

1954 Born in Bolu Mengen Turkey
1974 Graduated from İstanbul Atatürk Education 
Institute
1992 Graduated from Gazi University Education Faculty, 
Master Degree
She opened  solo exhibitions and participated in many 
mixed exhibitions.

Awards
1990 DYO Competition of PaintingMention
1990 State Print CompetitionMention
1991 State Print CompetitionMention
1993 State Print Competition2nd Prize
1996 State Print CompetitionGreat Award
1997 İş Bank Print CompetitionGreat Award

The artist was born in Ankara in 1962. He became 
Turan Erol’s private student in the Institution of Political 
Science and Media between the years 1982-1983. He 
worked as private student at Oya Kınıklı and Esat Arpacı’s 
workshop in the Work-Art Class at Gazi University in the 
years 1986-1990. He ranks abstractions and instant 
views to the landscapes of his pictures. From daylight 
up to daybreak, every image in nature is his theme. By 
painting private portraits he has had a source of income 
for himself. Wall-arts were among these works too. 
He became famous with the exhibition “Biz Mustafa 
Kemal’iz” which is the first grand exhibition of the 
World, in Kızılay (Ankara). Also, he has participated in 
many solo and combined exhibitions. His works are in 
various foundations and private collections.



224

UMUT DEVRİM CAN

HÜLYA CANBAZ

Gazi Eğitim Enstitüsü’nden 1979 yılında mezun oldu. 
1981-1982 yıllarında Madrit Güzel Sanatlar Akademi-
sinde  Lisans Tamamlama yaptı. 1987 yılında Uludağ 
Üniversitesinde yardımcı doçent, 1997yılında Gazi 
Üniversitesinde  doçent, 2004 yılında Gazi Üniversite-
sinde  profesör oldu. Halen TOBB. ETÜ. Güzel Sanatlar, 
Tasarım ve Mimarlık Fakültesinde öğretim üyesi. 1982  
Japonya’da, 1983-1986-1987 de Kore’de, 2004 yılın-
da Polonya’da, İstanbul’da ve Fransa’da jürili uluslar 
arası sergilere eserleri kabul edildi. 10 adet kişisel 
sergi açtı.   1986-1987 yıllarında  kültür bakanlığınca 
yurt dışında (Yugoslavya-Arnavutluk- Finlandiya’da) 
düzenlenen sergilere, Devlet resim ve heykel sergileri-
ne ve çok sayıda karma sergiye katıldı. Eserlerinin yer 
aldığı müzeler: Gazi Üniversitesi Resim Heykel Müzesi, 
Hacettepe Sanat Müzesi  ve Panstwowe Muzeum Na 
Majdanku. Lublin-Polonya. 

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/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 and State Painting and 
Sculpture Exhibition Ankara/Türkiye. She has 10 one-
person exhibitions in various cities in Türkiye.Her paintings 
are exhibited Gazi University Art Museum, Hacettepe Art 
Museum Ankara/Türkiye and Panstwowe  Muzeum Na 
Majdanku. Lublin/ Polonya. 

HÜLYA İZ BÖLÜKOĞLU

1973 yılında Aksaray’ da doğdu. 1995 yılında Hacet-
tepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bö-
lümünden mezun oldu. Bu güne değin iki kişisel sergi 
açan sanatçı bir çok karma sergi ve sanat fuarına katıl-
dı. Ayrıca yurdun değişik yerlerinde yapımı gerçekleş-
tirilen çok sayıda anıt sanatçının imzasını taşıyor.
Sanatçı halen kendi atölyesinde heykel çalışmalarını 
sürdürmektedir.

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 yurdu-
muzun başta Ankara,İstanbul,İzmir olmak üzere değişik 
illerinde 25 kişisel sergi açtı.Karma sergilere yapıtlar 
verdi.Sanat fuarlarına katıldı.
CANBAZ’ın birçok eseri yurtiçi ve yurtdışında özel 
koleksiyonlarda yer aldı.Çalışmaları bieanallerde alıcı 
buldu.Halen Burdur’da yaşamakta ve sanat eğitmeni 
olarak görev yapmaktadır.Sulu boyanın soyut yorum-
cusu olarak tanınır.

Born in Aksaray in 1973. Graduated from Hacettepe 
University, Faculty of Fine Arts, Department of Sculpture 
in 1995. Till today, he opened two individual exhibition, 
participated several group exhibitions and art fairs. 
Beside these, there are lots of monuments in several 
regions of country which belong to the artist.
The artist is still proceeding with his art at his own 
studio.

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 at home 
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 aquarelle.
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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 yetişti-
ren 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 Fa-
kültesi Resim-İş Bölümü yeniden görev aldı. 1992’de 
Bölüm Başkanlığı görevini üstlenen Cantürk, 1993’te 
profesör oldu. Birçok sergi açan Cantürk yarışmalı ser-
gilerde ödüller 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 Mr. 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 on is 
own will. He became associate professor in 1987 and 
turned back to work of the Department of Painting, 
Teacher Training Faculty, Anadolu University. In 1992, 
he was appointed as the head of the Department and 
worked on there until his retirement. He took his degree 
as a professor in 1993. Cantürk has held many solo 
exhibitions and was awarded in competitive exhibitions.

FİKRİ CANTÜRK

HALİL COŞKUN

YASEMİN COŞKUN
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 Merke-
zi) 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.

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, BRHD.  and she is the 
constitutive chairman of the board of the SKD. She is 
also a member of UPSD.  She has been still working at 
her own atelier.

1963 yılında Divriği’de doğdu. 1985 yılında Gazi Üni-
versitesi 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 Anka-
ra’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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RABİA ÇALIŞKAN

İHSAN ÇAKICI

Balıkesir’de doğdu.1984-1988 yıllarında Hacettepe 
Üniversitesi Sağlık İdaresi Y.O’nu bitirdi. 1993 yılına 
kadar deri tasarımı ve uygulaması yaptı. 1993’te Gazi 
Üniversitesi Resim Bölümüne girdi. 1997’de mezun 
oldu. Anadolu Ateşi Dans Grubunun deri giysi ve ak-
sesuar tasarımlarını yaptı. Çocuk kitapları resimledi. 
2004 yılında Sanat Eğitimi alanında Yükseklisansını 
tamamladı. Halen Yenimahalle’de görev yapmakta, 
resim ve tasarım çalışmalarına atelyesinde devam 
etmekte, yaz aylarında Alaçatı Artura Galeri’nin yöne-
ticiliğini yapmaktadır.  Uluslararası  Plastik Sanatlar 
Derneği (UPSD) ile Birleşmiş Ressamlar ve heykeltı-
raşlar Derneği (BRHD) üyesi olan Çalışkan’ın yurtiçi ve 
yurtdışı koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır. Ulus-
lararası Festivallere katılmıştır.

Born in Balıkesir. Until 1993, she designed leatherworks 
and the same year she started to study in The Faculty 
of Fine Arts Gazi University. She graduated in 1997. 
The artist is still studying to receive her master’s 
degree. She is still working as an art teacher in a 
primary school. Several of her artworks have been 
purchased by domestic and international collectioners. 
In her paintings, the modern female figures touch the 
‘’MEANING’’ of the human soul. The artist reflects 
astrology on to canvas, first with zodiac signs from the 
western point of view, and later with Ottoman Astrology 
from the eastern language embraces us in her work, 
old scripts appear all of a sudden together with prayers 
& Swifts. 

1944 yılında Akşehir’de doğdu. İlk ve orta öğretimini burada ta-
mamladı. 1969 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-iş Eğitimi 
Bölümü’nde sanat eğitimini tamamladıktan sonra Tunceli erkek İl-
köğretmen 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 ta-
rafından başarılı bulunarak asaleti onandı. 1985 yılında sanatta 
yeterlilik, 1987 de yardımcı doçent unvanı aldı. 1999 yılında G.Ü 
Gazi Eğitim Fakültesi’nden emekli oldu. G.Ü Gazi Eğitim Fakülte-
sinde bir süre ücretli derslere devam etmiştir.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 Ha-
cettepe Üniversitesi ile Çankaya Belediyesi’nin düzenlediği  “Ankara 
Plastik Sanatçılar Sergisi”, 1988 Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın dü-
zenlediği “Mimar Sinan’ın 400. anma yılı sergisi”, 1998 Dış İşleri 
Bakanlığı’nın  Dublin’de düzenlediği “Modern Türk Ressamları Ser-
gisi” başta olmak üzere yurt içinde ve yurt özel ve resmi kurum-
ların 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 dışı 26 kişisel sergi açmış olup, 15 ödülü vardır.

He was born in 1944, in Akşehir. He finished his primary and 
secondary educations there. After he finished his art education in 
Gazi Institute of Education (GIE), Department of Painting in 1969, 
he was appointed as a teacher to Tunceli Primary School for Boys. 
In 1972, he passed the exam organized by the ministry of education 
and became an assistant in GIE Department of Painting. After three 
years (1975), the commission found him successful and approved 
of his position. In 1985 he got his proficiency in art, and in 1987 
he became an assistant professor. In 1999, he retired from GIE. 
He continued lecturing in GIE for a while. From 1968 on he has 
participated in various events such as: State painting and sculpture 
exhibitions, DYO exhibitions, “Modern Turkish Art Exhibition” in 
framework of 1st international Asia and Europe Art Biannual in 1986, 
“Ankara Plastics Artist Exhibitions” organized by Hacettepe University 
and Çankaya Municipality in 1987, “In Memoriam Mimar Sinan” 
organized by Ministry of Culture and Tourism in 1988, “Modern 
Turkish Painters Exhibition” organized by Ministry of Foreign Affairs in 
1998 in Dublin, and his works are present in many private and official 
collections. The artist is a member of United Painters and Sculptors 
Association. Composing his works with a mixed technique, the artist 
makes original prints with his unique technique beside his canvas 
works. He has had 26 personal exhibitions in and out of Turkey, and 
has got 15 awards. 

İNCİ ÇAKMAKÇI
Inci Cakmakci was born in 1950 in Istanbul.  She 
graduated from Hacettepe University Faculty of Fine 
Arts in 1994, and completed her postgraduate studies 
in the same faculty in 2001. Besides numerous 
personal exhibitions in Ankara and Istanbul, she had 
her paintings exhibited in group exhibitions such 
as State Art Competition, DYO Yaşar Education and 
Culture Foundation Art Competition, Şefik Bursali Art 
Competition and Cappadocia Art Competition. Subject 
of her paintings is the fairy tale world encountered 
through self-recognition. The reality that the artist 
seeks in her ideals is projected through use of pure 
colors and a graphical language. The artist continues 
her works in her atelier located in Ankara.

1950 İstanbul doğumlu İnci Çakmakçı, 1994 yılında 
Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden 
mezun oldu. 2001 Yılında aynı fakültede yüksek lisans 
eğitimini tamamladı. TC Kültür Bakanlığı Güzel Sanat-
lar Müdürlüğü tarafından hazırlanan Devlet Resim Ya-
rışmalarında, DYO Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı’nca dü-
zenlenen Resim Yarışma’sında, TC Kültür Bakanlığı ve 
Nevşehir Valiliği tarafından düzenlenen 1. Kapadokya 
Resim Yarışması’nda sergilenme, Şefik Bursalı Resim 
Yarışması’nda Teşvik Ödülü alan ressamın karma ser-
gilerin yanı sıra Ankara ve İstanbul’da kişisel sergileri 
gerçekleşmiştir. Çalışmaların konusu, kendini tanıma 
ile başlayan içsel derinlikte karşılaşılan masalsı bir 
dünyadır. Kişinin idealinde olmasını istediği dünya, saf 
renklerin kullanıldığı, grafiksel bir dil ile anlatım bulur. 
Ressam çalışmalarını halen Ankara’daki atölyesinde 
devam etmektedir. 8 kişisel sergi açmıştır.
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Sanatçı 1964 yılında Eskişehir’de doğdu. 2006 yılında 
20 sanatçının katıldığı TERAKOTA WORK SHOP atöl-
ye çalışmaları ve sergisini düzenledi. 2007 yılında 5 
Üniversitede 60 sanatçının çalıştığı GRAVÜR WORK 
SHOP atölye çalışmalarını ve sergilerini düzenledi. 
2010 SCULPTURE WORKSHOP atölye çalışmalarını 
düzenledi  BEŞİKTAŞ ÇAĞDAŞ’ta 20 sanatçı ile etkin-
liği gerçekleştirdi. 2011 e kadar 17 kişisel sergi açtı. 
Uğur Çalışkan, sanatsal çalışmalarında varoluşçuluk 
zemininde insanlığın ürettiği tüm bulguları incele-
mekte (buna yanılsamalarda dahil) ve yapıtlarında dışa 
vurmaktadır. Olumlayıcı postmodernist bakış açısına 
sahip olan sanatçı, modernitenin ürettiği determinist 
oluşumlara ciddi eleştirilerde bulunmaktadır. Katı ve 
kesin doğruların insanların yanılsamalarını arttırdığını 
söyleyen sanatçı, kaosun kendi iç dinamiklerinde doğ-
ruyu bir şekilde bulduğuna inanır.

Born in Eskişehir in 1964. Organized TERAKOTA 
WORKSHOP and exhibition in which 20 artists 
participated in 2006. Organized ENGRAVING 
WORKSHOP and exhibition in which 60 artists 
participatedin five universities in 2007. Organized 
SCULPTURE WORKSHOP and exhibition in which 
50 artists participated in 2008-2009 17 personal 
exhibitions performed. Uğur Çalışkan has been 
examining the entire findings of humanity on the 
basis of existentialism and expressing them in his art 
works. He has the point of view of constructive post-
modernism and has serious criticisms on determinist 
formations caused by modernity . He believes that 
chaos has its own dynamics and exact truths increases 
the illusions in peoples’ minds.

UĞUR ÇALIŞKAN

1935 yılında Osmancık’ta doğan sanatçı, biri A.B.D 
Washington’da olmak üzere, yirmi beş kişisel sergi 
açmış ve çok sayıda karma sergiye katılmıştır. Ayrıca 
Washington’da Dünya Bankası’nın yeni binasının açılı-
şı nedeniyle düzenlenen uluslararası sergide iki yapıtı 
sergilenmiş ve övgü almıştır. Washington’daki kişisel 
sergisinin ardından Washington Post gazetesi aşağıda 
özeti verilen yazıyı yayınlamıştır. “...Türk ressamı M. 
Erol Çatal’ın yağlıboya tablolarında deniz, gök ve kuş-
lar doğal formları ihtiva ettiği halde, ele alınış biçimleri 
ile hayal alemini hatırlatan abstrakt ve fantazi dünya-
sından... realite ve soyutun bir arada takdim edildiği 
sergi sınırsız yorumlarıyla zevk veriyor.” Washington 
Post, The Georgetowner by Mark Longaker, April 13, 
2000 Turkish Delights. 

He was born in 1953. He has held 26 solo exhibitions, 
one of which was held in Washington, DC, U.S. and 
joined many group exhibitions. His two works of art 
have been exhibited at the opening of the new building 
of World Bank. After his exhibition in Washington, the 
Washington Post had written the following: “In the oil 
paintings of the Turkish painter Erol Catal, the sea, 
the sky and the birds are in their natural forms. Still 
they remind us a dream world with their abstract and 
fantastic images…We get boundless pleasure from 
this exhibition where reality and abstraction are given 
together.” Washington Post, The Georgetowner by 
Mark Longaker Apr 13th, 2000, Turkish Delights.

M. EROL ÇATAL

1934 yılında Diyarbakır’da doğdu. İlk resim çalışma-
larına lise çağlarında resim öğretmeni Turan Erol’un 
teşvikiyle başladı. İstanbul İktisat Fakültesinden me-
zun olana dek ara verdiği resim çalışmalarına Ankara 
TAD’da Lütfü Günay atölyesinde devam ederek baş-
ladı. 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.

ÖMER LÜTFİ ÇETİN
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Semra AY ÇIRPAN 1987 yılında Antalya’da doğmuştur. Lise 
eğitimini Antalya Atso Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Resim 
Bölümü’nde  tamamlayan ressam,  lisans programına 2005 yı-
lında burslu olarak kazandığı, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sa-
natlar Fakültesi, Plastik Sanatlar Bölümü’nde başlamış, 2010 
yılında yüksek onur derecesi almaya hak kazanmış ve bölüm 
birincisi olarak mezun olmuştur. 2011 yılında Rh+Magazine 
Dergisi’nin düzenlediği yılın genç ressamı yarışmasında fina-
listler arasına seçilmiştir. Lisans öğrenimi sırasında Plastik 
Sanatlar Bölüm Başkanı Prof. Zahit Büyükişliyen’e öğrenci 
asistanlığı görevinde bulunmuş ve Prof. Ergin İnan, Prof. Kaya 
Özsezgin, Prof. Özdemir Altan, Prof. Fevzi Karakoç ve Prof. 
Aydın Ayan gibi pek çok usta sanatçı ile çalışmıştır. 2010 
yılında Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Plastik 
Sanatlar Bölümü’nde burslu yüksek lisans yapmaya hak ka-
zanmış ve “Günümüz Türk Resminde Soyut Mekanlar” konulu 
tez çalışmasını 2012 yılında tamamlamıştır. 2011 yılından bu 
yana İş Sanat İzmir Galeri’sinde galeri yöneticiliği görevini 
sürdürmekte ve  sanat çalışmalarına İzmir’de devam etmekte-
dir. 2013 yılı eylül ayından bu yana Yaşar Üniversitesi, Sanat 
ve Tasarım Fakültesi’nde burslu Sanatta Yeterlik Çalışması 
yapmaktadır.

Semra Ay Çırpan was born in Antalya, in 1987. In 2005, 
she had graduated from Atso Anatolian High School of 
Fine Arts in Antalya. Then she had gained a scholarship 
from Yeditepe University department of Plastic Arts and 
finished in 2010 as a first student of her department. In 
2011, she had been chosen as a successful artist by 
the popular art magazine which is “Rh Art Magazine”. In 
education years, she had worked as an assistant of Prof. 
Zahit Büyükişliyen and studied with very famous Turkish 
Artists. In 2010, she had started her master programme 
in department of plastic arts. In 2012, she had finished 
her thesis “Abstract Areas in Today’s Turkish Art” as a 
honour student.  She had attened 3 solo and 21 mixed 
exhibition. Now, she is working as a curater and directer 
of İs Bank Art Gallery which locates in İzmir.  Also she is 
working on her doctorate programme in Art and Design 
Department of Yasar University in İzmir. 

SEMRA AY ÇIRPAN

SEMRA ÇEVİK
She was born in Mersin. She was graduated from 
Gazi University Faculty of  Education in 1986. Had 
her Proficiency in Art in 1990 at The Institute of Social 
Sciences of Gazi. She has completed her thesis on 
”Political Posters 1946 to 1993” and got a master’s 
degree in 1993. She became a lecturer at the same 
university in 1988, and 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. Currently, she 
works for Gazi University Faculty of Communication, 
Radio Television and Cinema department as a faculty 
member and vice head of department and she also 
continues her studies in scientific and artistic works. 

1955 yılında Mersin’de doğdu. Gazi Üniversitesi Gazi 
Eğitim Fakültesi’nden 1986 yılında mezun oldu. Gazi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 1990 yılında Sanatta 
Yeterlilik, 1993 yılında “Siyasi Afişler 1946-1993” 
konulu tez ile yüksek lisans öğrenimini tamamladı. 
Aynı üniversitede 1988 yılında öğretim görevlisi, 1995 
yılında yardımcı doçent oldu. İkisi yurt dışı olmak üze-
re birçok yurt içi kişisel ve karma sergi açan Semra 
Çevik grafik tasarım, baskı resim, enstalasyon, kolaj 
ve teknoloji destekli karışık teknikler ile oluşturduğu 
sanat çalışmalarının yanı sıra BELTEK’te Fotoğrafçılık 
dersleri vermektedir. Halen Gazi Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümü başkan 
yardımcısı öğretim üyesi olarak bilimsel ve sanatsal 
çalışmalarını sürdürmektedir.

1958 Çorum doğumludur. Samsun Eğitim Enstitüsü 
Resim Bölümü’nden 1979’da mezun oldu. Anado-
lu 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.Yurtiçi ve Yurtdışında 18 kişisel 
sergi ile  birçok karma sergisi bulunmaktadır.BRHD 
üyesidir.Hitit Üniversite’sinde Sanat dersleri vermek-
te olan Çevik’in müzelerde ve özel koleksiyonlarda 
eserleri bulunmaktadır.Çalışmalarına kurmuş olduğu 
N’ART Galeri’de devam etmekte, Çorum Belediyesi’nin 
sanat danışmanlığını yapmaktadır.

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 by the Ministry 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 
her in 2002. She has had 18 personal exhibitions in 
the country and abroad.
She is teaching art in Hittites University in Çorum.

NİLGÜN AYŞECİK ÇEVİK
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HAMİYE ÇOLAKOĞLU
İtalya’da 1959-1963 yılları arasında, Floransa Devlet 
Seramik Sanat Okulu’nda ve Perugia Üniversitesi’nde 
seramik, sanat ve edebiyat eğitimi aldı. Hacettepe 
Üniversitesi Seramik Bölümü’nün kurulmasında rol 
oynadı. Birçok kişisel ve karma sergiye katılan sanatçı, 
10’un üzerinde ödül aldı. Bu ödüller arasında, 1961’de 
II. Giornale D’Italy tarafından düzenlenen uluslararası 
resim yarışmasında aldığı gümüş madalya ve diploma 
ödülü, 1974 Uluslararası Kadın-Kültür Sanat orga-
nizasyonu Dünya Ödülü, 1982 Devlet Resim Heykel 
Sergisi Ödülü ve 1982 Türkiye İş Bankası ödülü sayıla-
bilir. Büyük duvar uygulamaları ve anıtları olan sanatçı, 
çalışmalarını Ankara’da sürdürmektedir.

Hamiye Çolakooğlu studied ceramics, art and literature 
at the Florence State Ceramics Art School and Perugia 
University, Italy, from 1959 to 1963. She started 
working at the Faculty of the Department of Ceramics. 
Çolakoğlu, who has participated in numerious solo and 
group exhibitions, has received more than 10 awards, 
including the silver medal and diploma award at the 
international Women Culture-Art Federation and world 
award in 1974 and Türkiye İş bankası award in 1982. 
Çolakoğlu, who has created many wall applications and 
monuments, currently practices her work in Ankara.

1940 yılında Ankara’da doğdu. 11, 13 ve 17 yaşların-
da üç kişisel resim sergisi açtı. Yapı Kredi Bankası’nın 
düzenlediği yarışmada, Kızılay’ın ilkokullar arasında 
gerçekleştirdiği  yarışmada, Ankara Radyosu Ço-
cuk Kulübü’nün açtığı iki yarışmada Hindistan ve 
Philadelphia’da  yapılan yarışmalarda birincilikler ve 
çeşitli ödüller aldı. Bu döneme ait iki resmi Cum-
hurbaşkanlığı  Koleksiyonu’nda yer almaktadır. Şubat  
1967’de İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek 
Mimarlık Bölümü’nden birincilikle mezun oldu. Yur-
tiçinde 10’un üzerinde kişisel sergi açtı ve birçok 
karma sergiye katıldı. Yurtdışında ise 2013 yılında 
Hollanda’da kişisel sergi açtı ve ayrıca birçok karma 
sergiye katıldı. Gür Dalkıran, halen Transparan Sanat 
Galerisi’ne bağlı atölyesinde çalışmalarına devam et-
mekte ve resim dersleri vermektedir.

He was born in Ankara in 1940. He opened three 
personal painting exhibitions, when he was 11, 13 and 
17. He received many awards including the first place 
from the competitions organized by Yapı Kredi Bank, by 
Kızılay for primary school children, two competitions of 
Ankara Radio Children’s Club, competitions organized 
in India and Philadelphia. Two of his pictures from those 
years are in the collection of the president. He graduated 
from Istanbul Academy of Fine Arts department of High 
Architecture in February 1967, ranking the first. He has 
had 10 personal exhibitions and joined in many mixed 
ones. He opened an exhibition in 2013 in Netherland 
and joined in many mixed ones. Gür Dalkıran still 
pursues his works in his atelier related to Transparan 
Art Gallery and gives painting classes.

GÜR DALKIRAN

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 resim-
ledi.2011 yılında ‘’Yedi Rengin Işığı’’ facebook sanat 
oluşumunu kurdu.BRHD ve HEKDER üyesidir.2002 yı-
lından itibaren Hacı Bektaş Veli Anma törenlerine karma 
sergi organize etmektedir.Bugüne kadar yurt içi ve yurt 
dışında olmak üzere 21 kişisel sergi açtı 60’ın üzerinde 
karma sergi ve etkinliğe katıldı.Yurt içi ve yurt dışından 
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 which is also 
invented by him.He has been giving seminars and 
exhibitions about his painting invention at schools.
He painted child education book sets “Anatolia Before 
You’’in 2008. He stared “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.

IŞIK ÇUHACIOĞLU
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ZUHAL DEKELİ
ZUHAL DEKELİ is a member of GESAM, Ankara Woman 
Painters Association and BRHD 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.

İlki 2000 yılında olmak üzere, bugüne kadar 5 kişisel 
sergi açan ve birçok karma ve gurup sergisine katılan 
Zuhal DEKELİ 1956 Tarsus doğumludur. GESAM, An-
kara 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 so-
yutlamalarla gerçekleştirmektedir.  

Ankara Kız Teknik Yüksek Öğretmen okulu 3. sınıf oku-
du. 4 yıl Bursa D.G.S.G. Koruma ve Geliştirme Der-
neği Başkanlığı, 8 yıl Bursa Kadın Ressamlar Derneği 
yönetiminde çalıştı.Yurt içinde 29 kişisel sergi, l50 
karma sergi, yurt dışında, 5 karma sergisi bulunmak-
ta. Sanat Projelerine koordinatörlük görevi yapmakta. 
Uluslararası plastik sanatçılar derneği (UPDS) üyeliği, 
Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği (BRHD) 
üyeliği, İstanbul Güzel Sanatlar Birliği derneği üyeliği, 
Modem Sanatlar Müzesi yönetim Kurulu üyeliği bu-
lunmakta. Bursa Güzel Sanatlar Birliği Derneği kurucu 
üyesi, halen Bursa Güzel Sanatlar Birliği Derneği Baş-
kanlığı görevini sürdürmekte.

She completed 3 years study in the Department of 
Picture drawing, The Ankara Girls Technical Higher 
School of Teaching. She worked for the Management 
Board of Bursa Painters Association for 8 years. She 
had been in charge of art counsellor at the Bursa Mahfel 
Art Gallery. She has currently 34 personal exhibitions 
and participated at 150 group exhibitions. She is a 
member of United Artists and Sculpturers Association, 
International Association of Plastics Artists, Fine Arts 
Union Picture Drawing Association.

AYFER DEMİRCİOĞLU

TÜLİN DEMİR
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.

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. 
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METE DEMİRBAŞ
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 Do-
çent, 1992’de Doçent oldu. Sanatçı yurtiçi ve yurtdışında 
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.

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. 

1952 Ordu’da doğdu. 1965 Beşikdüzü Kız İlköğretmen 
Okulu’na başladı. 1968 Sınavla İstanbul İlköğretmen 
Okulu “Resim Semineri’ne” girdi. 1971 İstanbul İl-
köğretmen Okulu “Resim Semineri’nden” mezun oldu. 
1980 Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü’nü bitir-
di. 1988 Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Resim-İş 
Bölümü Resim Ana Sanat Dalı’nda lisans tamamladı.
26 yıl çeşitli resmi ve özel okullarda Resim-İş Öğ-
retmeni olarak çalıştıktan sonra, 1997 yılında emekli 
oldu. Çalışmalarını Ankara’da kendi atölyesinde sür-
dürmektedir. Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar 
Derneği üyesidir. Birleşmis Ressamlar ve Heykeltraşlar 
Derneği’nin açmış olduğu sergilere düzenli olarak ka-
tılmaktadır. 21 kişisel sergi açmıştır. 5 yarışma sergisi 
vardır.

1952   She was born in Ordu
1968 she entered İstanbul Teacher Training School’s 
Art Seminar
1971 She graduated from İstanbul Teacher School’s 
Art Seminar
1980 She graduated from Gazi Education Institute Art 
Department
1988 She completed license of Gazi University Gazi 
Education Institute Art Education Department, Ankara 
1997 She retired after working as an Art Teacher at 
certain secondary schools.
She is still working individually at her own atelier. 
She is a member of United Painters and Sculptors 
Association.

MUHTEBER DEMİRTAŞ

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

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 pa-
inting 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 
Selvin Art Gallery, ANKARA. 1997 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

ŞENER DEMİRKOL
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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 İnstute Art Education Department
1996  He made Master of Science in Fine Arts 
Education Science in Ankara University.
2006 He  retired after working as an Art Teacher in 
some secondary schools.
She is still working individually at her own ateller

YUSUF DEMİRTAŞ

1970 yılında Elazığ’da doğdu. 1995 yılında Hacettepe 
Üniversitesi  Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü 
Prof. Dr. Zahit Büyükişleyen Atölyesinden mezun oldu. 
Bu güne kadar yurt içi ve yurt dışında 21 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 du-
var  Resmi uygulaması mevcuttur. Kurucusu olduğu  Do-
ğan 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, U.P.S.D. üyesi ve (Birleşmiş Ressamlar ve Hey-
keltraşlar Derneği) B.R.H.D. Başkanıdır. 

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 21 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 Show 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 U.P.S.D. and 
he is the chairman of the board of the B.R.H.D. He is 
continuing his artistic efforts and giving art education in 
Doğan Arts House belonging to him. 

MEHMET ALİ DOĞAN

HÜSNA DİŞBUDAK
She was born 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 expect bust and 
sculpture. 
She has got some works in private collections and 
paitings in different cities of country, and she/he 
participated group exhibitions, including one personal. 
She continues to her works mostly ceramic at her 
special Workshop in Ankara. 

1968 yılında Çorum Sungurlu’da doğdu. Erciyes Üni-
versitesi 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 koleksiyon-
larda eserleri bulunmakta 1 kişisel olmak üzere karma 
sergilere katıldı.
Sanat çalışmalarını seramik ağılıklı olarak Ankara’daki 
özel Atölyesinde sürdürmektedir.
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1958 yılında İzmir’in Karaburun ilçesinde doğdu. 
1978 yılında İzmir Buca Eğitim Enstitüsü Resim – İş 
Bölümü Grafik dalını bitirdi. 
Sanatçı, çalışmalarında baskı tekniğinde yoğunlaşmış-
tır. Malzeme olarak daha çok linolü ve ağacı seçmiştir. 
13 kişisel ve 19 yurtdışı sergisi bulunan sanatçı, bir-
çok karma sergiye katılmış 4 ödül almıştır. Sanatçının 
eserleri çeşitli kataloglarda yer almıştır. Sanatçı F.A.M 
(Femme Art Mediterranee) UNESCO --  B.E.F Buca 
Eğitim Resim mezunları derneği – Art Groupe SLO-
TÜRK ,--  BRHD  üyesidir . Çalışmalarını kendi atölye-
sinde sürdürmektedir.

Perihan Duran was born in Karaburun (Izmir-Turkey) in 
1958.
She was graduated from Graphic Branch of Painting 
Department of Izmir Buca Educational Institute in 1978. 
In her art works, she has been focusing on printing 
technique. She is going on her art works in her atelier. 
She has attended many joint exhibitions and her 
artworks have taken place in many catalogues. 
Perihan Duran has 13 solo exhibitions. She has 
attended 19 international exhibitions and many 
national art exhibitions. The artist is a member of F.A.M 
(Femme Art Mediterranee) UNESCO, GREECE and BEF 
Association of Buca Educational Institute Graduates, 
Izmir. BRHD ANKARA . ART Groupe SLOTURK. 
She has four awards in different exhibitions.

PERİHAN DURAN

BELGİN ONAR DURMAZ
1965 yılında Malatya’da doğdu . 1988 yılında Gazi Üniversite-
si G.E.Fakültesi Resim Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldu .1991 
yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek 
lisans yaptı. 1998 yılında M.E.B.’den “ Kendi alanında eser 
sahibi olup, Ödül Almış Sanatçı Öğretmenler Kategorisinde 
“ ödül aldı .Bugüne kadar başta devlet sergileri olmak üzere 
yarışmalı ve konseptli  bir çok sergiye katılıp kişisel sergiler 
açtı. Bu yarışmalardan 55,58,68,D.R.H. Özgün Baskı Başarı 
Ödülleri ve Ankara Barosu Resim Yarışması Mansiyon ödülünü 
aldı. 2008 yılında bir grup sanatçıyla Bilkent Üniversitesi’nde 
Gravür Workshop etkinliklerine katıldı. Uluslararası sergi ve 
fuar etkinliklerine de katılan sanatçı; kurgusal zaman boyut-
lu kompozisyonlarında soyutlama ve deformasyon yaparak 
dışavurumcu bir anlayışla çalışmaktadır. Özgün baskı eser-
lerinin yanında heykel çalışmalarına da devam eden sanatçı 
, B.R.H.D. Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği, GÖRSED ve 
Özgün Baskı Sanatçılar Derneği üyesidir.Halen M.E.B. ‘ de 
Görsel Sanatlar Öğretmeni olarak çalışmakta olup, yurt içi ve 
yurt dışında çeşitli koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır.

Born in 1965 in Malatya. She graduated  from Gazi University. 
Gazi Traing Faculty, Drawing Department. She completed her 
master’s degree at Gazi University Social Sciences İnstitue in 
1991. In 1998 She was awarded in the category of “As the 
artist teachers who has got own productions in his/her field 
and received prize” by the Ministry of National Education.
She participated in a lot of competitive exhibitions, especially 
the state exhibitions and she organized a lot of personal 
exhibitions. Mrs Durmaz has also been rewarted 55 th, 58 
th, 68 th staid Drawing and Sculpture Exhibitions Orginal 
Pres s Category in 2008, She participated in the Engraving 
Workshop with a group  of artist from Bilkent University joining 
international exhibitions and fairs she, employs abstractionism 
and deformation in her fictional-time-dimensioned 
compositions with an expressionist understanding. Besides 
her original woodpress works, she has been continuing the 
works of sculpture. She is the member of B.R.H.D., U.P.S.D., 
GORSED and The Artists of Original Lithography Society She 
is a member of B.R.H.D.,UNESCO,AIAP,GORSED and orginal 
print artist Association. Mrs Durmaz is stil working as a fine 
arts teacher fort he minstiry of Education and has art Works in 
numerous collections both at home and abroad.

1954 Elazığ doğumlu. 1977 Ankara Gazi Eğitim Ens-
titüsü Resim-İş Eğitimi bölümünden mezun oldu. 
1980 Mezun olduğu bölümde öğretim görevlisi ve 
Müdür Yardımcısı olarak atandı. 1989 ‘Sanatta Yeter-
lilik’ aldı. 1990 Master Eğitimini Tamamladı. 1994 
Doktora diploması aldı. 1994-2002 Van Yüzüncü Yıl 
Üniversitesi Resim Bölümü ve Güzel Sanatlar Eğitimi 
Bölüm Başkanlığı. 1995-1998 Eğitim Fakültesi Dekan 
Yardımcılığı. 2002-2008 Gazi Üniversitesi Mesleki 
Eğitim Fakültesi Uygulamalı Sanatlar Eğitimi Mesleki 
Resim Anabilim Dalı Öğretim Üyeliği. 2008 ve halen 
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş 
Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyeliği. 40 Kişisel resim 
sergisi ve yüzlerce karma resim sergisine katıldı. Bir-
çok ödül ve başarı belgeleri vardır.

1954 he was born in Elazığ. 1977 Graduated from 
Ankara Gazi Institute of Education, School of art. 1980 
Appointed as University Lecturer and assistant Manager 
of the department in his branch. 1989 Took the honors 
in ‘Proficiency of Art’ 1990 Got Master’s Degree. 1994 
Received his PhD. 1994-2002 Became the department 
chair in Van Yüzüncü Yıl University School of Painting 
Arts and School of Education of Art. 1995-1998 Was 
Assistant Dean of Faculty of Education. 2002-2008 
W as University Lecturer in Gazi University School of 
Education and Applying Arts. 2008 and still has been a 
University Lecturer in Van Yüzüncü Yıl University School 
of Painting Arts and School of Education of Art. He 
has had 38 Personal Art Exhibitions and attended to 
hundreds of mixed exhibitions. He’s got many awards 
and certificates of achievements.

ALİ DÜZGÜN
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(Ermenek – 1957)
Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun olan 
Ferda Efe, aynı fakültede asistan olarak çalışırken, 
ODTÜ Mimarlık Fakültesinde de Lisansüstü programı-
na devam etti.
Mimarlık mesleğinin yanısıra 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 yı-
lından bu yana Ankara Orta Doğu Çamlık sitesindeki 
işliğinde (Yarın’ın İşliği) sürdürmektedir.
Resmi ve özel koleksiyonlarda eserleri bulunan sanat-
çı, BRHD ve İED üyesidir.

( Ermenek – 1957)
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 at precious 
educators, painter İhsan Çakıcı’s workshop. 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 BRHD and IED. 

FERDA EFE

1967 Anamur’da doğdu. 1990 Gazi Üniversitesi Gazi Eği-
tim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü’nden mezun oldu.  
1991 Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi 
Bölümü’ne Araştırma Görevlisi olarak atandı. Aynı Üniver-
site’ nin Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Eğitimi Anabilim 
Dalı’nda; 1994 te  yüksek lisansını, 1998 de “Çağdaş Türk 
Resminde Minyatür Etkileri” konulu tezle doktorasını ta-
mamlayıp “Bilim Doktoru” unvanı aldı. 1999 Selçuk Üni-
versitesi 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 öğre-
tim 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. Günümüze değin 15 kişisel sergi gerçek-
leştirdi, 150 den fazla ulusal ve uluslararası karma resim 
sergisine katıldı. Eserleri özel ve resmi koleksiyonlarda, 
müzelerde bulunan sanatçı, halen çalışmalarına Konya’da 
devam etmektedir.

He was born in Anamur in 1967. He completed his primary, 
secondary, and high school education in Anamur.He started the 
Painting Department of Gazi University, Gazi Faculty of Education 
in 1986 and graduated from the program in 1990. In 1991, he 
started working as a research assistant at Selçuk University, Faculty 
of Education, Painting Department. He earned a Master’s degree 
in Painting Education Department, Social Sciences Institute of the 
same university in 1994; and in 1998 he completed his doctoral 
studies .In 2000, he published his doctoral dissertation under the 
same title in Ministry of Culture, Konya City Directorate.In 1999, he 
was appointed to Selçuk University, Faculty of Education, Painting 
Department as an Assistant Proffesor. In 2005, he was appointed 
to Selçuk University Faculty of Fine Arts, Sculpture and Painting 
Department as the founder faculty member, department chair and 
the vice-dean. He worked as the vice-dean until 2013.He became 
an Associate Professor in 2008, and a Professor in 2013. He was 
appointed to the position of Dean at Selçuk University, Faculty of 
Fine Arts. Currently, he serves in this position.Up to now, he has 
made 16 personal exhibitions and attended nearly 200 national 
and international group arts exhibitions. He has also attended 
national and international arts colonies. He took part in nearly 50 
national, 15 international science and arts organizations. The artist, 
whose works have been included in special and official collections 
and museums, continues his studies in Konya.

HÜSEYİN ELMAS

ATAÇ ELALMIŞ
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 28 solo exhibitions. His works have 
taken place in many public and private collections. He 
is continuing his studies at his own art studio in Ankara.

1946-İstanbul’da doğdu.
1968-Hacettepe Üniversitesi diş hekimliği fakültesin-
den mezun oldu.
1970 yılında sanatsal çalışmalarına başladı bugüne ka-
dar 28 kişisel sergi açtı. Birçok kamu kuruluşu ve özel 
koleksiyonlarda eserleri bulunan sanatçı Ankara’daki 
özel atölyesinde çalışmalarına devam  etmektedir.
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44th Year

Sivas Suşehrinde doğdu. Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakülte-
si resim Bölümünü bitirdi. (eski  K.T.Y. Ö.O.) Çeşitli Kız Meslek ve 
Anadolu Meslek Liselerinde resim, seramik, grafik, moda tasarım 
bölümü öğretmenliği yaptı. Meslekte 25 yılını tamamalayıp emekli 
oldu. Sanatçı mesleki birikimlerine ilaveten katıldığı;  Kültür  ba-
kanlığı resmi  kuruluş projeleri ve  onlarca  seminer ve   çalıştay-
larla fuar ve  grup  etkinlikleri ile  sanat  anlayışını,  çalışmalarını 
desteklemiş, ve   geliştirmişti. Sanatçı; soyut kompozisyonları, 
figuratif konuları, mistik ve hayalci bir anlayışla tuvale yansıtarak 
zengin bir renk anlatımı ile  ekspresif  tarzda    resim çalışmalarını 
sürdürmektedir. Sanatçı, 12 kişisel olmak üzere   100‘e   yakın    
etkinlik, fuar ve karma sergilerde yer almıştır. Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı, 2002  yılında  sanatçıyı Paris’e  ressam Mümtaz  Bolmen 
resim sergisi açmak ve sanatsal incelemeler yapmak üzere gön-
derilmiştir. Yurt dışı banka ve özel kolleksiyonlarda eserleri  olan 
sanatçının resim dalında  üç ödülü bulunmaktadır. Kendi atölye-
sinde, akrilik, yağlı boya, ve karışık tekniklerde resim çalışmalarını 
sürdürmekte olup  sulu  boya  ,yağlı boya .akrilik  ,pastel  ve  desen  
dersleri  vererek  sanat   eğitmenliğine   devam  etmektedir.  Gesam  
derneği,ve  Birleşmiş Ressamlar  ve   heykeltraşlar (BRHD)    Sekü-
der derneklerine  üyelikleri   vardır. 

Nazlı Er was born in Sivas. She graduated from Vocational 
Traning 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 with oil, 
acrylic and on mixed techniques in her private workshop 
and also she gives private art courses (watercolor, oil, 
acrylic and design) in the workshop.

NAZLI ER

Keskinli sanatçı 2007 yılında Hacettepe Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünden mezun ol-
muştur. Resim yapmaya 1990 yıllarında  Ressam Rahmi 
Pehlivanlı’nın çalışmalarından etkilenerek başlamış ve 
bu anlamda  resme yönelişinde dayısı Pehlivanlı’nın et-
kisi olmuştur. Yine aynı yıllarda T.M.O. Sanat  atölyesine 
devam etmiş  ve Gazi Üniversitesinin o dönemki değerli  
hocalarından kısa süreli  dersler  almıştır. Birleşmiş Res-
samlar ve Heykeltraşlar Derneği (BRHD) ve Türkiye Güzel 
Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM) üyesidir. İlk 
sergisi  1995 yılında olmak üzere yedi kişisel sergi açmış 
ve derneklerin düzenlediği birçok karma sergiye katılmış-
tır  Hiçbir sanatçının etkisinde kalmayarak, kendine özgü 
üslubuyla eserler veren sanatçının ilk dönem çalışmaları 
belgesel niteliktedir. Altı sene  kadar  Dedeman Sanat 
Galerisi’nin yöneticiliğini yapmış (1995-2001) ve bu süre 
zarfında çalışmalarına aralıksız devam  etmiştir. Yerli ve 
yabancı birçok koleksiyonda  resimleri bulunmaktadır. Ha-
len kendi atölyesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Graduated from  Hacettepe University  Faculty of Fine Arts; 
Department of Painting in 2007. Started to paint  in 90s  
while she  was watching and observing her mothernal 
uncle; a world-wide known painter  Rahmi Pehlivanli who 
deeply affected her to initiate painting.  Meanwhile,  while 
she was attending to TMO’s Atelier, she took short-term  
lectures from  teachers of Gazi University. She has her own 
style and painting concept. Her first period works regar-
ding to the urban life and  near  villages of Ankara could 
be considered as documentary works. Before university,  
between 1995 and 2001, she  worked as a manager for 
Dedeman Art Gallery where she  continuously went on her 
paintings. She is  an active member of United Painters And 
Sculptors Association (BRHD) and  GESAM ( The Asso-
ciation of  the Owners of Fine Arts Works of Turkey). She 
had her first personal exhibition in 1995. So far; she had 
7 personal exhibition and participated many group exhi-
bitions. Her many paintings hare present in domestic and 
foreign collections. At the present, she  makes her works 
in her atelier.

NESRİN ERCAN

MEHMET ERBİL
Mehmet Erbil was born in Adiyaman, Turkey, in 1948. 
He was graduated form the Department of Painting 
at Gazi Educational Institute, in 1970. Kaya Ozsezgin 
appraises his works saying: “His paintings which he 
handles with a poetic reality that will reflect Anatolia’s 
rural landscape, nature and life conditions are 
productions of a pure perception of nature, which is far 
from any impact.” He received his master’s degree in 
1994. The artist’s works are in National collections. He 
opened 18 individual exhibitions and he participated in 
numerous group exhibitions, since 1981. Nowadays, 
he works at his own studio.

Adıyaman’da 1948 yılında doğdu. Resim eğitimini Gazi Eği-
tim Enstitüsü Resim-İş Bölümünde 1970 yılında tamamladı. 
Anadolu’da resim öğretmeni olarak görevini sürdürürken sanat 
birikimine temel olan çevre incelemelerine ağırlık verdi, yo-
ğun bir birikim dönemi yaşadı. 1981 yılında görevli bulun-
duğu Ankara Hasanoğlan Atatürk Öğretmen Lisesi’nde açılan 
100 Yıl Atatürk Müzesinin açılışına üç yıllık bir çalışma ile 
katkıda bulundu. Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Der-
neği üyesidir. 1995-2002 yılları arasında Gazi Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Eğitimi Resim Ana Sanat Dalında Fotoğraf ve 
Temel Grafik Eğitimi dersleri verdi. Kaya Özsezgin, çalışmaları 
için, “Anadolu’nun kırsal peyzajını, doğa ve yaşam koşulları-
nı yansıtacak şiirsel gerçekçi bir çizgide ele aldığı resimleri, 
etkilerin uzağında saf bir doğa yorumunun ürünleridir.” değer-
lendirmesini yapmaktadır. 1994 yılında Yüksek Lisansını ta-
mamlayan Erbil’in yurt içi ve yurt dışı koleksiyonlarda yapıtları 
bulunmaktadır. 1981 yılından beri 19 kişisel sergi açtı ve çok 
sayıda karma sergiye katıldı. Kendi atölyesinde çalışmalarını 
sürdürmektedir.
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1940 Ardahan doğumlu. 1963-1970 yılları arasında 
Ankara Türk Amerikan Kültür Derneği’nde Refik Epik-
man, Orhan Kılıç ve Lütfü Günay hocalardan resim 
dersleri aldı. 1990 yılında Paris’te 6 ay müzelerde 
incelemelerde bulundu. 1994’te davet edildiği Alman-
ya-Lamspring Sanat Evi’nde çalışmalar yaptı. 1968’te 
kurulan Altılar Grubu, Birleşmiş Ressamlar ve Heykelt-
raşlar Derneği üyesi olan ressam şimdiye kadar 27 ki-
şisel sergi ve pek çok karma sergiye katıldı. Bir ödül ve 
iki mansiyonu olan sanatçı halen çalışmalarını Ankara 
ve Datça’da kendi atölyelerinde sürdürmektedir.  

1944 yılında Merzifon’da doğdu. 1968’de İktisadi ve 
Ticari İlimler Akademisi’nden mezun oldu. 1972-1974 
yıllarında ressam Lütfü Günay’dan desen ve boya dersleri 
aidı. Resim çalışmalarını 1974-1975 yıllarında Londra’da 
sürdürdü. 1981-1982 yıllarında Avrupa’nın önemli Sanat 
Merkezlerinde araştırmalarda bulundu. 2001 yılında Salz-
burg Yaz Akademisi’nde Prof.Jacobo Borges ile espas, 
Prof.Hermann Nitsch ile aksiyon resmi üzerine çalışmalar 
yaptı. Bugüne kadar ikisi yurtdışında olmak üzere ondokuz 
kişisel sergi açtı. Figüre bağlı desen çalışmaları, eserle-
ri arasında önemli bir yer tutmaktadır. Sanatını, modalar 
ve günlük felsefeler adına oluşan tüm koşullara ödün 
vermeksizin, kökleri kültür ve doğaya bağlı rastlantı ve 
özeleştiri ile kendiliğinden oluşan bir varoluş süreci ola-
rak tanımlayan Eren, çalışmalarını Ankara ve Bodrum’daki 
atölyelerinde sürdürmektedir.

21 Mart doğumlu olan sanatçı DGSA resim bölümü, 
Salzburg yaz okulu resim ve süsleme sanatları semi-
nerini 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 kuru-
luşta 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 yap-
maktadır. IDA ART GALERY’nin sahibi ve sanat direktö-
rü olan sanatçı çalışmalarını Ankara’da yürütmektedir.

Was born in Ardahan in 1940. Between 1968-1970, 
she was trained at the Turkish American Association 
by 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 27 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.

He was born in 1944; in Merzifon, Turkey. He graduated from 
the Academy for Trade and Economical Sciences in 1968. He 
took private lessons from the acclaimed painter Lütfü Günay 
during the years 1972-1974. He continued his art studies in 
London during the years 1974-1975. He stayed in various 
art centers of Europe in 1981-1982, where he examined 
the European masters while improving his art. In 2001, 
he was accepted to Oscar Kokoschka School in Salzburg 
Summer Academy where he studied spatial techniques with 
Prof.Jacobo Borges and action painting with Prof.Hermann 
Nitsch. He has held nineteen private exhibitions until now, 
two of them being abroad. Tayyar Eren’s work is especially 
concentrated on figurative design. He describes his art as 
spontaneous existential process originating from cultural and 
natural contingencies and self-criticism, which has hitherto 
remained free from daily trends of fashions, without giving any 
compromises to present conditions arising from them. Tayyar 
Eren is presently continuing his art studies in his private 
studios in Ankara and Bodrum, Turkey.

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. 

GÜLSEN ERDOĞAN

TAYYAR EREN

NEVRUZ ERKEN

Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği
United Painters and Sculptors Association
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1944 yılında Merzifon’da doğdu. 1968’de İktisa-
di ve Ticari İlimler Akademisi’nden mezun oldu. 
1972-1974 yıllarında ressam Lütfü Günay’dan 
desen ve boya dersleri aldı. Resim çalışmalarını 
1974-1975 yıllarında Londra’da sürdürdü. 1981-
1982 yıllarında Avrupa’nın önemli Sanat Mer-
kezlerinde araştırmalarda bulundu. 2001 yılında 
Salzburg Yaz Akademisi’nde Prof.Jacobo Borges 
ile espas, Prof.Hermann Nitsch ile aksiyon resmi 
üzerine çalışmalar yaptı. Bugüne kadar ikisi yurt-
dışında olmak üzere on dokuz kişisel sergi açtı.

1957 yılında Adana’da doğmuştur. Çalışmaları-
nı kendi stüdyosunda sürdürmektedir. Birleşmiş 
Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği üyesidir. Bu-
nun yanında IDA Sanat Galeri’sinin sahibidir. Ay-
rıca Çankaya Belediyesi sanat danışmanıdır. Do-
ğum, ölüm, aşk ve doğa gibi konuları tuvale yan-
sıtan ressam olarak tanınmaktadır.

1927’de Milas’ta doğdu. 1951’de İ.D.G.S.A yük-
sek resim bölümünü bitirdi. Orta dereceli okullar-
da öğretmenlik yaptı. M.E.B Güzel Sanatlar Genel 
Müdürlüğünün çeşitli birimlerinde görevlerde bu-
lundu. Paris’te çalışmalar yaptı. G.E.E ve A.Ü Basın 
yayın yüksek okulunda öğretim üyesi olarak çalış-
tı. H.Ü.G.S.E Resim Ana Sanat Dalı bölüm başkanı 
iken kendi isteği ile 1990 yılında emekli oldu. Er-
tesi yıl devlet sanatçısı seçildi. Türk Resim Sana-
tı alanında birçok makale ve kitapları vardır. Ayrıca 
sanatçının, 1973 Kültür Bakanlığı Atatürk ve Cum-
huriyet Ödülü ve 1980 Sedat Simavi Vakfı Görsel 
Sanatlar Ödülü’nün de arasında bulunduğu birçok 
önemli ödülü vardır. Yurtiçi ve dışında kişisel ser-
giler açan Erol, birçok karma sergiye de katılmıştır.

He was born in 1944; in Merzifon, Turkey. He 
graduated from the Academy for Trade and 
Economical Sciences in 1968. He took private 
lessons from the acclaimed painter Lütfü Günay 
during the years 1972-1974. He continued his 
art studies in London during the years 1974-
1975. He stayed in various art centers of Europe 
in 1981-1982, where he examined the European 
masters while improving his art. In 2001, he was 
accepted to Oscar Kokoschka School in Salzburg 
Summer Academy where he studied spatial 
techniques with Prof.Jacobo Borges and action 
painting with Prof.Hermann Nitsch. He has held 
nineteen private exhibitions until now, two of 
them being abroad.

She was born in Adana in 1957. She has been 
maintaining her works freely in her own studio. 
She is also the member of BRHD (United 
Painters and Sculptors Association). Besides 
this, she is the owner and the art director of IDA 
Art Gallery and the Art Consultant of Ankara, 
Çankaya Municipality. She has been known as 
an artist  who reflects the themes like the nature, 
birth, death and love on the canvas.

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.

Tayyar EREN

Nevruz ERKEN

Turan EROL
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Cavidan Yegül Erten Manisa’da doğdu. İstanbul Devlet Güzel 
Sanatlar Akademisi’nden 1956 yılında mezun oldu. Halil Dik-
men, Zeki Faik İzer, Sabri Berkel, Nurullah Berk atölyelerinde 
desen, yağlıboya, suluboya ve gravür çalıştı. Akademi yılla-
rında resim ve iç mimarinin yanısıra sanat tarihi, edebiyat gibi 
alanlarla da ilgilendi. Akademiyi bitirdikten sonra bir yandan 
lise ve yüksekokullarda resim ve sanat tarihi öğretmenliği ya-
parken; diğer yandan da resim çalışmalarını da sürdürdü. Çe-
şitli 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 anla-
yışa sahiptir. Onun resminde karamsarlık söz konusu değildir. 
Dünyaya olumlu ve neşeli ama bir yandan da duyarlı yaklaşımı 
eserlerine de yansır. Kadınlar, balıkçılar, kediler, renkli doğa 
görünümleri, eskiçağ anıtları, mitoloji, örenyerleri 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 dünya-
sı 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 as a 
student 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.

İMREN ERŞEN

CAVİDAN YEGÜL ERTEN

TURAN EROL
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1944 yılında Merzifon’da doğdu. 1968’de İktisa-
di ve Ticari İlimler Akademisi’nden mezun oldu. 
1972-1974 yıllarında ressam Lütfü Günay’dan 
desen ve boya dersleri aldı. Resim çalışmalarını 
1974-1975 yıllarında Londra’da sürdürdü. 1981-
1982 yıllarında Avrupa’nın önemli Sanat Mer-
kezlerinde araştırmalarda bulundu. 2001 yılında 
Salzburg Yaz Akademisi’nde Prof.Jacobo Borges 
ile espas, Prof.Hermann Nitsch ile aksiyon resmi 
üzerine çalışmalar yaptı. Bugüne kadar ikisi yurt-
dışında olmak üzere on dokuz kişisel sergi açtı.

1927’de Milas’ta doğdu. 1951’de İ.D.G.S.A yük-
sek resim bölümünü bitirdi. Orta dereceli okullar-
da öğretmenlik yaptı. M.E.B Güzel Sanatlar Genel 
Müdürlüğünün çeşitli birimlerinde görevlerde bu-
lundu. Paris’te çalışmalar yaptı. G.E.E ve A.Ü Basın 
yayın yüksek okulunda öğretim üyesi olarak çalış-
tı. H.Ü.G.S.E Resim Ana Sanat Dalı bölüm başkanı 
iken kendi isteği ile 1990 yılında emekli oldu. Er-
tesi yıl devlet sanatçısı seçildi. Türk Resim Sana-
tı alanında birçok makale ve kitapları vardır. Ayrıca 
sanatçının, 1973 Kültür Bakanlığı Atatürk ve Cum-
huriyet Ödülü ve 1980 Sedat Simavi Vakfı Görsel 
Sanatlar Ödülü’nün de arasında bulunduğu birçok 
önemli ödülü vardır. Yurtiçi ve dışında kişisel ser-
giler açan Erol, birçok karma sergiye de katılmıştır.

Cavidan Yegül Erten Manisa’da doğdu. İstanbul 
Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nden 1956 yı-
lında mezun oldu. Halil Dikmen, Zeki Faik İzer, 
Sabri Berkel, Nurullah Berk atölyelerinde desen, 
yağlıboya, suluboya ve gravür çalıştı. Akademi 
yıllarında resim ve iç mimarinin yanısıra sanat 
tarihi, edebiyat gibi alanlarla da ilgilendi. Akade-
miyi bitirdikten sonra bir yandan lise ve yükseko-
kullarda resim ve sanat tarihi öğretmenliği yapar-
ken; diğer yandan da resim çalışmalarını da sür-
dürdü. Çeşitli Avrupa ülkelerine ve Amerika Bir-
leşik Devletleri’ne yaptığı mesleki gezilerde İtal-
yan primitiflerini, Flaman resim ekolünü, Röne-
sans, modern resim ekollerini inceledi. Sembo-
lizm ve Ekspresyonizm kendisine yakın bulduğu 
akımlar oldu.

He was born in 1944; in Merzifon, Turkey. He 
graduated from the Academy for Trade and 
Economical Sciences in 1968. He took private 
lessons from the acclaimed painter Lütfü Günay 
during the years 1972-1974. He continued his 
art studies in London during the years 1974-
1975. He stayed in various art centers of Europe 
in 1981-1982, where he examined the European 
masters while improving his art. In 2001, he was 
accepted to Oscar Kokoschka School in Salzburg 
Summer Academy where he studied spatial 
techniques with Prof.Jacobo Borges and action 
painting with Prof.Hermann Nitsch. He has held 
nineteen private exhibitions until now, two of 
them being abroad.

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.

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 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.

Tayyar EREN

Turan EROL

Cavidan Yegül ERTEN

1927’de Milas’ta doğdu. 1951’de İ.D.G.S.A yük-
sek resim bölümünü bitirdi. Orta dereceli okullar-
da öğretmenlik yaptı. M.E.B Güzel Sanatlar Genel 
Müdürlüğü’nün çeşitli birimlerinde görevlerde bu-
lundu. 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.

1940-Berlin’de doğdu. 1962-A.Ü. Siyasal Bilgi-
ler Fakültesi’nden mezun oldu. 1967-1974-Ankara 
TAD’de Refik Epikman ve Lütfü Günay’dan desen ve 
boya dersleri aldı. 1968-1979-Altılar Grubu’nun ku-
ruluşuna katıldı. Grup’la beraberliği 1979 yılına kadar 
sürdü. 1972-1984-Eşref Üren’le başlayan çalışma 
ve beraberliği Hoca’nın ölümüne dek devam etti. 
1982-Hindistan’da üç ay resim çalıştı. 1985-İtalyan 
Hükümeti’nin bursu ile Floransa’da sanat eğitimi ve 
Uffizi Müzesinde Rönesans ustalarından desen ça-
lışmaları yaptı. 1989-Ressam Eşref Üren Kitabını M. 
Sıktı Erinç ile hazırladı. (Meteksan sanat yayınları) 
1998-2000-Paris’te  (Ensba) Ecole Nationale Superi-
ere des beaux-arts ve Grande Chaumiere’e devam etti.
39 kişisel sergi düzenleyen Erşen pek çok karma sergi-
ye de katıldı. Sanatçı çalışmalarını Ankara’daki atölye-
sinde sürdürmektedir.

Born in Berlin in 1940. Graduated from the Faculty of 
Political Sciences at Ankara University, in 1962. Took 
courses of art from Refik Epikman, Lütfü Günay and 
Eşref Üren who were very prominent Turkish painters. 
Having initiated the formation of the Group of Six in 
1968-1979 and joining the United Artists and Scluptors 
Assc.1985, Erşen went to Florence with a scholarship 
to study art in Scuola Lorenzo de Medici and Museo 
Uffizi. In 1990 she prepared a book named “Painter 
Eşref Üren”. 1998-2000 He went to Paris and began 
to work in Ecole Nationale Superiere des beaux-arts 
(Ensba) and Grande Chaumiere. His works of drawing, 
painting and photography were awarded various prizes 
in Turkey. Exhibitions; 39 solo and many group shows. 
Studio in Ankara.
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1952 yılında Bor’da doğdu. 1974 yılında Samsun Eği-
tim enstitüsü Resim-İş Bölümü’nden mezun oldu. Niğde 
Öğretmen Okulu ve Eğitim Enstitüsü’ne atandı. 1997 
yılında Ankara Mehmetçik Lisesi’nden emekliye ayrıldı. 
1997-1999 yıllarında TRT Artistik Hizmetler Bölümünde 
ressam olarak görev yaptı. Cumhuriyetin 50. Yılında genç 
ressamlar arası resim yarışmasında 2.lik ödülü alan, Dev-
let Resim Heykel Sergilerine katılan sanatçının yurt içi ve 
dışı özel koleksiyonlarda çok sayıda eseri bulunmaktadır. 
Fransa, Almanya, İspanya ve İtalya’daki müzelerde uzun 
süreli (2008-2013) araştırma ve incelemelerde bulundu. 
Antik dönem sanat eserleri ile deve dikenleri resimlerinin 
temasını oluşturmakta, genellikle yağlıboya tekniğiyle 
çalışmaktadır. Ankara’daki atölyesinde çalışmalarını sür-
dürmektedir. Ankara 7 kişisel sergi ve çok sayıda seçkin 
karma sergiye katılmıştır.

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 Anasa-
nat Dalında “Sanatta Yeterlik” aldı. 1989’da Yardımcı 
Doçent, 1995’te ‘Güzel Sanatlar Eğitimi’ Anabilim Da-
lında 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 yayın-
landı, bilimsel toplantılara bildirileri ile katıldı, çeşitli 
dergi ve gazetelerde yazıları yer aldı. Çok sayıda karma 
sergiye katılan Etike 10 kişisel resim sergisi açtı.

Born in Bor (1952). Graduated from the Painting 
Department of the Institute of Education of Samsun 
University in 1974, later, appointed to Teaching 
School of Niğde. Retired from teaching in 1997 while 
working in Ankara Mehmetçik High School. Worked as 
a painter in Artistic Services Department of TRT. Won 
the secondary prize in the category of young painters 
at the painting competition organized on the occasion 
of the 50th anniversary of the Republic (1973). Has 
exhibited many works in domestic and international 
exhibitions, including the Official Paint and Sculpture 
Exhibition. In the period 2008-2013, attended long-term 
researches in Italy, France, Germany and Spain. Bases 
her works on the themes of ancient pieces of art and 
thistle. Continues painting in her atelier in Ankara, has 
participated 7 personal exhibition and numerous elite 
group exhibitions.

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 10 personal painting exibitions. Has participated in 
several group exibitions.

GÜNGÖR ESİN

SERAP ETİKE

Erzincan’da doğdu. Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölü-
mü Grafik Ana Sanat Dalı, Mürşide İçmeli Atölyesi’nden 
1977 yılında mezun oldu. On bir yıl devlet memuru olarak 
çalıştı. 1981 yılında Amerika’da bulunduğu sırada kısa bir 
süre pastel resim 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. On üç kişisel sergi açan sanatçı, 
ilk kişisel sergisini 1994 yılında, ilk Heykel Sergisini ise 
1996 yılında açtı. Resim ve heykel dalında yurt dışında 
(1997 yılında Paris, Brüksel, Köln, Rotterdam) ve yurt 
içinde 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.  She graduated from the Graphics 
Branch of Painting Department, Gazi Institute of Education, the 
atelier of Mürşide İçmeli in 1977. She has worked as a civil 
servant for 11 years. She studied pastel for a short while, in 
1981, when she was in the United States. She continued her 
works in various ateliers notably Ulrik Hoff’s, for three years in 
Copenhagen. She went there in 1988. She also wrote stories 
and fairy tales, some of which were published in children’s 
magazines. The artist who opened her first personal exhibition 
in 1994, has thirteen personal exhibitions in total. Her first 
sculptor exhibition was in 1996. She has attended many co-
exhibitions and mixed exhibitions of painting and sculpture in 
Turkey and abroad (Paris in 1997, Brussels, Koln, Rotterdam). 
She took part in “Artists’ meetings” activities. The artist, who 
is a member of The United Artist and Sculptors Association 
(being a board member and secretary-general for 6 years), 
continues to work in her own studio in Ankara. 

NUR ESEN
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1988 yılında doğdu. 
2002 - 2006 yılları arasında Bolu Anadolu Güzel Sa-
natlar Lisesi’nde eğitim gördü.
2010 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Resim Bölümü – Hasan PEKMEZCİ atöl-
yesinden mezun oldu. Şuan Gazi Üniversitesi, Güzel 
Sanatlar Enstitüsü, Resim Anasanat Dalı’nda Yüksek 
Lisans eğitimine devam etmektedir.

Kişisel Sergiler
2013    ‘’BULUŞMA’’ Peker Sanat - Çankaya-ANKARA
2010    ‘’Gri’’ Galeri Artist - Çankaya-ANKARA
2010    ‘’Gri Bir Sayfa’’ Galeri Artist - Fulya-İSTANBUL

He was born in 1988.
He studied at Bolu Anadolu High School of Fine Arts 
between 2002- 2006. He graduated from Hacettepe 
University Faculty of Fine Arts Department of Painting-
workshop of Hasan PEKMEZCİ in 2010. He is
continuing his postgraduate education at Gazi University, 
Institute of Fine Arts, Art Painting Department.

Solo Exhibitions
2013 “MEETING” Peker Art - Çankaya - ANKARA
2010 “Grey” Gallery Artist - Çankaya - ANKARA
2010 “A Grey Page” Gallery Artist-Fulya - ISTANBUL

SAMİ GEDİK

1975 yılında Amasya’da  doğdu.1994 yılında KTÜ Fatih 
Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği programını ka-
zandı. 1998 yılında KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Resim-İş 
Öğretmenliği programından mezun olup aynı yıl öğret-
menlik görevine başladı .Öğretmenliğe başladıktan 
sonra yağlı boya çalışmalarına ağırlık verdi.2007 yılın-
da Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Resim-İş 
Öğretmenliği Programı’nda yüksek lisansını tamamladı.  
2008 yılında itibaren Trabzon-Akçaabat Güzel Sanatlar 
lisesinde resim öğretmeni olarak görevine devam et-
mektedir. 6’sı kişisel olmak üzere 87 karma ve grup  
sergiye katıldı. 3 ödülü bulunan sanatçı BRHD (Bir-
leşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği), GESAM 
(Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği)  ve 
KPSD  (Karadeniz Plastik Sanatçıları Derneği) üyesidir.

Born in 1975 (Amasya), Necati Seydi Ferahoğlu 
attended to the Karadeniz Technical University’s 
Department of Art Education. He graduated in 1998 
and started working as an art teacher in the same year. 
During his professional career, he mostly produced 
oil-paintings. Ferahoğlu acquired his MA degree at 
Gazi University’s Division of Art Education in 2007. 
He is currently an art teacher in the Lycée of Fine Arts 
in Akçaabat, Trabzon. Ferahoğlu held six exhibitions 
personally and participated in 87 group exhibitions. He 
is the winner of three different prizes and a member 
of UPSA (United Painters and Sculptors Association), 
GESAM (Turkish Professional Association of Owners of 
Fine Art Works) and KPSD (Black Sea Plastic Artists 
Society).

NECATİ SEYDİ FERAHOĞLU

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 “ME-
ISTERSCHÜLER” unvanı. 1994 HÜ GSF Profesörlük 
Kadrosuna ve Dekanlığına Atanma. 1995-99 Üniver-
sitelerarası 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, dene-
meler, 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 several personal 
exhibitions and has won 15 awards.

ZAFER GENÇAYDIN
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1944 yılında Merzifon’da doğdu. 1968’de İktisa-
di ve Ticari İlimler Akademisi’nden mezun oldu. 
1972-1974 yıllarında ressam Lütfü Günay’dan 
desen ve boya dersleri aldı. Resim çalışmalarını 
1974-1975 yıllarında Londra’da sürdürdü. 1981-
1982 yıllarında Avrupa’nın önemli Sanat Mer-
kezlerinde araştırmalarda bulundu. 2001 yılında 
Salzburg Yaz Akademisi’nde Prof.Jacobo Borges 
ile espas, Prof.Hermann Nitsch ile aksiyon resmi 
üzerine çalışmalar yaptı. Bugüne kadar ikisi yurt-
dışında olmak üzere on dokuz kişisel sergi açtı.

1927’de Milas’ta doğdu. 1951’de İ.D.G.S.A yük-
sek resim bölümünü bitirdi. Orta dereceli okullar-
da öğretmenlik yaptı. M.E.B Güzel Sanatlar Genel 
Müdürlüğünün çeşitli birimlerinde görevlerde bu-
lundu. Paris’te çalışmalar yaptı. G.E.E ve A.Ü Basın 
yayın yüksek okulunda öğretim üyesi olarak çalış-
tı. H.Ü.G.S.E Resim Ana Sanat Dalı bölüm başkanı 
iken kendi isteği ile 1990 yılında emekli oldu. Er-
tesi yıl devlet sanatçısı seçildi. Türk Resim Sana-
tı alanında birçok makale ve kitapları vardır. Ayrıca 
sanatçının, 1973 Kültür Bakanlığı Atatürk ve Cum-
huriyet Ödülü ve 1980 Sedat Simavi Vakfı Görsel 
Sanatlar Ödülü’nün de arasında bulunduğu birçok 
önemli ödülü vardır. Yurtiçi ve dışında kişisel ser-
giler açan Erol, birçok karma sergiye de katılmıştır.

Cavidan Yegül Erten Manisa’da doğdu. İstanbul 
Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nden 1956 yı-
lında mezun oldu. Halil Dikmen, Zeki Faik İzer, 
Sabri Berkel, Nurullah Berk atölyelerinde desen, 
yağlıboya, suluboya ve gravür çalıştı. Akademi 
yıllarında resim ve iç mimarinin yanısıra sanat 
tarihi, edebiyat gibi alanlarla da ilgilendi. Akade-
miyi bitirdikten sonra bir yandan lise ve yükseko-
kullarda resim ve sanat tarihi öğretmenliği yapar-
ken; diğer yandan da resim çalışmalarını da sür-
dürdü. Çeşitli Avrupa ülkelerine ve Amerika Bir-
leşik Devletleri’ne yaptığı mesleki gezilerde İtal-
yan primitiflerini, Flaman resim ekolünü, Röne-
sans, modern resim ekollerini inceledi. Sembo-
lizm ve Ekspresyonizm kendisine yakın bulduğu 
akımlar oldu.

He was born in 1944; in Merzifon, Turkey. He 
graduated from the Academy for Trade and 
Economical Sciences in 1968. He took private 
lessons from the acclaimed painter Lütfü Günay 
during the years 1972-1974. He continued his 
art studies in London during the years 1974-
1975. He stayed in various art centers of Europe 
in 1981-1982, where he examined the European 
masters while improving his art. In 2001, he was 
accepted to Oscar Kokoschka School in Salzburg 
Summer Academy where he studied spatial 
techniques with Prof.Jacobo Borges and action 
painting with Prof.Hermann Nitsch. He has held 
nineteen private exhibitions until now, two of 
them being abroad.

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.

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 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.

Tayyar EREN

Turan EROL

Cavidan Yegül ERTEN

42nd year
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BRHD1970

Erzincan’da doğdu. 1977 yılında Gazi Eğitim En-
sititüsü Resim Bölümü’nü bitirdi. 1988-1991 yıl-
ları arasında, Kopenhag’da kaldığı süre içinde, 
çeşitli atölyelerde resim ve heykel çalıştı. Ayrı-
ca çocuklar için yazdığı öykü ve masallardan ba-
zıları çocuk dergilerinde yayımlandı. 11. kişisel 
resim sergisini açan ve 2 ortak heykel sergisin-
de yer alan sanatçı,ayrıca yurtdışında ve yurtiçin-
de çeşitli karma sergilere resim ve heykelleriy-
le katıldı. ‘’Ressamlar Buluşması’’etkinliklerinde 
yer aldı. Kendi tölyesinde çalışmaları-
nı sü düren sanatçı, evli ve iki çocuk anne-
sidir. Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraş-
lar Dern ği (BRHD) üyesi olup altı yıldır Yöne-
tim Kurulu üyesi olarak  çalışmalar yapmaktadır. 

1988- Sorgu’da doğdu. 2006- Bolu Anadolu Gü-
zel Sanatlar Lisesi’nden mezun oldu. 2010- Ha-
cettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Re-
sim Bölümü Hasan Pekmezci Atölyesi’nden me-
zun oldu. 2011- Gazi Üniversitesi Sosyal Bilim-
ler Enstitüsü Resim Anasanat Dalı Yüksek Lisan-
sı kazandı, şuan eğitimine devam etmektedir.

1941 Ankarada doğdu. 1962 -65  Gazi Eğitim 
Enstitüsü Resim İş Bölümü, Ankara. 1972 -77 
Devlet Güzel Sanatlar Yüksek Okulu – Berlin 
1977 Mezuniyet ve “MEISTERSCHÜLER” ünva-
nı. 1994 HÜ GSF Profesörlük Kadrosuna ve De-
kanlığına Atanma.1995- 99 Üniversitelerarası 
Kurul Hacettepe Üniversitesi Temsilciliği.1997 
Alman Hükümeti’nin çağrısıyla,  “3. Uluslararas 
Kültür Semineri- Waimer”,  kültür elçisi olarak 
katılma. 2000-03 HÜ Güzel Sanatlar Fakültesi 
Dekanlığı.2003 F. Almanya Kültür ve Sanat Prog-
ramı davetlisi 2008 Emeklilik , 33 kişisel sergi 
açmış ve 15 ödül almıştır. Çeşitli yayın organla-
rında ve kitaplarda yayımlanmış araştırma- İnce-
leme, eleştiri yazıları, makaleler, denemeler, tanı-
tım yazıları ve bildirileri vardır.

Born in Erzincan, Turkey.  Graduated from the 
Painting Department of the Gazi Institute of Edu-
cation, in 1977.  Studied paintings and sculptures, 
in various studios during her stay in Copenhagen, 
between 1988 and 1991. She also wrote stories 
and fairy tales ,some of which were published 
in children’s magazines. She continues to work 
in her own studio in Ankara. The artist, who is a 
member of The United Artist and Sculptors Asso-
ciation,  is working as a member of a board  for 
six years  She continues to work in her own studio 
in Ankara. She has opened 11 personal painting 
exhibitions and has been involved in 2 shared 
sculpture exhibitions. She has also displayed her 
works in mixed exhibitons in and out of Turkey.

He was born in 1988 at Sorgun. He graduated 
from Bolu Anatolian Fine Arts Highschool. Then, 
in 2006, Sami Gedik got into Hacettepe University 
Faculty of Fine Arts. In 2010, he graduated from 
Hasan PEKMEZCİ Atelier.

1941 born in  Ankara 1962-1965 Gazi Education 
Institute Painting and Crafts Department, Ankara
1972-78 Fine Arts School – Berlin (Hochs-
chule der Künste) 1977 Title of “MEISTERSCHÜ-
LER 1994 Appointed as Professor in Hacettepe 
University Fine Arts Faculty and Appointed as the 
Dean in the same faculty 1997 Invited by the Ger-
man Goverment to the 3rd International Culture   
Seminar, as Weimer Culture Delegate. 2002 Fe-
deral German Goverment, Culture and Arts Prog-
ram. The artists whose works have been inclu-
ded in many collections both at home and abro-
ad, has numerous articles and researches on art 
matters as well as three books published. He has 
several personel exibitions and has won awards.

Nur ESEN

Sami GEDİK

Zafer GENÇAYDIN
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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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44th Year

SAADET GÖZDE
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 üniversite-
den 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, Ortaöğre-
nim Edebiyat kitabında, LÖSEV ve UNICEF kartlarında 
yayınlandı.  Bir dönem Yönetim Kurulu Başkanlığını yü-
rüttüğü 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 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. 

WE REMEMBER WİTH RESPECTSAYGIYLA ANIYORUZ
ERCAN GÜLEN

1957 Born in Şebinkarahisar / Giresun.1976- 81 Had 
his university education in İstanbul Republic Academy of 
Fine Arts in the Department of Painting. 1983-94 Worked 
as instructor in Fırat University in Elazığ.1986-89 Had 
his Philosopher of Doctor Degree (PhD) in Mimar Sinan 
University in the Institute of Social Sciences.1994-08              
worked as an 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 having the 3 of them painted with soft 
pastel technique, he had 14 individual exhibitions. one 
exhibition took place in Tırnovo, Bulgaria.  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 Artisans in 1990. In addition, he has 
been awarded with 6 prizes.

HİMMET GÜMRAH
1957 Şebinkarahisar / Giresun doğumlu, 1976-81İstanbul 
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’nde yaptı, 1994-08 Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim 
Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim-İş Eğitimi 
Anabilim Dalında görev yaptı. Halen Atılım Üniversitesi Gü-
zel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesinde öğretim üyesi 
olarak meslek yaşantısına devam etmektedir. 1981 yılından 
bugüne kadar 3 tanesi Kuru Pastel tekniğinde olmak üzere 
14 kişisel sergi açtı. Bu sergilerden birini, Bulgaristan’ın 
Turnovo şehrinde gerçekleştirildi. Başta; Devlet Resim-
Heykel sergileri, DYO ve Tekel yarışmalı sergileri olmak 
üzere ulusal ve uluslar arası  fuarlarda, yarışmalı ve karma 
sergilerde eserleri sergilendi. Sanatçının bir eseri 1990 
yılında, BP Oil Avrupa Genç Sanatçılar Yarışmasında ser-
gilendi ve satın alındı. 2009 yılında aldığı 9. Şefik Bursalı 
Resim yarışması ödülü dahil sanatçı altı ödül sahibidir.
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AYNUR OCAK GÜNDOĞAN

1960 yılında Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu’ndan 
mezun oldu. Bir süre öğretmenlik yaptı. Daha sonra 
1980 yılına kadar çalışmalarına ara verdi.1980 yılından 
bu yana Lütfü GÜNAY atölyesinde, desen, yağlıboya ve 
kolaj çalışmalarını sürdürüyor. İlki 1985 yılında olmak 
üzere bugüne değin 25 kişisel sergi açtı (kolaj ve yağ-
lıboya) pek çok karma sergiye katıldı. Lütfü Günay’la 
birlikte ikili sergiler açtı. Birleşmiş Ressamlar ve Hey-
keltraşlar Derneği üyesidir, Yönetim Kurulu’nda da 
görev üstlenmiştir.  3 dönemdir (2000-2006)  Çağdaş 
Yaşamı Destekleme Derneği Ankara Şubesi başkanlığı-
nı yürütmektedir. Ayrıca Dil Derneği üyesidir.  

Graduated from Technical Teachers’ School For Girls in 
1960. After working as a teacher for a while, she took 
leave of absence until 1980. Since 1980 she worked 
on design, oil-painting and collage in Lütfü Günay’s 
Workshop. Starting from 1985, she had her “Personal 
Exhibitions’ (collage and oil-painting). Member of 
United Painters and Sculptors Association in which she 
also took part as a Board Member. She is the president 
of Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (Association in 
Support of Contemporary Living) Ankara Branch for 
3 terms (2000-2006). She  is  a  member  of  Dil  
Derneği (Language Association).

ÜLKÜ YALIM GÜNAY

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 Petrolle-
ri 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 Ulus-
lararası Plastik Sanatlar Derneği’nin “Onur Ödülü”nü aldı. 
1999’da Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nden mezun olu-
şunun 50. yılında, Mimar Sinan Üniversitesi tarafından bir 
plaketle ödüllendirildi. Kurucularından olduğu BRHD tara-
fından 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.

Sanatçı bir aileden gelen Aynur Ocak Gündoğan, 1978 
Gazi Eğitim Grafik Bölümü mezunudur.1989 yılında 
ilk kişisel sergisini Ankara Valiliği Sanat Galerisi’nde 
açmıştır. Sanatçı, 1989 yılından bugüne kadar birçok 
karma sergiye katılmış ve 46 kişisel sergi açmıştır. 
Yağlıboya çalışmalarında sanatçı, kadını tema ola-
rak işlemektedir. Kadının gizemli dünyasını yansıttığı 
eserlerinde ışık ve renk oyunlarını mitolojik üslupla 
anlatmaktadır. Son dönem çalışmaları yoğun olarak 
Camaltı sanatıdır. Şahmeranlar, Piri Reis Haritaları, 
Tuğralar ve Anadolu motiflerini fırçasıyla işleyerek 
kendi tarzında yorumlamaktadır.  Eserleri, yurt içinde 
ve yurt dışında özel koleksiyonlarda, uluslararası mü-
zelerde ve Eskişehir Çağdaş Sanatlar Müzesi’nde yer 
almaktadır. Uluslararası Bienaller, Sanat Fuarları ve pek 
çok karma sergiye katılmış olan Sanatçı, BRHD üyesi 
olup, çalışmalarını Ankara’da bulunan kendi atölyesin-
de sürdürmektedir.

Descending from an artist family, Aynur Ocak 
Gündoğan is a graduate of Gazi Education Faculty, 
Graphics Department (1978). She opened her first 
solo exhibition in 1989 in Ankara Governor’s Art 
Gallery. Since 1989, the artist has participated in 
many mixed exhibitions and opened 46 private ones. 
In her oil paint works, her theme is “woman”. In her 
works in which she reflects woman’s mysterious world, 
she employs light and color details in a mythological 
technique. Lately she is working with “camaltı” 
method. She interprets Şahmerans, Piri Reis’ Maps, 
sultan signatures and Anatolian patterns with her brush. 
Her works are in private collections and international 
museums at home and abroad. She has participated 
in many international biennials, art fairs and mixed 
exhibitions. She is a member of United Painters and 
Sculptors Association. She continues to work in her 
own studio in Ankara. 
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01.09.1966 Amasya/Merzifon doğumludur. Resim sa-
natını bir yaşam biçimine dönüştürerek yurt içi ve yurt 
dışında olmak üzere 19 kişisel resim sergisi 100’ün 
üzerinde bu bağlamda sanat etkinliklerine katılmış ve 
sanat çalıştayları organize etmiştir.Çalışmalarını atöl-
yesinde devam ettirmektedir. BRHD üyesidir.

Was born in Amasya/Merzifon in 1966. He took the art 
and turned it to a way of life by launching 19 personal 
exhibition and attending over 100 art organizations. He 
currently keeps working at his atelier on new projects.
He is a member of BRHD.

ERHAN HÖKELEK

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 çalış-
malarına devam etti. 2013 yılında ABD’nin Texas Eya-
letinin Dallas Kentinde bulunan Richland College’de 
Mr. Benson yönetiminde Sertifikalı “Figurative Dra-
wing” eğitimini  almış olup halen Ankara’da kendi 
atelyesinde resim çalışmalarını sürdürmektedir. An-
kara Kadın Ressamlar Derneği (AKRD) ile Birleşmiş 
Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği (BRHD) üyesidir.

3 kez kişisel sergi açtı. Birçok Yurtiçi ve Yurtdışı karma 
sergilere katıldı. 

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 in her own 
work-shop. She is a member of AKRD (Ankara Women 
Painters Association) and BRHD (United Painters and 
Sculptors Association).

She has performed three individual exhibitions and 
participated in many local and international group 
exhibitions.

ÜMİT İÇDUYGU

Graphic Design/Fine Arts of  Hacettepe University, ANKARA. Received 
Master of Arts degree at the Fine Arts Faculty of Yeditepe University. 2005 
Won an award in the 66th State Painting, Sculpture, Ceramic and Engraving 
nation wide contest organized by the Turkish Ministry of Culture and 
Tourism.2006 Exhibition award in the 32nd DYO traditional art contest.2006 
Exhibition award organized by the Pharmaceutical company Lillies in 
ENGLAND.2007 Exhibition award in the 7.Sefik Bursali painting contest by 
the Turkish Ministry of Culture and Tourism.2009 Solo exhibition in Soysal 
Art Gallery.- ANTALYA. 2010 Exhibition award in the 10.Sefik Bursali painting 
contest by the Turkish Ministry of Culture and Tourism. 2011 Joined mix 
exhibition by Art Gallery Binyıl-ISTANBUL. 2011 BRHD, 41.years exhibition-
ANKARA. 2011 Joined Mix Exhibition by  Ministry of Culture and Tourism 
in  Oslo Kunstsamleren Gallery  -NORWAY. 2013 Organized  ‘’ We are side 
of Piece ‘’ concurrent exhibitions  in  14 country. 2013 Land Art , 2000 m2  
snow on saklikent with Unusual art care group – ANTALYA. 2013  Joined  
2.International art biennial as Guest artist –IZMIR. 2013 We are side of 
peace , mix exhibition at Şirket-i Hayriye Sanat Galerisi- ISTANBUL. 2013 
Solo exhibition at Aydin Kanza culture house-ANTALYA. 2014 Mix exhibition 
of Unusual care art group ,Şirket-i Hayriye Sanat Galerisi-ISTANBUL. 
P.C Member of BRHD ( United artists and sculpters Union) Member of 
International activist art group and  Unusual Care Art Group Her  interviews 
and paints  issue by some Art Journals

Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Ana Sanat 
Dalı’ndan mezun oldu.  Yeditepe Ünv. Plastik Sanatlar, Resim Bölümünde 
yüksek lisansını tamamladı. Akdeniz Ünv. Güzel Sanatlar Fakültesinde 
doktora eğitimi yapmaktadır. 2005- Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 
düzenlenen 66. Devlet Resim, Heykel, Seramik ve Özgün Baskı yarışma-
sında Resim alanında Ödül. -2006 32.DYO geleneksel resim yarışmasında 
sergilenme. -2006 Karma sergi - Londra-İNGİLTERE. 2007 Kültür Bakan-
lığı Şefik Bursalı Resim Yarışmasında Sergilenme. 2010 Kültür Bakanlığı 
Şefik Bursalı Resim Yarışmasında Sergilenme. 2009 Soysal sanat galerisi 
kişisel sergi ANTALYA. -2010 10.Şefik Bursalı resim yarışması, sergilen-
me. 2011 Galeri Binyıl, karma sergi-İSTANBUL. 2011 BRHD, 41.yıl karma 
sergi ANKARA. 2011 Karma sergi, Kunstsamleren Gallery, OSLO-NOR-
VEÇ. 2013  Barışa Tarafız adlı uluslararası sanat etkinliği organizasyonu. 
-2013 Land Art , 200 metrekarelik alanda kar üzerine resim çalışmasına 
katıldı sıradışı sanat grup üyesi olarak-Saklıkent-ANTALYA. 2013 Ulus-
lararası  2. İZMİR Sanat Bienali.2013 Barışa Tarafız genel sergi ,Şirket-i 
Hayriye Sanat Galerisi – İSTANBUL. 2013  Kişisel sergi Aydın Kanza Sanat 
Galerisi ANTALYA. -2014 İstanbul Sıradışı karma sergi, Şirket-i Hayriye 
Sanat Galerisi- İSTANBUL BRHD (Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar 
Derneği), Unusual art grup  ve Uluslar arası aktivist sanatçılar derneği 
üyesidir. Çeşitli kültür sanat yayınlarında röportajları yer almıştır.

BERRİN İLHAN
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FEHNUR İPEK
Fehnur İpek 1964 yılında Artvin’de doğmuş olan 
sanatçı, ilköğrenimini Erzurum’da, orta ve lise öğre-
nimi Ankara’da tamamladı. Gazi Üniversitesi Resim 
Bölümü’nden 1984 yılında mezun oldu. Türkiye’nin 
çeşitli il ve ilçelerinde resim ve grafik öğretmenliği 
yaptı. Sanatçı 2005 yılında emekli olup, şuan çalış-
malarına Ankara Emekteki kendi atölyesinde sürdür-
mektedir. Buna ek olarak, 2003 yılından beri kitap 
resimlemektedir. 17 kişisel sergi ve çok sayıda karma 
sergiye katılmıştır. Yurtiçi ve yurtdışı koleksiyonlarda 
resimleri vardır. 

Fehnur Ipek was born in Yusufeli, in Artvin in 1964. She 
finished primary school in Erzurum, secondary and 
high school in Ankara. She was graduated from Gazi 
University  in Ankara in 1984, faculty of art education. 
She work as an art and graphics teacher at different 
schools in various cities and town in Turkey. She was 
retired in 2005 and currently continues her studies in 
her own studio in Emek, Ankara. In addition to that, she 
has been drawing pictures for books since 2003. she 
participated in seventeen personal and many common 
exhibitions. She has her works present in collections in 
Turkey and abroad.

SVETLANA İNAÇ
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

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 ta-
sarımı 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, 

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 Cum-
huriyet İlköğretim Okulu’nda  öğretmenliğe başladı. 
Halen Ankara Kız Teknik  Olgunlaştırma Enstitüsü Se-
ramik Bölümü’nde seramik öğretmenliği görevini sür-
dürmekte , sanatsal çalışmalarına Ankara’daki seramik 
atölyesinde gerçekleştirmektedir.

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 masters degree in 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 at Ankara 
Maturing Institution of Technical Training for Girls. ( 
Ankara Kız Teknik Olgunlaştırma Enstitüsü ). In addition 
to this, she has been performing her artistic practices 
in her ceramic workshop in Ankara.

SELVİ İLHAN
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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 KAHRAMAN
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1947 yılında Mazıdağı’nda doğdu. İstanbul Öğretmen 
Okulu’nun ardından; şimdiki adı Marmara Üniversi-
tesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi 
Resim–İş Öğretmenliği Bölümü olan, dönemin İstan-
bul 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 Gü-
zel 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.

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”.

MEHMET KAPÇAK

BARAN KAMİLOĞLU
T. Baran Kamiloğlu was born in Kars in 1981. He 
went to primary and secondary school in Ankara. He 
graduated from Gazi University from the department of  
Art Education in  the faculty of Fine Arts Education in 
2002 and he got his masters degree from the same 
university in 2009. He works as an art teacher at a state 
school and he still keeps producing artistic works. 

1981 Kars doğumlu, ilk ve orta öğrenimini Ankara’da 
tamamladı. Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitim 
Resim-iş Öğretmenliği Bölümü’nde 2002 yılında li-
sans, 2009 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı. 
Halen Milli Eğitim’e bağlı bir okulda görsel sanatlar 
öğretmeni olarak çalışmakta, sanatsal çalışmalarına 
devam etmektedir. Birçok kişisel, karma sergiye katıl-
mıştır.

1971 Trabzon’da doğdu. 1995 Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Fatih Eğitim Fakültesi Resim–İş Eğitimi Bölümünden mezun 
oldu. 2000 K.T.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Anasa-
nat Dalında Yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1995-2002 
yılları arasında K.T.Ü. Fatih Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar 
Eğitimi Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak görev yaptı. 
2003 yılı itibariyle 2547 sayılı Yüksek Öğrenim Kanununun 
35. maddesi uyarınca Doktora Eğitimi için Gazi Üniversitesi 
Eğitim Bilimleri Enstitüsüne atandı ve Güzel Sanatlar Eğitimi 
Bölümü, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalında görevlendirildi. 
2009 yılında Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 
Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalında doktora eğitimini tamam-
ladı. 2010 yılında K.T.Ü. Fatih Eğitim Fakültesi Güzel Sanat-
lar Eğitimi Bölümüne geri dönerek bu bölümde Yrd. Doç. 
Dr. olarak göreve başladı. Aynı bölümde belli dönemlerde 
bölüm başkanlığı, ve ABD Başkanlığı görevlerinde bulundu 
halen bu bölümde Bölüm Başkan yardımcısı olarak görev 
yapmaktadır. Sanatçı dört kişisel sergi açmış olup birçok 
fuar, festival ve karma sergiye katılmıştır ayrıca dört ayrı ya-
rışmada da ödülleri bulunmaktadır.

He was born in Trabzon in 1971 . In 1995, he graduated 
from Karadeniz Technical University, Fatih Department 
of Art Education. In 2000, he completed his graduate 
studies in Main Art Institute of Social Sciences in KTU. 
Between 1995-2002, he served as a Research Assistant 
in the Fatih Faculty of Fine Arts. By 2003, he got the right 
for studying PhD at Gazi University and was assigned to 
work in department of Fine Arts. In 2009, he completed 
his doctorate education in Gazi University, Institute of 
Education Sciences. In 2010, he returned to KTU Fatih 
Department of Art Education as an assistant professor. he 
worked as the head of department and department chair 
in various terms. Currently he is the vice-chair in this 
department. The artist has had four individual exhibitions 
and participated in many fairs, fests and mixed exhibitions. 
Besides, he has awards from four different competititons.

RAİF KALYONCU
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1959’da Gümüşhane’de doğdu. Gazi Üniversitesi Gazi 
Eğitim Fakültesi Resim Bölümünü ve Ankara Üniver-
sitesi Eğitim Bilimleri  Fakültesi Psikoloji Bölümünü 
bitirdi. Adana İtia Ekonomi Fakültesine bir süre devam 
etti. Yurtdışında müze incelemelerinde bulundu. Çok 
sayıda yarışmalı, karma ve uluslararası sergilere katıl-
dı. Katıldığı yarışmalardan 7 adet ödül aldı. Sanatçının 
eserleri yurtiçi -  yurtdışı resmi ve özel koleksiyonlarda, 
ayrıca bazı kurum ve kent müzelerinde bulunmaktadır. 

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.

SEZAİ KARA

SÜLEYMAN KARAKUL
Born in Sivas, Turkey in 1952, Süleyman Karakul 
graduated from Gazi Educational Institute, Painting 
Department in 1974. He completed his bachelor’s 
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 has participated 
in many group exhibitions, has also had 31 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 Sü-
leyman Karakul, 1974’de Gazi Eğitim Enstitüsü Resim 
Bölümünden mezun oldu. 1986’da Gazi Üniversitesi, 
Eğitim Fakültesi Grafik Ana Sanat Dalında lisans eği-
timini tamamladı. Uzun yıllar resim öğretmenliği yap-
tıktan sonra 2001’de emekli olan sanatçı aynı zamanda 
reklam grafiği, kitap, dergi kapakları düzenlemesi ve 
karikatür gibi alanlarda da uğraş verdi.Çok sayıda kar-
ma sergiye katılan sanatçı otuz bir kişisel sergi açtı. 68’ 
liler Vakfı 30. Yıl Etkinlikleri Resim Emek Ödülünü aldı. 
Birçok koleksiyonda eserleri bulunan sanatçı hâlen 
kendi atölyesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

GÜLAY KARAKUŞ
Ankara doğumlu sanatçı, Hacettepe Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde lisans, Gazi Üni-
versitesi Güzel Sanatlar Fakültesi  Resim Bölümünde 
ise yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.  ‘’Tomogra-
fik Portreler’’ konulu bir tezi bulunan sanatçı üç kişisel, 
on altı karma sergiye katılmıştır.

The artist was born in Ankara. She received her 
Bachelor’s degree from Hacettepe University, Faculty 
of Fine Arts,, Department of Painting and in the same 
department, she has completed her master’s studies. 
Her thesis is titled as “Tomographic Portraits”. She 
participated in three solo and sixteen group exhibitions.
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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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SADIK KINIKOĞLU
1941 yılında Malatya’da doğdu. 1964 yılında İTÜ İnşaat 
Fakültesi’nden mezun oldu. 1968-1976 yılları arasın-
da Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi‘nde 
Tasarı Geometri hocalığı yaptı.  2004 yılında Firdevsi 
Feyzullah’ın atölyesine devam etmeye başladı. Konu-
larını hayatın içinden seçerek Yüksek Gerçekçi / Hiper 
Realist bir üslupla yaptığı resimlerinde Türk Kültür de-
ğerlerinin gelecek kuşaklara aktarılmasını amaç edindi. 
Yüksek gerçekçilik akımının ülkemizde de güçlenme-
sini bir misyon olarak benimsedi. 5 kişisel sergi açtı. 
Orijinal fotoğraflardan yararlanarak yaptığı “CUMHURİ-
YETE DOĞRU” adlı yağlıboya tablosuyla derneğimizin 
43. yıl karma sergisine katıldı ve tüm hakları Anıtkabir 
komutanlığında olmak kaydı ile tabloyu Anıtkabir Ata-
türk ve Kurtuluş Savaşı Müzesine bağışladı.

Was born in 1941 in Malatya. During his years in high 
school, he started his first oil-painting attempts. 
In 1964, he was graduated from Istanbul Technical 
University, department of Civil Engineering. Between 
1968-1976 he worked for Ankara State Engineering 
and Architacture Academy as an instructor of 
descriptive geometry. During construction business 
years, he suspended his painting activities for 30 years. 
In 2004, he started attending to Firdevsi Feyzullah’s 
painting studio. Selecting his painting subjects from 
real life and painting with a hyperrealist style, he 
aspired to transmit the Turkish cultural values to the 
next generations and contribute to the development of 
hyperrealist art movement in Turkey.  

Fatih Kızılcan, 1961 de Köyceğiz ‘de doğmuştur. Ço-
cuk Cerrahisi Doçentidir. Resim çalışmalarına yoğun-
laşmak amacıyla akademik kariyerini 1997 de bırak-
mıştır. 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. Resimlerin-
deki figürlerini mdf  zemin üzerine hazırladığı boya 
kuruduktan sonra silerek ve kazıyarak oluşturmaktadır. 
Karanlık zeminden silerek resim yapmakla Gestalt fe-
nomenini çalıştırarak kafasındaki görüntülere, sahne-
lere, yüzlere , v.s., çizmek veya boyamaktan daha kolay 
ulaşabildiğine inanmaktadır.

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.

FATİH KIZILCAN

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 Res-
mi” sergilerinde yer aldı. Kazandığı ödüller, TRT Sanat 
(1971), SANAT 78 Başarılı Sanatçı (1979), Devlet Re-
sim 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 made 
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).

MÜŞERREF KÖKTÜRK
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ORHAN KURMALI
Orhan Kurmalı was born in 1961 in Ayaş. He was 
graduated from Gazi University Faculty of Fine Arts, 
Department of Painting. He completed his higher 
education in the Faculty of Fine Arts, Branch of Painting 
in Hacettepe University, in 1991. 
The artist has his works in official and private 
collections, mainly, in State Exhibition of Painting and 
Sculpture museum in Ankara. He continues his works 
in his private workshop in Devrek.

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

İBRAHİM KUZEY
1961 yılında Şarkışlada doğdu.1983 yılında GÜGEF 
Resim-İş Bölümünden mezun oldu.İki dönem yönetim 
kurulu üyeliğide yaptığı BRHD üyesi olan sanatçı,iki 
yüzün üzerinde karma,grup sergileri,çalıştaylar ile fes-
tival ve etkinliklere katılmıştır.18 kişisel sergi açmıştır.
Ankara Devlet Resim Heykel Müzesi,Gazi Müzesi,Kültür 
veTurizm Bakanlığı Kolleksiyonu ile resmi ve özel kool-
leksiyonlarda eserleri bulunan sanatçı,Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nca düzenlenen ‘’Türkiye Resimleniyor’’ile 
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı’nca 
ortak düzenlenen ‘’Garlar Resimleniyor’’projelerine 
davet edilmiş olup,çalışmalarını Ankara’da sürdür-
mektedir.

He was born in Şarkışla in  1961.He graduated  from 
the  Department of Painting of Gazi University,Gazi 
Training Faculty in 1983.The Artist who is a member 
of B.R.H.D. has joined festivals and over 200 mixed 
and group exhibitions.He has 18 solo exhibitions.
His works are present in Ankara State Painting and 
Sculpture Museum,Gazi Museum,the collection of the 
Ministry of Culture and Tourism with the public and in 
private collections.He participated in projects,’’Turkey 
is getting painted’’organized by Ministry of Culture 
and’’Stations are getting painted’’co-organized by the 
Ministries Culture and Transportation.He continues 
working in Ankara.

1958 yılında İ.D.G.S.A. Resim Bölümü Zeki Kocamemi 
Atölyesi’nden mezun olduktan sonra bir süre Şişe ve 
Cam Fabrikası’nda desinatör olarak çalıştı. 1960’tan 
sonra yaşamını Ankara’da sürdüren sanatçı, bir devlet 
kuruluşunun teknik bürosunda çalıştı, Erkek Teknik Öğ-
retmen Okulu’nda ders verdi, emekli olduktan sonra 12 
yıl Başak Sigorta Sanat Galerisi’nde galeri yöneticiliği 
yaptı. Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği 
ve Akademi Mezunları Derneği üyesi olan Altıata, bu 
süre içinde sanat çalışmalarını da sürdürerek yurt içi 
ve yurt dışında çeşitli karma sergilere katıldı, kişisel 
sergiler açtı.

Nuran Altıata Kuzulugil graduated 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 Association, Altıata meanwhile continued to 
paint, participating in various joint exhibitions at home 
and abroad as well as opening personal exhibitions of 
her own.

NURAN ALTIATA KUZULUGİL
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1945 yılında Konya’da doğdu.1968’de Gazi Eğitim 
Enstitüsü Resim-İş Bölümü’nü bitirdi. 1970’de Mil-
li Eğitim Bakanlığı’nın açtığı sınavı kazanarak ihtisas 
için yurt dışına gönderildi. 1975 yılında Kassel Dev-
let Güzel Sanatlar Akademisi’ni 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 üniver-
sitede sanatta yeterlilik, 1987 yılında da Doçent un-
vanını 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.

HAYATİ MİSMAN

Hatice Gülmez Nalbant; İstanbul İlk Öğretmen Okulu 
Resim ve Atatürk Eğitim Fakültesi Resim Bölümlerini 
bitirdi. Eğitiminde İlhami DEMİRCİ, Selahattin TARAN, 
Hidayet GÜLEN, Enver Naci GÖKŞEN, Ramiz AYDIN 
gibi saygın ve nitelikli eğitimcilerin etkisi büyüktür.
Bir çok kamu ve özel okulda öğretmenliğin yanı sıra 
sanat kariyerini, ondan fazla kişisel sergi ve sayısız 
karma sergiye ile inşa etti. Uluslararası Plastik Sanatlar 
Derneği (UPSD), BODRUMART ve Birleşmiş Ressam-
lar ve Heykeltıraşlar Derneği (BRHD) üyesi olan Hatice, 
Kadıköy’deki atölyesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Hatice Gülmez graduated from Çapa Istanbul Teacher’s 
Training School and afterwards received her bachelors 
from the Art Department of Atatürk Education Faculty. 
She worked with various talented and respected 
influential artists and painters such as İlhami DEMİRCİ, 
Selahattin TARAN, Hidayet GÜLEN, Enver Naci GÖKŞEN 
and Ramiz AYDIN.  
Besides Hatice’s career as a teacher in various public 
and private schools she was also building her art career 
with more than ten personal exhibitions and countless 
group exhibitions. As a member of International 
Plastic Artists Association (IAA), BODRUMART and 
United Painter and Sculptors Association (UPSA) she 
continues to work in her studio in İstanbul, Kadıköy. 

HATİCE GÜLMEZ NALBANT

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 sür-
dürmektedir. BRHD ve Bursa Güzel Sanatları Koruma 
ve Geliştirme Derneği Üyesidir. Üç kişisel sergi açmış-
tır ve çok sayıda karma sergiye katılmıştır. 

Born in 1958 at Oguzeli/GAZİANTEP. 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 Güney 
and Faik Agayev. She is stil painting in her own studio. 
She is a member of United Painters and Sculptors 
association and Bursa Fine Arts Protection and 
Development Association. She has held three solo and 
several group exhibitions.

AYŞE CANAN OĞAN
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MEHMET AKİF ORÇAN
He was born in Kahramanmaraş in 1977.He graduated 
from Atatürk University Art Department in 2000. He 
opened eight personel exhibition. There is deliberate 
vacuum energy on pictures. There is a deliberate energy 
of emptiness in his paintings. He wants to turn these 
empty spaces to his advantage, fluidity of colour and 
stains are strong against singularity. These spaces can 
turn into an explosive energy, concrete mutilation in the 
figures. Focusing on figures, the spatial function of the 
figure is always completed in a different geographic 
plane in his paintings. Main figures always go ashore, 
and each time the strong feeling of tiredness is apparent 
SELECTED COMPETITIVE EXHIBITIONS:“Migration” on 
the 5th National Art Competition / Exhibition -”Growing 
up with the Environment on” 6th National Art Competition 
/ Exhibition 1.SADA National Art Competition / Exhibition

1977 K.Maraş doğumlu.2000 Yılında Atatürk Üniver-
sitesinden mezun oldu.8 kişisel sergi açtı. Resimlerde 
kasıtlı  boşluk enerjisi vardır. Bu alanları  pozitif anlamda 
avantaja çevirmeyi amaçlamaktadır; renk ve leke akış-
kanlıkları tekilliğe karşın şiddetlidir. Boşluklar,  patlama 
enerjisine , figürlerdeki somut yırtılmalarla dönüşebil-
mektedir. figür üzerinde yoğunlaşırken,figürün mekansal 
işlevi onun resimlerinde hep başka bir coğrafya düzle-
miyle tamamlanır. Esas figürler daima kıyıya vurur, yo-
ğun yorgunluk her defasında belirgindir. K.Maraş Güzel 
Sanatlar lisesinde Resim Öğretmeni olarak görev yap-
maktadır. BRHD üyesidir.Halen kendi atölyesinde çalış-
malarına devam etmektedir. Seçilmiş Yarışmalı Sergiler 
“Göç” konulu 5.Ulusal Resim Yarışması / Sergileme-
“Çevre ile Büyümek” konulu 6.Ulusal Resim Yarışması / 
Sergileme 1.SADA Ulusal Resim Yarışması / Sergileme

YÜKSEL BOZ ÖCAL
1957’de UŞAK-Karahallı’da doğdu. 1983 ‘de MSGSU  
Seramik ve Cam Anasanat Dalın’dan Yüksek Lisans 
diploması ile mezun oldu. 1991’de H. Ü. Seramik 
Bölümü’nden SanattaYeterlik diploması aldı. 2013’de  
KTO Karatay üniversitesi’nde,   Yardımcı Doçent  ün-
vanını aldı. 1983-1993  yılları arasında H.Ü. Seramik 
Bölümü’nde, 2006-2011 de G.Ü. MEF’sinde çalıştı. 
Emekli oldu. 1985’de Vakkorama Heykel Yarışmasın-
da Mansiyon aldı. 1982-2013 yılları arasında ulusal-
uluslararası toplam  89  yarışmalı ve karma sergiye 
katıldı. 1995-2014 yılları arasında 8 kişisel sergi açtı. 
İDGSA 80’liler grubu ile 2008’de İTALYA’da, 2010’da 
LUXEMBURG’da, 2011’de   RIGA’da karma sergiye ka-
tıldı. I.ve II. International Izmir Biennal of Arts’da kişi-
sel sergi açtı.   Yapıtları özel kolleksiyonlarda ve Vakko 
Müzesi’nde yer almaktadır. Ankara’da iç ve dış mekan-
larda yapı seramikleri vardır. Halen  KTO Karatay Üniver-
sitesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü kurucu öğretim 
üyesi olarak çalışmaktadır.

1957  She was born in Karahallı/Turkey. 1978-1983   
She had  master’s degree at MSGSU  Faculty of  Fine 
Arts Department of Ceramics and Glass. 1991  She 
had Proficiency in Art degree from HU, Faculty of Fine 
Arts. 1983-2011  She worked at HU, Faculty of Fine 
Arts and at GU. 1985  She won mention award in 
Vakkorama Sculpture Contest in 1985. She opened 8 
Individual Exhibitions. 1982-2011  She joined total of  
88 Competition and the Mixed Exhibitions. 2008-2011  
She joined a mixed  exhibition  together with İDGSA 
80’s in Italy,  in Luxemburg  and in RIGA. 2011-2013  
She opened individual exhibitions at  International Izmir 
Biennal of Arts-Izmir. She has interior and exterior 
applications of building ceramics in some buildings in 
Ankara. She is working at the Karatay Universitesi. She is 
a founding member.

1972’de Ankara’da doğan sanatçı lisans ve lisansüstü eği-
timini Hacettepe Üniversitesi G.S.F. Heykel Bölümü’nde ta-
mamlamıştır. Mersin Üniversitesi G.S.F. Heykel Bölümü’nde 
ve Bilkent Üniversitesi B.U.P.S.’ta öğretim görevlisi olarak 
çalışmış olan sanatçının yurtiçi ve yurtdışında çeşitli  diplo-
matik  anıtsal projeleri bulunmaktadır. Yurtiçi ve yurtdışında 
çeşitli bienal, sempozyum, fuar ve karma sergilere katılan 
sanatçının  dokuz kişisel sergisi bulunmaktadır. ODTÜ. Hey-
kel Yarışması’nda Birincilik Ödülüve 57.Devlet Resim Heykel 
Yarışması’nda Başarı Ödülü bulunan sanatçı halen serbest 
heykeltraş olarak çalışmakta; çeşitli resmi ve özel kurum-
lar için sanat danışmanlıkları, bilirkişilikler, jüri üyelikleri  
yapmaktadır. Sanatı hakkında yurtiçi ve yurtdışında, yazılı 
ve görsel basında çeşitli yazılar, röportjlar,programlar ya-
pılmış olup kataloglar yayınlanmıştır. Referansları  arasında 
T.C. Cumhurbaşkanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. 
Dışişleri Bakanlığı, pek çok ülkenin büyükelçilikleri, üniver-
siteler, yurtiçi ve yurtdışında çeşitli müzeler , belediyeler ile 
özel şirketler  ve kolleksiyoncular yer almaktadır.

Born in Ankara in 1972, the artist completed the Bachelor 
and Master’s programs in the Sculpture department at the 
Hacettepe University School of Fine Arts.He has taught in 
the Sculpture Department at the Mersin University School 
of Fine Arts as well at a school calledB.U.P.S.,which is 
affiliated to Bilkent University, and in various cities has 
executed monumental projects most of them diplomatic 
or official in nature.Önal has participated in a number of 
biennials, symposiums, fairs and group shows at home and 
abroad, and held ten solo exhibitions.Boasting a First Prize 
in the Middle Easet Technical University Sculpture Contest 
and a Citation in the 57.th State Painting and Sculpture 
Competition,the artist currently work as a freelance sculptor 
while acting as art consultant for various public and private 
institutions.A number of articles have appeared about his 
art in printed media and programs have been telecast on 
the same theme, not to mention the catalogues which have 
been published concerning his works.

FİLİNTA ÖNAL
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1989 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi resim 
bölümünde lisans eğitimini, 1994 yılında Gazi Üni-
versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Ana Sanat 
Dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Sanatçı, 
Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği (BRHT) 
üyesidir.  Bugüne kadar 10 kişisel sergi açan ve çok 
sayıda karma sergiye katılan Sanatçının özel koleksi-
yonlar ile çeşitli kurum ve kuruluşlarda eserleri bulun-
maktadır.  Halen sanat eğitimcisi olarak çalışmakta ve 
resim çalışmalarını Ankara’da kendi atölyesinde sür-
dürmektedir. 

She graduated from the Faculty of Art in Gazi University 
in 1989 and she got her master’s degree in Art at the 
Instiute of Social Sciences of Gazi University in 1994. 
She had 10 solo exhibitions and she joined  many 
group exhibitions. Some of her paintings are present in 
several Instutions and collections. She is still working 
as a teacher and currently she works in her own studio 
in Ankara.

NADİRE ÖZBEK

1956’da Trabzon’da doğdu.  Samsun Eğitim Enstitü-
sü Resim Bölümü’nü bitirdi. Lisansını Eskişehir Ana-
dolu Üniversitesi’nde tamamladı. Halen Özel Sanko 
Okulları’nda resim öğretmeni olan sanatçı, aynı za-
manda Sanko Sanat Galerisi Seçici Kurul Üyeliğini ve 
küratörlüğünü yürütmektedir. Sosyal içerikli figüratif 
konuları  mekan figür bağlantısı kurarak  çalışmakta, 
yöresel doku  olan keşan ve peştamalı evrensel kay-
gılar içerisinde sanatsal ögeler kullanarak ifade et-
mektedir. 1. ve 2. Uluslararası Gaziantep Ressamlar 
Buluşması’nın koordinatörüdür.15 kişisel sergi açmış 
olup, 100 den fazla karma sergilere , ulusal ve ulus-
lararası yedi çalıştaya, bir sanat festivaline ve birçok 
sanat fuarına katılmıştır.

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 15 personal exhibition.

ASLI ÇAKAR ÖZEN

EVRİM ÖZESKİCİ
He was born in Corum/Turkey in 1984. He graduated 
from Gazi University Education Faculty Art Education 
Department in 2007. He got his master degree 
from Erciyes University Institute of Fine Arts Painting 
Department in 2010. He won two awards in national 
painting  competitions. He held three solo exhibitions 
and participated in about hundred national and 
international mixed exhibitions. His paintings are in 
several collections in USA, Spain, Turkey, Ukrain, 
Italy and France. He works in Usak University Faculty 
of Fine Arts Basic Education Department as a lecturer 
and continues his Ph.D. degree in Hacettepe University 
Institute of Fine Arts Painting Department. He is a 
member of Visual Art Education Assocation (VAEA) and 
United Painters and Sculptors Association (UPSA).

1984 yılında Çorum’da doğdu. 2007 yılında Gazi Üni-
versitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi 
Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı’nda Lisans, 
2010 yılında Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Ensti-
tüsü Resim Ana Sanat Dalı’nda Yüksek Lisans eğitimi-
ni tamamladı. Özeskici resim yarışmalarından iki ödül 
aldı. Üç kişisel sergi açtı. Yüze yakın ulusal ve ulusla-
rarası karma sergiye katıldı. Eserleri Amerika, İspanya, 
Türkiye, Ukrayna, İtalya ve Fransa’daki koleksiyonlarda 
bulunmaktadır. Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakül-
tesi Temel Eğitim Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olarak 
çalışmaktadır. Aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Enstitüsü Sanatta Yeterlik Programı 
Resim Anasanat Dalı’nda eğitimine devam etmektedir. 
GÖRSED ve BRHD üyesidir.
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SUNA ÖZKALAN

NAZENDE ÖZKANLI
1972 Aksaray’da doğdu. 1993 yılında Hacettepe Üni-
versitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam 
Anasanat Dalından mezun oldu. 1998 yılında Anadolu 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Seramik Bölü-
münde Yüksek Lisansını tamamladı. 1995-2001 yıl-
ları 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 Bölümün-
de öğretim Görevlisi ve aynı zamanda Bölüm Başkanı 
olarak görevine devam etti. 2011 yılında Aksaray Üni-
versitesi 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. 

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 at the 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 the head of  the Department.Guzelyurt in 
2011, Aksaray University School of Ceramics, Glass 
and Tile Vocational High School was appointed as a 
lecturer. Currently, she continues her work  at the same 
university. She has had 6 Personal Exhibitions and 
participated in numerous group exhibitions.

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 ça-
lışmalarını 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 sa-
natçının yurt içinde ve dışında çeşitli koleksiyonlarda 
yapıtları bulunmaktadır. 20 kişisel sergi açmış, pek çok 
karma sergiye katılmıştır. BRHD ve IAPM Kâğıt Sanat-
çıları Dernekleri üyesidir.

She was born in İzmir in 1944. She got her education 
in Ankara with training of Refik Epikman & Lütfü Günay 
at the art branch of Turkish-American Association 
starting from 1962. 
She retried from Turkish Petroleum Corporation in 
1987. She has been abroad many times to follow the 
developments in the art world. She received (1979) 
Mention Award given by Ankara Art Magazine. 
She has had 20 individual exhibitions and her works 
have been exhibited in many mixed exhibitions as well. 
She continues working in her own studio.  

NURTAÇ ÖZLER

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. Bir-
leşmiş 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 açtı-
ğı 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 (BRHD), 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).
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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 23 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.

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 23 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 Awards.

FEYHA ÖZSOY

1976 Ankara doğumlu. 1998 yılında Gazi Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’nü kazandı ve 2002 yı-
lında Resim ana sanat dalından mezun oldu. Kültür ve 
Turizm Bakanlığında görev yapmakta, Resim çalışma-
larını Ankara’da kendi atölyesinde sürdürmektedir.  5 
Kişisel Sergi açtı ve  çok sayıda Karma Sergiye katıldı.

Born in Ankara in 1976, completed his primary 
and secondary education in Ankara. Entered 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 
opened 5 Personal exhibitions opened and participated 
in numerous group exhibitions.

M. KADİR ÖZTOPRAK

ÇİĞDEM ÖZTÜRK
She was born in Antalya. She was enrolled at the GEE 
Painting Department. She continued her education 
in Mustafa Ayaz, Murside Icmeli and Burhan Alkar 
Workshops. She took part in FRTEM Graphics 
Department. She participated in the Prof. Adnan Turani 
Workshops. She worked as a member of the Ministry 
of Education Painting Commission. She has been an 
instructor for 20 years. She prepared graphics for 
various advertisement campaigns (poster, emblem, 
illustration etc), articles and various calligraphy 
works for magazines; fashion design work; interior 
and exterior  design works for a several touristic 
establishments, wall painting studies. Her paintings 
can be found in various collections. She is member 
of UPSD and BRHD. She is continuing her work in her 
own workshop.

Antalya’da doğdu. Ankara, GEE/Resim Bölümü’nü bi-
rincilikle kazanıp, Mustafa Ayaz, Mürşide İçmeli, Bur-
han Alkar atölyelerinden mezun oldu. Prof. Adnan Tu-
rani Atölyelerinde çalıştı. Devlet Öğretim Kurumlarında 
20 yıl süreyle Resim Sanat Eğitmenliği yaptı. Bu arada; 
FRTEM/Grafik Bölümü’nde ve MEB/Talim Terbiye Ku-
rulu-Resim İhtisas Komisyonu’nda görev aldı. Çeşitli 
reklam grafiği, kaligrafi, moda tasarımı, dekorasyon, 
duvar resmi gibi alanlarda da üretimler verdi. Özel ve 
resmi koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır. Çeşitli 
Teşekkür, Onur Belgeleri ve Plaketlerin sahibidir. UPSD 
ve BRHD üyesidir. Sanatsal üretimlerini özel atölyesin-
de sürdürmektedir.
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AYNUR PEHLİVANLI
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Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği
United Painters and Sculptors Association
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Antalya’da doğdu. Ankara, GEE Resim Bölümü’nü 
birincilikle kazanıp, Mustafa Ayaz, Mürşide İç-
meli, Burhan Alkar Atölyelerinden mezun oldu. 
Prof. Adnan Turani Atölyelerinde çalıştı. Devlet 
Öğretim Kurumlarında 20 yıl süreyle Resim Sa-
nat Eğitmenliği yaptı. Bu arada; FRTEM Grafik 
Bölümü’nde ve MEB Talim Terbiye Kurulu Resim 
İhtisas Komisyonu’nda görev aldı. Çeşitli reklam 
grafiği, kaligrafi, moda tasarımı, dekorasyon, du-
var resmi gibi alanlarda da üretimler verdi. Pek 
çok Kişisel Sergi açmış ve Karma Sergilere ka-
tılmıştır. Özel ve resmi koleksiyonlarda eserleri 
bulunmaktadır. Çeşitli Teşekkür, Onur Belgele-
ri ve Plaketlerin sahibidir. UPSD ve BRHD üye-
sidir. Sanatsal üretimlerini özel atölyesinde sür-
dürmektedir. 

Aynur Pehlivanlı 1952`de Ankara`da  doğdu, büyü-
dü ve burada yaşıyor. Kayıhan Keskinok atölyesin-
den resim eğitimi aldı.  Beş kez Bulgaristan’a da-
vet edildi. Sofya ve Varna’da kişisel sergiler açtı. 
Çok sayıda karma sergiye katılan sanatçı, İstan-
bul, Konya, Antakya ve Ankara’da beş kez kişisel 
sergi açmıştır. Atölye arkadaşlarıyla “Grup 16” yı 
ve Grup Dalga’yı kurdu. FAM (Akdenizli Kadın Sa-
natçılar) derneği üyesidir. 2005 yılında Muğla Kül-
tür Şenliği kapsamında duvar resmi çalışması yaptı. 
2006 ve 2008 Temmuz aylarinda Kapadokya Mus-
tafapaşa (Sinasos) Modern Sanatlar Festivaline 
katıldı.”Florence Bienale 2011” e davet edildi. Ocak 
2012’de Contemporary Art in Focus New York or-
ganizasyonuna katıldı. 1988`den beri Ankara’da Ar-
moni Sanat Galerisi’nin yöneticiliğini yapmakta-
dır. BRHD üyesidir.

1945 yılında Konya - Beyşehir  (Manastır) - 
Üzümlü’de doğdu. 1965 yılında Urfa’da ilkokul 
öğretmeni olarak “öğretmenlik” yaşamına baş-
ladı. Aynı yıl GEE Resim-İş Bölümü’nü kazan-
dı. 1868 yılında Arifiye Öğretmen Okulu Resim 
öğretmenliğine atandı. 1978’de yetiştiği kurum 
olan GEE Resim Bölümü öğretmenliğine seçildi. 
1987’de Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesine geçti. 1987’de Doçent, 1995’te Pro-
fesör unvanlarını aldı. İstanbul Çapa Öğretmen 
Okulu Resim Seminerinden sınıf arkadaşı ressam 
Şükran Pekmezci ile evli. İki kız, iki torun sahibi.

She was born in Antalya. She was enrolled at 
the GEE Painting Department. She continued her 
education in Mustafa Ayaz, Murside Icmeli and 
Burhan Alkar Workshops. She took part in FRTEM 
Graphics Department. She participated in the 
Prof. Adnan Turani Workshops. She worked as 
a member of the Ministry of Education Painting 
Commission. She maked instructor 20 year.
She prepared graphics for various advertisement 
campaigns (poster, emblem, illustration etc…). 
Articles and various calligraphy works for 
magazines. Fashion design work. Interior and 
enterior   desing work for a several touristic 
establishements. Wall painting studies. Logged 
many solo exhibitions and participated in group 
exhibitions. Her paintings can be found in various 
collections. She is member of UPSD and BRHD. 
She is continuing her work in her own workshop. 

Aynur Pehlivanlı was born in Ankara. She studied art 
in the workshop of a famous Turkish painter Kayıhan 
Keskinok.  Artist opened several personel exhibitions 
and joined many group exhibitions in Türkiye. In July 
of 2006 and 2008, she participated in the Cappadocia 
Mustafapasa Modern Art Festival. She was invited 
to Bulgaria five times. She opened four personal 
exhibitions in Sofia and Varna; and also participated in 
a group exhibition “Cats” with Bulgarian Artists. One 
of her paintings from her exhibition in Sredetz Gallery, 
Sofia  in April 2011, chosen to the collection of  The 
Sofia Arsenal Museum of  Contemporary Art and 
also two paintings from the same exhibition, chosen 
to the collection of Bulgarian Ministry of Culture.  On 
December 2011, she took part in Florance Biennale 
(Biennale  Internazionale Dell’Arte Contemporanea 
Firenze – Fortezza da Basso). On January 2012, she 
invited to the Contemporary Art in Focus exhibition in 
New York and she took part in the Modern Masters 
Artbook of this exhibition.

He was born in 1945, in Konya, in 1968. He gra-
duated from the Gazi Teacher Training Institu-
te, Department of Painting and Crafts and taught 
art for a time in normal and secondary schools. 
In 1978 he joined the staff of the G.T.T Instutite 
Department of Painting and Crafts, where he star-
ted the serigraphy studio. He wrote a book on this 
subject and published in 1992, titled “Serigraphy 
Silkscreen from A to Z”. In 1985, he received the 
proficiency an art degree and became a full pro-
fessor in 1995. Since 1987 he has been at the Fa-
culty of Hacettepe University, School of Fine Arts, 
in the Department of Painting. The artist, has his 
first one- man show in 1971 at the State Gallery of 
Fine Arts in Ankara and since then has had 24 ot-
hers as well as contributing to collective exhibi-
tons both at home and abroad. Since 1979, he has 
won prizes in number of competitive exhibitions.

Çiğdem ÖZTÜRK

Aynur PEHLİVANLI

Hasan PEKMEZCİ

1945 yılında Konya-Beyşehir (Manastır)-Üzümlü’de doğdu. İlkokuldan 
sonra okuma olanağı bulabileceği tek kapı olan İvriz Öğretmen Okulu’nu 
kazandı. Çünkü bu okulu kazanamasaydı hiçbir şey olamayacak koşullar 
içindeydi. Bu okulun insancıl atmosferi, nitelikli eğitimcileri ve çok yönlü 
kimlik eğitimi ortamı içinde resme ilgisi gelişti. Orta kısımdan sonra İs-
tanbul Çapa Öğretmen Okulu Resim Semineri’ne seçildi. Resim ve Müzik 
alanında özel eğitim vermeyi amaçlayan tek ortaöğretim kurumu olan bu 
özgün eğitim ortamında ünlü sanatçı-eğitimciler İlhami Demirci ve Se-
lahattin Taran’ın öğrencisi oldu. 1965 yılında Urfa’da ilkokul öğretmeni 
olarak “öğretmenlik” yaşamına başladı. Aynı yıl GEE Resim-İş Bölümü’nü 
kazandı. 1868 yılında Arifiye Öğretmen Okulu Resim öğretmenliğine 
atandı. 1978’de yetiştiği kurum olan GEE Resim Bölümü öğretmenliğine 
seçildi. 1987’de Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesine geçti. 
1987’de Doçent, 1995’te Profesör unvanlarını aldı. Lisans ve lisansüstün 
eğitimde pek çok öğrenci yetiştirdi. Alanı ile ilgili Serigrafi, Desen, Ressam 
Sühendan Fırat kitaplarını yayınladı. Sempozyumlarda, panellerde pek çok 
bildiri sundu. Sanat ve sanat eğitimi üzerine makaleleri yayınlandı. İlkini 
1971 yılında açtığı sergilerini aksatmadan sürdürerek günümüze kadar 
yurtiçinde ve dışında 55 kişisel sergi düzenledi ve yüzlerce karma ve grup 
sergisinde yer aldı. Ülkemizin önemli yarışmalarında 20’den fazla ödül 
kazandı. İspanya’dan Kore’ye kadar pek çok ülkedeki müzeleri, sanat ve 
kültür merkezlerini gezme olanağı yarattı. İstanbul Çapa Öğretmen Okulu 
Resim Semineri’nden sınıf arkadaşı ressam Şükran Pekmezci ile evli. İki 
kız, iki torun sahibi.

He was born in 1945, in Konya-Beyşehir, (Manastır)-Üzümlü. After the 
primary school he had the right to enroll in İvriz teacher Training School, 
where was the only place he would be able to resume his studies. If he 
had not got that chance, he was in a condition that he would end up being 
nothing. The humanitarian atmosphere of this school with qualified teachers 
and the sophisticated identity education, his interest in art improved. After 
the secondary school, he was chosen for Painting Seminar in Çapa Teacher 
Training School. In the only school aiming at providing special education in 
Painting and Music, Hasan Pekmezci was a student of İlhami Demirci and 
Selahattin Taran. In 1965, he started his “teaching” life in Urfa as a primary 
school teacher. At the same year, he received acceptance from Gazi Institute of 
Education. He was appointed to Arifiye Teacher Training School as a painting 
teacher in 1968. In 1978, he was chosen to be Gazi Institute of Education, 
where he was trained. In 1987, he transferred to Hacettepe University Faculty 
of Fine Arts. He received the title of Associated Professor in 1987, and of 
full professor in 1995. He trained many students in undergraduate and 
graduate schools. He published books in his specialization called: Serigrafi 
(Serigraphy), Desen (Pattern), Ressam Sühendan Fırat (Painter Sühendan 
Fırat). He presented many papers in symposiums and panels. He has 
published many papers on art and art education. He had his first personal 
exhibition in 1971 and has continued to held new ones, having 55 personal 
exhibitions in total in Turkey and abroad along with participating in hundreds 
of group and mixed exhibitions. He has received more than 20 significant 
awards in Turkey. This enabled him to visit many museums, art and culture 
centers from Spain to Korea. He is married to the painter Şükran Pekmezci, his 
classmate from the Painting Seminar in Istanbul Çapa Teacher Training School. 
He has two daughters and two grandchildren. 

HASAN PEKMEZCİ

Şükran Pekmezci, 1946 yılında Çankırı’da doğdu. İlkokuldan sonra Çankırı 
Merkez Ortaokulu’nda öğrenim gördü. Ailede sanata duyarlı insanlar vardı. 
Özellikle ortaokulda bilgili, tutarlı, çalışkan ve üretken bir eğitimci olan resim 
öğretmeni Hüsnü Tekin’in yüreklendirmesi onun resme yönelmesini sağladı. 
1962’de Ortaokulu bitirince Konya Kız Öğretmen Okulu sınavlarını kazandı. Bu 
okuldan İstanbul Çapa Öğretmen Okulu Resim Semineri’ne sınavla gönderildi. 
1962 yılından itibaren sanat eğitimi ağırlıklı bu kurumda İlhami Demirci, Sela-
hattin Taran, Hidayet Gülen, Enver Naci Gökşen gibi her biri üstün nitelikli sanat 
eğitimcilerinin öğrencisi olma şansını yaşadı. 1965 yılında mezun olarak Çan-
kırı-Orta Nahiyesi Kalfat Köyünde 2 yıl ilkokul öğretmenliği görevinde bulundu. 
Bu görev onun için önemli bir yaşam deneyimi oldu. 1967 yılında İzmir Buca 
Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü sınavlarını birincilikle kazandı; 1970 yılında 
başarı ile mezun oldu ve Arifiye Öğretmen Okulu resim öğretmenliğine atan-
dı.1975-1978 yılları arasında yetiştiği Çankırı Ortaokulu’nda resim öğretmeni 
olarak görev yaptı. 1978-1986 yıllarında Ankara Yeşilevler; 1986-1994 yılları 
arasında Ankara Namık Kemal Ortaokulu’nda resim öğretmeni olarak çalıştı. 
1994’te emekli oldu. 1994-2000 yılları arasında ek ücretli olarak Gazi Üniver-
sitesi Mesleki ve Yaygın Eğitim Fakültesi’nde baskıresim dersleri verdi. Şükran 
Pekmezci, 1981 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği Türkçe kitabı 
yazma ve resimleme yarışmasına yazar Beşir Göğüş ve Şükran Pekmezci-Hasan 
Pekmezci ekibi  ile katıldı. 14 yazar ve ressam ekibinin katıldığı bu yarışmada 
birinci oldular. Bu çalışmalar ders kitabı olarak tüm Türkiye okullarında yıllarca 
okutuldu. Ayrıca çeşitli çocuk kitapları resimledi. TRT’de uzun süre yayınla-
nan, çocuklara yönelik sanat programlarında hazırlayıcı ve sunucu olarak görev 
aldı. Şükran Pekmezci,  öğrencilik yıllarından itibaren jürili-yarışmalı sergilere 
seçildi. Öğretmenliğinin ilk günlerinden bugüne kadar, iki çocuk annesi olma-
sına rağmen sanat çalışmalarını aksatmadan sürdürdü. 1968’den itibaren DYO, 
1970’lerde başlayarak  çeşitli yıllarda Devlet Resim Sergilerine kabul edildi.  

Şükran Pekmezci was born in 1946 in Çankırı. After the primary school, 
she went to Çankırı Merkez Secondary School. There were art-lover people 
in her family. Especially in primary school, her knowledgeable, consistent, 
hardworking and productive teacher Hüsnü Tekin’s encouragement helped her 
to have interest in painting. In 1962, after finishing the secondary school, she 
get the right to enroll in Konya Girls Teacher Training School. She was sent to 
Painting Seminar in Istanbul Çapa Teacher Training School via an exam. From 
1962 onwards, her art education was practiced by great artists like İlhami 
Demirci, Selahattin Taran, Hidayet Gülen, Enver Naci Gökşen. She had this 
chance in this institution. In 1965, she graduated and started to work as a 
primary school teacher in Kalfat village in Çankırı-Orta. This occupation was 
a very significant life experience. In 1967, she had the right to enroll in İzmir 
Buca Education Institute Painting Department by ranking the first in the exam, 
and graduated in 1970. She was appointed to Arifiye teacher Training School 
as a painting teacher. Between 1975-1978, she was the painting teacher of 
Çankırı Teacher Training School in which she was trained. She worked in Ankara 
Yeşilevler between 1978-1986, in Ankara Namık Kemal Secondary School 
between 1986-1994. She retired in 1994. She lectured in Gazi University, 
Faculty of Vocational and Common Education on printmaking between 1994-
2000. She attended the Turkish school-book writing competition organized by 
the Ministry of Education with writer Beşir Göğüş and Şükran Pekmezci-Hasan 
Pekmezci team. They ranked the first among 14 teams of writers and painters. 
Their works were thought as school books for many years all around Turkey. 
Besides, she illustrated many children books. She has worked as a preparer 
and presenter of many art programs for children which have been broadcasted 
on TRT for a long time. Şükran Pekmezci has been chosen in competitive-jury 
exhibitions ever since her student days. She has resumed her art works from 
the first days of her teaching to today without hindering despite being a mother 
of two children. Her works are being accepted by DYO since 1968, and by 
many other State Painting Exhibitions starting from 1970.

ŞÜKRAN PEKMEZCİ (ATAY)

Aynur Pehlivanlı 1952`de Ankara`da doğdu, büyüdü 
ve burada yaşıyor. Kayıhan Keskinok atölyesinden re-
sim eğitimi aldı. 5 kez Bulgaristan’a davet edildi. Sofya 
ve Varna’da 10 kişisel sergi açtı. Çok sayıda karma ser-
giye katılan sanatçı, İstanbul, Konya ve Ankara’da dört 
kez kişisel sergi açmıştır. Atölye arkadaşlarıyla “Grup 
16” yı kurdu. FAM (Akdenizli Kadın Sanatçılar) der-
neği üyesidir. 2005 yılında Muğla Kültür Şenliği kap-
samında duvar resmi çalışması yaptı. 2006 ve 2008 
Temmuz aylarında Kapadokya Mustafapaşa (Sinasos) 
Modern Sanatlar Festivaline katıldı. 2011 yılında 
“Florence Biennale”ne, 2013 yılında da “1.Palermo 
Biennale”ne  katıldı.1988`den beri Ankara’da Armoni 
Sanat Galerisi’nin yöneticiliğini yapmaktadır.  

Aynur Pehlivanlı was born in Ankara. She studied art in the 
workshop of a famous Turkish painter, Kayıhan Keskinok. 
Pehlivanlı opened several personal exhibitions and joined 
many group exhibitions in Turkey. 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 Sredets 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 FAM (Mediterranean Female Artists) 
Association. 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 
“International Contemporary Masters 2011”. She also 
participated in ‘’Biennale Internazionale d’arte di Palermo 
2013” (International art biennial of the city of Palermo). 
Since 1988, she is one of the two managers of the Armoni 
Art Gallery, Ankara, Turkey.
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Ankara, Kavaklıdere’lidir. ODTÜ de öğrenciyken, ilk 
sergisini okulun sanat galerisinde  1986 yılında açtı. 
Bilkent GSF de özel öğrenci olarak, Prof. Hayati Mis-
man danışmanlığında,  özgün baskı tekniği üzerine 
çalıştı. Belçika’da 2000-2004 yıllarında, Kraliyet 
Flaman Sanat Okulu Özgün Baskı bölümünü bitirdi. 
Burhan Doğançay’ın tavsiyeleri üzerine, akademik 
eğitimine  devam etti.  Hacettepe’de Güzel Sanatlar 
Fakültesinde,  Yüksek Lisansını ve Sanatta Yeterliğini 
aldı. Prof. Hasan Pekmezcinin danışmanlığında çalıştı. 
Sürekli yer değiştirmelerle geçen yaşantısını, sanatı ile 
yorumladı.1994 yılında Üsküp’de Uluslararası  sergi-
sinde birincilik aldı. 2010-2011 yıllarında Brüksel ve 
Berlin Sergileri  “Anahtar Kelime: Taşınma” ve 2013 de 
Ankara’da “Taşınma Notları” adını aldı. Halen  ODTÜ 
Müzik ve Güzel Sanatlar Bölümünde Öğretim Görevlisi 
olarak çalışmaktadır.    

She is from Ankara, Kavaklıdere. When she was a 
student at the METU, she opened her first solo painting 
exhibition at the University Art Galery in 1986. Then, 
she worked on the techniques of printmaking under the 
supervision of Prof. Hayati Misman in Bilkent University. 
She studied in  printmaking techniques at the Royal 
Flemish Art School in 2000-2004 in Belgium. According 
to the, recommendations of Burhan Doğançay, she 
continued her academic education.So, she  had her 
Master Degree and the Ph.D from Hacettepe University, 
under the supervision of Prof. Hasan Pekmezci. Her 
constantly moving life style is became a subject for her 
art. She won the first prize in Skopye at International 
Art Exhibition in 1994. Lately, in  2010- 2011, she 
opened  exhibitions named as “Key Words: Moving” in 
Brussels and Berlin, “Moving Notes” in  2013 in Ankara. 
In present, she is  working as an Art Teacher at METU 
Department of Music and Fine Arts

AYŞEGÜL POROY

1944 yılında Eskişehir’de doğdu. Lisede Kayhan Kes-
kinok ve Nusret Karaca’nın öğrencisi idi. Üniversitede 
okurken Arif Kaptan ve Refik Epikman gibi Türk resim 
ustalarının yönetiminde çalıştı. Ankara Üniversitesini 
bitirdiği yıl ilk kişisel sergisini açtı. Siyah beyaz tele-
vizyon yayınları başladığında TRT Haber Merkezi’nin 
TV Haber grafikeri idi. Özel sektördeki iş yaşamını ise 
bir yayıncılık kuruluşunun sanat danışmanı ve genel 
müdürü olarak tamamladı.

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 the direction of Turkish 
painting masters like Arif Kaptan and Refik Epikman. 
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.

H. DERYA SAATÇİOĞLU

1971 yılında Ayvalık’ta doğdu. 1994’de Hacettepe 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü 
Prof. Dr. M. Zahit Büyükişleyen Atölyesinden mezun 
oldu. 1994 yılından beri resim çalışmalarını devam 
ettiren sanatçı çeşitli tasarımlarda gerçekleştirdi. Biri 
yurtdışında olmak üzere on kişisel sergi açtı ve birçok 
karma sergiye katıldı.
Resmi ve özel kurumlarda, yurtiçi ve yurtdışında özel 
koleksiyonlarda resimleri bulunmaktadır. Birleşmiş 
Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği (BRHD) üyesi olan 
sanatçı halen çalışmalarını Ankara’da kendi atölyesin-
de sürdürmektedir.

Nursun Sakal was born in Ayvalık in 1971. She 
graduated from Hacettepe University, Faculty of 
Fine Arts, Department of Painting Prof Dr M. Zahit 
Büyükişleyen Studio in 1994. She has been continuing 
to paint since 1994. She also made various designs. 
She opened 10 personal exhibitions one of which is 
abroad. She contributed to various group exhibitions.    
She has paintings in official and private institutions and 
special collections inside and outside of Turkey. As a 
member of United Painters and Sculptors Association, 
she has been continuing her works at her own studio 
in Ankara.     

NURSUN SAKAL
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GÜLTEKİN SERBEST
1955 yılında Kosova`nın Prizren kentinde doğdu.  1978 
yılında Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü´nden 
mezun oldu. Bir süre İtalya ve Yugoslavya´da galeri ve 
müzelerde araştırma inceleme yaptı. Çalışmalarını bir 
dönem New York´ta sürdüren sanatçı Çağdaş Sanatlar 
Vakfı kurucularındandır ve halen bu vakfın genel sek-
reterliğini yapmaktadır. 26 kişisel sergi açmış ve çok 
sayıda karma sergiye katılmıştır. Birleşmiş Ressamlar 
ve Heykeltraşlar Derneği´nin de üyesi olan sanatçı, iki 
dönem bu derneğin başkanlığını yapmıştır. Çalışmala-
rını Ankara´daki atölyesinde sürdürmektedir.

Gültekin Serbest was born in Prizren in 1955. He 
graduated from the department of Art of the Gazi 
Teachers Training College in 1978. He carried out 
research at the galleries and museums in Italy, 
Yugoslavia and New York. He held twenty eight 
personal exhibitions. He also took part in a number of 
joint exhibitions. His paintings have gone into private 
and governmental collections at home and in the USA. 
The artist is among the founders of the Contemporary 
Arts Foundation and is presently serving as Secretary-
General of the Foundation. He is also a member of the 
United Artists and Sculptors Association.

ZÜLFÜKAR 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 tamamla-
mıştır. 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 pictures 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.

1946 yılında Samsun-Ladik’te doğdu. 1968 yılında 
Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü’nü 
bitirdi. Mezun olduğu Akpınar İlköğretmen Okulu’na 
kura ile atandı ve 12 yıl orada, daha sonra İzmir’de iki 
değişik orta öğretim kurumunda öğretmenlik yaptı ve 
emekli oldu. BRHD üyesi olan sanatçı 63 kişisel sergi 
açtı, çok sayıda yarışmalı ve karma sergilere katıldı. 
Yapıtları yurt içi-yurt dışı özel ve resmi koleksiyonlarda 
yer almaktadır.

Zeki Serbest was born in Ladik, Samsun in 1946. He 
went to Arts – Crafts School Gazi Institute in Ankara and 
graduated in 1968. He started his career as a teacher in 
Akpinar where he had been a student for 12 years. He 
continued his teaching in İzmir until his retirement. He 
has participated in many group exhibitions and has had 
65 solo exhibitions. His works are displayed around the 
country in several cities. He is also a member of BRHD, 
which is a major influential organization for plastic arts 
and artists. His works are present in private and official 
collections in Turkey and abroad.

ZEKİ SERBEST
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1952 Eskişehir’de doğdu 
İlk, orta ve lise öğrenimini Eskişehir’de tamamladı.
1976, Samsun Eğitim Enstitüsü Resim Bölümünü bi-
tirdi.
Anadolu’nun renkler diyarını, özlenen karlı kış ayazla-
rının  hüzünlü yalnızlığını, bin bir dalın, çiçeğin yaşa-
ma sevincini, sevgiyi, mücadeleyi, doğanın yaşama 
dönüşümünü suluboyanın büyüleyici serüveni içinde 
kendine özgü bir dille anlatmaya çalışmıştır. B.R.H.D 
ve Suluboya Ressamlar Grubu Üyesidir.

She was born in Eskişehir in 1952. She completed 
her primary, elemantary and high school education in 
Eskişehir .
She graduated from Samsun Training Institute Painting 
and Drawing Departement in 1976. She worked as 
a painting and drawing teacher in different cities of 
Anadolu She retired in 1999. The artist tries to show the 
colors of Anatolia , melancholy solitude snowy winter 
nights joy of living. Thousands of banches and flowers. 
Love , struggle, transformation of nature to life, in majic 
adventure of watercolor. She is a member of B.R.H.D.

HATİCE SOYSAL

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

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 a 
technique. On the other hand, in Germany the artist 
painted prosthesis 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 about 
water marbling.

GÜLSEREN SÖNMEZ

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 atöl-
yesinde 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 Halk-
bank 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, İstan-
bul. 2007 T.C. Ziraat Bankası Kuğulu Sanat Galerisi, Ankara. 
2007 Antalya Müzesi, Konyaaltı, Antalya  2008 Yağmur Sa-
nat 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

ELVAN SUNGUR
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Ankara’da yaşayan sanatçı, ODTÜ Mimarlık 
Fakültesi’nde Mimarlık ve Restorasyon eğitimi almıştır. 
Mesleki çalışmalarının yanı sıra her zaman görsel sa-
natlarla ilgilenmiştir. 2004 yılında tam-zamanlı olarak 
sanatsal çalışmalarına başladıktan sonra, resim teknik-
leri dersleri almıştır. Yağlı boya, sulu boya, toz ve yağlı 
pastel tekniklerinde çalışmıştır. Resimlerinde doğa ve 
hayvan figürleri kullanmış, ayrıca yüzlerce portre çalış-
ması bulunmaktadır. 2009-2011 yılları arasında Kültür 
Bakanlığı H.Yazıcıoğlu Atölyesi’nde seramik dersleri-
ne devam etmiş, 2010 yılında Hacettepe Üniversitesi 
GSF Seramik Bölümü’nde Prof.C. Terwiel’in atölye 
çalışmalarına katılmıştır. 2011 yılında kendi atölyesi-
ni kurmuştur. 2005 yılından itibaren karma sergilere 
katılmış, kişisel sergiler açmıştır. Çalışmaları ODTÜ 
Sanat Koleksiyonu’nda ve birçok özel koleksiyonda yer 
almaktadır.

She lives in Ankara, has B.Arch and MSc from METU. 
Along with her professional occupation, she was always 
interested in visual arts. She started her full time artistic 
studies in 2004, by participating painting classes. She 
paints nature, animals and portraits, using various 
media.
She had participated ceramics lessons in AKM 
with H. Yazıcıoğlu from 2009-2011. She attended 
Prof.C.Terwiel’s class at Hacettepe University’s 
Ceramics Department as a special student at 2010. In 
2011, she established her own atelier.
Since 2005 she has participated in group and solo 
exhibitions. Her works took part in various private 
collections and in METU Art Collection.

YEŞİM ŞENGİL

1962 yılında Çorum’da doğdu. 1983 yılında GÜ Gazi 
Eğitim Fakültesi Resim-iş Bölümü’nden mezun oldu. 
12 yıl resim-iş öğretmeni olarak görev yaptı.  1995 yı-
lında Trabzon KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Güzel Sanat-
lar Eğitimi Bölümü’ne öğretim görevlisi olarak atandı. 
2000 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Ha-
len aynı üniversitede görevine devam etmektedir. 19 
kişisel sergi açtı, 100 kadar karma, grup ve yarışmalı 
sergiye katıldı. Ulusal düzeyde katıldığı yarışmalardan 
beş ödül kazandı. GÖRSED Görsel Sanat Eğitimcileri 
Derneği tarafından 2012 yılı “yılın sanat eğitimcisi” 
ödülü verildi. Yurt dışında özel koleksiyonlarda, yurt 
içinde bazı resmi ve özel koleksiyonlarda eserleri yer 
aldı. İkisi uluslararası olmak üzere dört sanatçı çalışta-
yına çağrıldı. Ulusal sanat projelerinde yer aldı. Radyo 
ve televizyonlarda mesleki programlara, kurumsal eği-
tim seminerleri, konferans ve panellere katıldı. Yayın-
lanmış şiir, öykü, deneme ve sanat yazıları ile “Müze 
Kültürü ve Eğitimi”  isimli bir kitabı bulunmaktadır. 
BRHD ve GÖRSED üyesidir. 

He was born in 1962 in Çorum-Sungurlu. He is graduated 
from fine art at Gazi Education Faculty in Gazi Üniversity. 
He worked as an art teacher for 12 years. In 1995 he 
worked in  Art Department of Fatih Education Faculty, 
Karadeniz Thecnical Üniversity as a lecturer. He has 
received his Master Degree in 2000 at Social Science 
Institute in Karadeniz Technical University. At present, he 
has been working in Art Department, Karadeniz Technical 
University .He has attended 16 solo exhibition and 100 
mixed and group exhibition so far. He won 5 prices from 
national competition. In 2012 by the Association for 
Visual Arts Educators “art educator of the year” awards. 
Some of his work is  in Private collection in out of the 
country. He joined certain national art Projects. He was 
invited to the four art meetings. He joined the professional 
programs in radio and television and corporate training 
seminars, conferences, panels. Published poetry, short 
stories, essays and articles written on art and a book 
titled: “Museum Culture and Museum Education”. He 
is a member of BRHD (United Painters and Sculptors 
Association) and GÖRSED (TurkishVisual Arts Education 
Association).

KADİR ŞİŞGİNOĞLU

NURETTİN ŞAHİN
He was born in Konya in 1952 and graduated from the 
Art and Handcrafts Department of the Gazi Institute 
of Training in 1973. In 1982 he was appointed an 
assistant at the Gazi School of Higher Teacher Training, 
where he completed his degree in 1985. In 1987 he 
received his certificate of artistic proficiency from the 
Social Sciences Institute of Gazi University, and in 1994 
he was assigned an associate professor. He currently 
lectures at the Fine Arts Training Department of the Gazi 
Faculty of Training. At the same time, he continues to 
pursue his artistic works. In 1993, one of his works was 
reproduced as a greeting card by UNICEF. Since 1973, 
he has taken part in many joint and group exhibitions. 
He has had 15 solo exhibitions.

1952 yılında Konya’nın Deştiğin kasabasında doğdu. Orta öğ-
retimini 1970 yılında Akşehir Erkek İlk Öğretmen Okulunda ta-
mamladı. 1973 de Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü’nden 
mezun oldu. 1982 yılına kadar Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğ-
retim 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 yılın-
da 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 Eğiti-
mi Ana Sanat Dalında Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. 
1992 yılında Ankara’da kurduğu kişisel atölyesinde sanatsal ça-
lışmalarını 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 23 kişisel sergi açtı. Değişik kurum ve kuruluşların ko-
leksiyonlarında ve müzelerde yapıtları bulunmaktadır.



261

44th Year

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 yö-
netim kurulunda bir yıl görev aldı. 1990’da Hacettepe Üniver-
sitesi, 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 kuru-
lu henüz toplanmadan ödülün kime verileceğini belirleyerek, 
noter aracılığıyla tespit ettirmiştir. Ödül, noter tespitinde yer 
alan kişiye verilince Kültür Bakanının da katıldığı ödül töre-
ninde, 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 Heykel-
tıraşlar 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 2 Ankara Exhibition. As of 1996, he decided not 
to participate in contest exhibition. 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 
exhibition, and participated in many combined exhibition. He is a 
member of UPSD (International Association of Plastic Arts) and 
BRHD (United Painters and Sculptures Association). 

CAFER TABAK

1965 yılında Göle’de doğdu. 1991 yılında Anadolu 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölü-
münden mezun oldu. 1996 yılında Dumlupınar Üni-
versitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Seramik Mühendisliği 
Anabilim dalında ve 2000 yılında Anadolu Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsünde Seramik Ana Sanat dalın-
da yüksek lisans derecelerini, 2010’da Anadolu Üni-
versitesi 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 
Doçent olarak görev yapmaktadır.

He was born in Göle 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.

ENSAR TAÇYILDIZ

VAHİT TALİP
Bakü’de Azerbaycan  doğan Vahid Talib, 1966 yılında 
başladığı Azerbaycan Devlet Ressamlık Okulundan 1972.
mezun oldu 1972-1974 yılları arasında Azerbaycan Si-
nema 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 Ani-
masyon 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, Macaris-
tan, Bulgaristan, Moskova, Azerbaycan ve Ankara’da da özel 
koleksiyonlarda bulunmaktadır. üyesidir. ASIFA-Uluslarara-
sı Animasyon Federasyonu, Azerbaycan Sinema Birliği ve 
Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği 

He  was  born  in  Baku,  in  1949  and graduated  from  
Azerbaijan  State  Art School in 1972. He worked as a 
painter of the cinema films at the Azerbaijan Cinema 
Association between 1972-1974. Then he specialized 
for two years at Moscow University, Department of 
Painting and Animation in order to expand his field 
in art. The artist worked as painter and manager of 
15 animated cartoons and 5 documentary films at 
Azerbaijan Cinema Association from 1983 to 1993 and 
got various prizes in international competitions. In 1993 
Vahid Talib was invited to Turkey by Denge Animation 
Film and produced any projects in cooperation with 
American and German firms on filmography and also 
worked with Meteksan between 1999-2001 as an 
animation director. Some of his paintings are part of 
private collections in U.S.A, France, Hungary, Bulgaria, 
Moscow, Azerbaijan and Turkey.
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AYTEN TAŞPINAR
Merzifon’da 1944 yılında doğdu. Ankara K.T.Y.Ö.O. 
Resim Bölümü’nü bitirdi. 1967-1994 yılları arasında 
Muğla Anadolu Kız Meslek Lisesi’nde resim öğret-
menliği yaptı. 1973’te Türkiye Cumhuriyeti’nin 50. yıl 
kutlama programı içinde “Gazi Mustafa Kemal Atatürk” 
afiş tasarım sergisini açtı. 2008, 10 Kasım’da “Ga-
zetelerde Atatürk” Sergisini, 2009’da bir öğrenci ile 
“Temel Tasar” sergisini, 2009’da uygulamaya koyduğu 
“Sokak Sokak Resim Atölyesi” çalışmalarının ilk ser-
gisinin 2010’da açtı. 29 Ekim 2010’da Cumhuriyet 
Kadınları Derneği ile “İlk Otuz Yıl Muğla’da Cumhu-
riyet Gelinleri” fotoğraf, afiş tasarım sergisini açtı ve 
kitabını hazırladı. 1996’dan bu yana suluboya resim 
çalışmalarını Ankara Sevgi Sanat Galerisi’nde sergili-
yor ve karma sergilere katılıyor. 1991’de Muğla Çevre 
Koruma Vakfı Resim Yarışması’ndan üçüncülük ödülü 
var. BRHD, MUSANDER, CKD, Suluboya grubu, ÇYDD 
gibi derneklere üyedir.   

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 she opened “Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk” placard design exhibition for the 
celebration of the 50th year of foundation of the Republic 
of Turkey. In 10th November of 2008 she opened “Atatürk 
in Journals” exhibition and at the same time she has 
opened another exhibition called “MAIN DESIGN” with 
her student . In 2010 she opened “From Street to Street 
Painting Workshop” on which she started to work  in 
2009. In 29th October of 2010, she opened the exhibition 
of paintings, placard designs and photographs 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 Enviromental Protection. She has 
affiliations with many foundations and societies such as; 
BRHD, MUSANDER, CKD, Suluboya Grubu and ÇYDD.

LALE TEMELKURAN
1952’de Akhisar’da (Gölmarmara) doğdu.İlk ve orta 
öğrenimini Akhisar’da tamamladı. 1972’de Buca 
Eğitim Enstitüsü Resim İş (grafik) Bölümü’nü bitirdi. 
1994’te Lisans öğrenimini tamamladı. 23 yıl İzmir’de 
çeşitli okullarda öğretmenlik yaptı.  22 kişisel sergi 
açtı. İstanbul - Ankara - İzmir’de uluslararası sanat 
fuarlarına, yarışmalı ve pek çok karma sergiye katıldı. 
Devlet Resim heykel, sergileri DYO ve Şefik Bursa-
lı gibi kurum ve kuruluşların yarışmalarında eserleri 
sergilendi. Öğrenciliğinden bu yana soyutlamalı figü-
ratif çalışan sanatçı, akrilik tekniğini kul-lanmaktadır.  
Sanatçı daha çok insan ilişkileri, zaman, mekansızlık, 
nesne zaman ilişkisi, zamanın içinden an’lar gibi ko-
nularda kişisel sergiler açtı.  Lâle Temelkuran çalışma-
larını Bornova’da  kendi atölyesinde sürdürmektedir.

She was born in Akhisar. She graduated from education 
nstitute of Buca, department of painting (graphics) in 
1972. She worked as a teacher for 23 years in various 
schools in İzmir. She has had twenty solo exhibitions. 
The artist is still producing abstract figurative paintings 
using acrylic technique, in her own studio in İzmir – 
Bornova .

1957 Yılında Fatsa‘da doğdu. 1975‘de İstanbul Devlet 
Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü‘ne girdi.Eği-
timini yüksek lisans seviyesinde 1982‘de tamamladı. 
1990 - 2003 yılları arsında Yıldız Teknik Üniversitesi 
Meslek Yüksekokulu  Serigrafi Programı‘nda öğretim 
görevlisi olarak çalıştı. Yapıtları yurt içi, yurt dışı ve Ba-
lıkesir Belediyesi Devrim Erbil Çağdaş Sanat Müzesi‘ 
nde bulunmaktadır. Sanatçı çalışmalarını İstanbul‘ daki 
atölyesinde sürdürmektedir.

He was born in 1957 in Fatsa. He enrolled in İstanbul 
Academy of Fine Arts, Department of Painting. He 
finished his education after receiving a master’s degree 
in 1982. He worked as a faculty member in Serigraphy 
Programme in Yıldız Technical University, Vocational 
school. His works are present in Turkey and abroad. 
Some of his paintings are in Balıkesir Devrim Erbil 
Modern Art Museum. The artist continues his works in 
his atelier in İstanbul.

CELALETTİN TANDOĞDU
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1957 Ankara’da doğdu. 1979 Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş 
Bölümünü bitirdi. 1980 Ortaöğretimde Resim-İş öğretmeni ola-
rak 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 Üniversite-
si Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü Anasanat 
Dalı’nda Lisans Eğitimini tamamladı. 1986 Çukurova Üniversi-
tesi Eğitim Fakültesi Resim-İş ve Sanat Eğitimi Bölümü’ne Öğ-
retim Görevlisi olarak geçti. 1988 Çukurova Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü Resim Anasanat Dalı’nda 
Doktora karşılığı  “Sanatta Yeterlik“  yaptı.  1991 Yardımcı Do-
çentlik unvanı aldı. 2014 Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği Anabilim 
Dalı’nda Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. 7 Ödül alan ve 15 
Kişisel sergi açan sanatçı, yurtiçi ve yurtdışında çok sayıdaki sa-
natsal etkinliklere; yarışmalı, karma ve grup sergileriyle katılmış-
tır. Yurtiçinde; ulusal ve uluslararası önemli sanatsal etkinliklerin 
oluşumuna öncülük eden ve gerçekleştiren sanatçının çeşitli 
özel koleksiyonlarda ve müzelerde eserleri bulunmaktadır.

1957 He was born in Ankara. 1979 Gratuated from the Institute 
of Gazi Education Department of Painting. 1980 Has worked 
as a teacher at the secondary school. 1982 Assistant at the 
Institute of Gazi High Teaching of Painting. 1983 Gazi Univer-
sity, Lecturer at the Faculty of Gazi Education Department of 
Painting. 1986 Cukurova University, Lecturer at the Faculty 
of Education Department of Painting. 1988 Phd in Cukurova 
University Department of Painting. 1991 Assistant Proffessor 
Cukurova University Department of Painting. 1988-1996 Head 
of Paint Main Art Department. 1993-94 / 2002-03 Head of 
Department of Painting Education. 2014 Has been working as 
Assistant Proffessor at the Faculty of Education Department of 
Painting. The award-winning artist who has opened 7 and 15 
personal exhibitions at home and abroad in numerous artistic 
events; competitive mixed and participated in group exhibiti-
ons. Domestic, national and international art event leading to 
the formation and performed in many private collections and 
the artist’s works are in museums.

MUZAFFER 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 Bölü-
müne girdi. 1993 yılında lisans, 1998 yılında yüksek 
lisans eğitimini tamamladı. Sanatçı bugüne kadar yur-
tiçinde ve yurtdışında 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  Works as a Lecturer in the same Department.

SONER TİRE

1959 yılında Ankara’da doğdu. Gazi Üniversitesi Gü-
zel Sanatlar Fakültesi resim Ana Sanat Dalı’ndan 1983 
yılında mezun oldu. Öğrenim sürecinde Söbütay Özer 
ve Mustafa Ayaz atölyelerinde öğrenim gördü. Bugüne 
değin 38 kişisel sergi gerçekleştirdi. Figüratif anla-
yıştaki resimlerinde hareket ve desen dikkat çeken ilk 
unsurlardır. Figür ve fon illintisinde kullanılan ara ele-
manlar, durağan fonla çılgın tema arasındaki pasajlar 
şiirsel bir anlam kazandırır resimlerine. Kadın figürleri, 
atlar, keçiler, boğalar sanatçının bu etkiyi yaratan te-
malarını oluşturur. Akdoğan Topçuoğlu çalışmalarını 
Ankara’da sürdürmektedir. 

He was born in 1959, in Ankara. He graduated from 
Gazi University, Faculty of Fine Arts, Department of 
Painting in 1983. During his education years, he got 
education in the ateliers of Söbütay Özer end Mustafa 
Ayaz. Up to now, he has had 38 personal exhibitions. 
In his figurative paintings, motion and pattern are the 
most remarkable elements. The intermediate staff used 
in relation to figure and background, the passages 
between motionless background and the crazy theme 
add a poetic meaning to the artist’s paintings. Figures 
of women, horses, goats and bulls are the themes 
that the artist employs to create this effect. Akdoğan 
Topçuoğlu is continuing his works in Ankara. 

AKDOĞAN TOPAÇLIOĞLU
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MAZLUM CABİR ULUYOL
The artist was born in 1968 in Varto in Muş. He 
graduated from Malatya Inonu University, Faculty of 
Education, Department of Art, Workshop of Assistant 
Professor Doctor Adnan Yalım in 1995. He started his 
career as a teacher of art in the same year. He has 
still been working as a teacher of art and as the head 
teacher of the art department at Nevit Kodallı Anatolian 
High School of Fine Arts for nine years. He has 
participated in several mixed exhibitions apart from four 
personal exhibitions so far. He has got several degrees 
in national and international art competitions and has 
been a jury member in several art competitions as well. 
He continues his art career in Arya Art Workshop in 
Mersin. 

1968,MUŞ/VARTO ‘da doğdu.
1995 Yılında Malatya İnönü Üniversitesi Eğitim Fakül-
tesi Resim-iş Eğitimi Bölümü Yrd. Doç. Adnan Yalım 
Atölyesi Resim ana sanat dalından mezun oldu. Aynı 
yıl Resim Öğretmeni olarak göreve başladı. Şu an 
Mersin Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi’nde Resim 
öğretmeni ve Resim Bölüm Başkanı olarak görevini 
sürdürmekte. Dört kişisel sergi dışında ulusal ve ulus-
lararası karma resim sergilerine katıldı. Yerel ve ulusal 
resim yarışmalarındaki derceler in yanı sıra birçok 
resim yarışması jüriliği yaptı. Sanatsal çalışmalarını 
Mersin’de Arya Sanat Atölyesinde sürdürmektedir.

EĞİTİMİ: 1977 – Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü
1988 – GÜ Gazi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü
1992 – GÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Master Programı 
Resim-iş Eğitimi ABD
1997 -  GÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Programı 
Resim-iş Eğitimi ABD
GÖREVLERİ: 1977 – 1997 Milli Eğitim Bakanlığı Eği-
tim Kurumlarında Sanat Eğitimcisi
1997 – 2008 Niğde Üniversitesi Öğretim Üyesi
2008 -  Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve 
Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi
ÇALIŞMALARI:
Yayınlanmış iki kitabı, makaleleri, bildirileri vardır.
Kişisel resim sergileri açmış, grup, fuar ve karma ser-
gilere katılmıştır.  

EDUCATION: 1977-Gazi University Institute of 
Education, Department of Painting 
1988 -Gazi University Faculty of Education, Department 
of Painting 1992-Gazi University Master Program in 
Institute of Social Sciences, Painting-Work Education 
Main Discipline 1997-Gazi University Doctorate 
Program in Institute Social Sciences, Painting-Work 
Education Main Discipline
PORTFOLIO: 1977-1997 Lecturer of Art Education in 
Ministry of Education, Education institutions
1997-2008 Academic at Nigde University 2008 - 
Academic at Atılım University Faculty of Fine Arts, 
Design and Architecture 
STUDIES: Artist has two  published books and various 
articles and papers. Artist opened several personal 
painting exhibitions and attended several group, fair 
and mixed painting exhibitions. 

ERDEM ÜNVER

1953 yılı Niğde doğumlu sanatçı, ilk ve orta öğrenimi-
ni Niğde’de tamamladıktan sonra 1974 yılında Ankara 
Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümünü bitirdi. Sıra-
sıyla Niğde Cumhuriyet Ortaokulu, Niğde Eğitim Ensti-
tüsü, Niğde Eğitim Yüksekokulu ve Niğde Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü’nde görev 
yaptı. 1987 yılında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Eği-
tim 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, kişi-
sel sergiler açmış olup karma sergilerde de eserleri yer 
almıştır. Sanatçı U.P.S.D. ve B.R.H.D.üyesidir.

ŞabanTuncer was born on March 18, 1953 in Niğde, a part of 
Cappadocia area. He completed his primary and secondary 
education in Nigde.  Then he moved to Ankara, capital city 
of Turkey for academic training. He graduated from Gazi 
Educatıon Institute, Department of Painting in Ankara. After 
graduation he worked in different educational institutions as 
a painting teacher. These schools are Malatya Hasan Varol 
Secondary School, Niğde Cumhuriyet Secondary School, 
Niğde Education Institute, Niğde Education Academy, Fine 
Arts Department of Niğde University Education Faculty 
respectively. During this time the artist continued his 
academical training. He studied at Izmir 9 Eylül University, 
Department of Art in 1987. And he received 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. Mr.Tuncer is married 
and has two child, living in Istanbul. He paints in his workshop 
at Besiktas and takes stages at exhibitions. He is a member 
of International Association of Plastic arts (UPSD) and 
Association of United Painters and  Sculptors (BRHD).

ŞABAN TUNCER
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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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Ankara’da doğan sanatçı 1986’da Gazi Üniversitesi Sö-
bütay ÖZER’in Atölyesinden mezun oldu. 1994/1995-
1995/1996’da Hacettepe Üniversitesi’nde özel öğrenci 
olarak, Zahit BÜYÜKİŞLEYEN ve Veysel GÜNAY’dan Li-
sans Üstü dersler aldı. Sanatçı birçok karma sergilere 
katıldı ve ondokuz kişisel sergi açtı. Halen sanat eği-
timcisi olarak T.C  M.E.B. bünyesinde görev yapmak-
tadır. Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği (UPSD) ve 
Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği (BRHD)
üyesi olan sanatçının yurt içi ve yurt dışı koleksiyonlar-
da resimleri bulunmaktadır. Çok sayıda karma sergiye 
katılan sanatçının çeşitli yarışmalarda sergilendirmeye 
değer eserleri bulunmaktadır.

Artist born in Ankara and graduated from Gazi 
University, Söbütay Özer’s studio, Painting department 
in 1986. During 1994/1995 - 1995/1996 Academic 
years she has attended  post-graduate courses in 
Hacettepe University. Artist performed her studies in 
her own workshop and had 18 personal exhibitions as 
well as works presented numbers of joint –exhibitions. 
She is currently working as Painting teacher and she is 
working in her private studio in Ankara.

AYŞEGÜL YARAR

AYŞE ZERİN YETİŞ
Resim eğitimine Belçika’nın Liege kentinde bulunan 
Academie Royal de Beaux Arts’da bir yıl boyunca ara-
lıksız Kara Kalem, Füzen ve Naturemorte çalışmaları 
yapmıştır, Daha sonra Cenevre’ye taşınmış, İsviçre’nin 
Cenevre kentindeki Ecole de Beaux Arts’da beş yıl re-
sim, dekoratif resim, sanat tarihi ve resim atölye çalış-
malarını içeren eğitim görmüştür. Cenevre’deki eğitimi 
sırasında farklı dallarda da eğitimler görmüştür.  İlk 
kişisel sergisini Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galeri-
sinde, 2.kişisel sergisini Ankara’da yabancı bir ailenin 
konutunda, 3.kişisel sergisini Ankara Atakule Vakıflar 
Bankası Sanat Galerisi’nde açmıştır. Ankara Kadın Res-
samlar 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. Then she moved to Geneva and 
studied for five years at Ecole de Beaux Art in Geneva, 
Switzerland, where she studied decorative painting, 
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 exhibiton was at 
Ankara Atakule Vakıflar Bank Art Gallery. She is member 
of; Ankara Women Painters Association FEMME- ART- 
MEDITERRANEE Association United Painters and 
Sculptors Association.

1956 Eskişehir doğumlu Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’nden 1979 yılında mezun oldu. 8 yıl avu-
katlık yaptıktan sonra resim çalışmalarına yoğunlaştı. 
4 yıl Kayıhan Keskinok’tan eğitim alıp, Hacettepe Üni-
versitesi Resim Bölümü’nde 1 yıl konuk öğrenci oldu. 
Bilkent Üniversitesi Resim Bölümü’ne birincilikle girdi. 
Daha sonra 2004 yılında Hacettepe Üniversitesi Resim 
Bölümü yüksek lisans programını kazandı, ancak çe-
şitli nedenlerle öğrenimini tamamlayamadı. BRHD ve 
Kadın Ressamlar Derneği üyesidir. 16 kişisel sergi 
açtı ve pek çok karma sergiye katıldı. Yıllardır meta-
fizikle ilgilenmekte ve resimlerini metafizik açıdan ele 
almaktadır. Doğa ve çevre ile hayvan ve insanların ruh-
sal durumları resimlerinin ana temasıdır. Halen kendi 
atölyesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

She was born in Eskişehir. She graduated from Ankara 
University Law Faculty in 1979. After 8 years of work 
she took lessons from Kayıhan Keskinok for 4 years. 
Then she studied in Hacettepe University as a guest 
student for 1 year. She won Bilkent University Painting 
Department Postgraduate Program, but for several 
reasons she couldn’t complete her education. She is 
a member of BRHD and Woman Artists Society. She 
has 16 personal exhibitions, and she joined various 
mixed exhibitions. She is interested in metaphysics, 
and she uses metaphysics in her paintings. Her main 
subjects are; protection of nature and environment, and 
psychological states of animals and human beings.

EMEL YALIN
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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. Saying 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 ça-
lışmalarını sürdüren sanatçı eserlerinde soyut öğelerin 
içine herkesin aynı şeyleri algılayacağı imgeleri de 
kullanmaktadır. Renkleri soyut lekelere dönüştürmeyi, 
renklerle oynamayı, yorumlamayı ve onlara anlam ka-
zandırmayı sevdiğini söyleyen sanatçı çalışmalarında 
yağlıboya ve akrilik tekniklerini kullanmaktadır.

HÜSEYİN YILDIRIM
He was born in 1972, in İçel-Anamur. He graduated 
from Anadolu University Faculty of Fine Arts from the 
Painting Department  in 1966. He has been working in 
an expressionist manner. His paintings were exhibited 
at over twenty various competitions, especially 
in58th State Painting Contest and in 1996 HABITAT II 
International Art Competition. He won tree prizes. The 
significant ones are1996 the Mausoleum Association 
National Painting Contest 3, Third Place Winner and 
the Honorable Mention Award in 2011 Yunus Emre 
Painting Contest. His works are present in private and 
official collections. Currently he is working in Gaziantep 
GTO Fine Arts High School, He continues to work on his 
artworks in his own studio. he is a member of United  
Painters and Sculptors Association.

1972 yılında İçel-Anamur’da doğdu. 1996 yılında, 
Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 
Bölümünden mezun oldu.Lekesel dışavurumcu bir 
üslupla çalışmalarını sürdürmektedir. 58.Devlet Re-
sim  yarışması ve 1996 HABİTAT II Uluslar arası resim 
yarışmasıda dahil ,yirminin üstünde yarışmada ser-
gileme aldı. Üç ödül kazandı.1996 Anıtkabir Derneği 
ulusal resim yarışması 3,lük ödülü,2011 Yunus Emre 
Resim yarışması mansiyon en önemli ödülleridir. Bazı 
kurum ve özel koleksiyonlarda resimleri bulunmak-
tadır. Halen Gaziantep GTO Güzel Sanatlar Lisesinde 
görev yapmakta , çalışmalarını kendi atölyesinde 
sürdürmektedir.Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar 
Derneği üyesidir.

1959 Yılında Uşak Eşme’ye bağlı Aydınlı Köyünde 
doğdu. İlk ve orta öğrenimini Uşak’ta yüksek öğreni-
mini 1977- 1980 yılları arasında Gazi Eğitim Enstitüsü 
Resim Bölümünde yaptı.1994 yılında Anadolu Üniver-
sitesi lisans tamamlama programını bitirdi. Yurdun çe-
şitli illerinde resim öğretmenliği yaptı. Yurt içi ve yurt 
dışında çeşitli koleksiyonlarda yapıtları bulunmaktadır. 
Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği ve Birleşmiş Res-
samlar ve Heykeltıraşlar Derneği üyesidir. Yedi kişisel 
sergi açtı. Dördü yarışmalı olmak üzere çok sayıda kar-
ma sergiye katıldı. Halen Uşak Güzel Sanatlar Lisesin-
de resim öğretmeni olarak çalışmakta ve çalışmalarını 
özel atölyesinde sürdürmektedir.

He was born in Aydınlı Village in Eşme, Uşak. He 
completed his primary and secondary education in 
Uşak and he studied in Department of Fine Arts of 
Gazi University between the years 1977 and 1980. He 
got his bachelor’s degree from Anadolu University in 
1994. He has several of his works in some collections 
in Turkey and abroad. He is a member of International 
Association of Performing Arts and Associaton of 
United Painters and Sculptors Assosiation. He opened 
seven private exhibition. He participated in several 
mixed exhibitions and four of them were competitive. 
He has been working at High School of Fine Arts in 
Uşak and he has been carrying on his works in his own 
workshop.  

SEYFİ YILDIRIM
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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 yurtdışında ve yurtiçinde çok sa-
yıda 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 hey-
kel çalışmaları da yapmaktadır.
Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği (UPSD), Birleş-
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 Birleşmiş Ressamlar ve 
Heykeltraşlar Derneği (BRHD) and UNESCO Femmes-
Art Mediterrane.

MÜJGAN ÖZKAYA YILMAZ

1950 yılında Hatay’da doğdu. 1974’de İstanbul Tat-
biki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. 
1980’de Ankara Devlet Resim Heykel Müzesinin ku-
ruluş çalışmalarına katıldı. 1983’de Varşova Vilanov 
Sarayında tablo restorasyonu ile ilgili teorik ve pratik 
eğitim, 1990’da Almanya’da restorasyon eğitimi aldı. 
Bulgaristan’ın Smolyan kentinde düzenlenen Uluslara-
rası Sanat Paneline katıldı ve sergiden bir eseri Smol-
yan Müzesi için satın alındı. Berlin’de altı Alman sanat-
çı ile birlikte atölye açtı, sergiler düzenledi. Sanatçı, bu 
döneme kadar birçok kişisel (yurtiçi-yurtdışı) sergiler 
açtı. Sanat fuarlarına katıldı. Eserleri, yurtiçi-yurtdışı 
müzelerde, özel ve resmi koleksiyonlarda bulunmak-
tadır. Dokuz ödülü bulunan sanatçı, Ankara’da, özel 
atölyesinde çalışmalarını sürdürmektedir. 

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 Palace 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 and in private and official collections. 
Yurdakul has nine awards and he continues his works in 
his own workshop in Ankara.

VURAL YURDAKUL

BÜLENT YAVUZ YILMAZ
-1971 Trabzon’un Çaykara ilçesinde doğdu
-1995 Selçuk Ünv. Eğitim Fak. Resim-iş Bölümünden 
mezun oldu.
Sanatçı 14 kişisel sergi ve 30’ un üzerinde karma ve 
yarışmalı sergilere
katılmıştır.
-2011 Selçuk Ünv. Güzel Sanatlar Fakültesi’nde yük-
sek lisansını yapmakta olup
çalışmalarını Bolu’daki atölyesinde sürdürmektedir.
BRHD (Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği) 
üyesidir.

1971 born in Çaykara/Trabzon
1995 Graduated from the painting Department of 
Selcuk University Faculty of Art Education
The artist participated in14 solo exhibitions and over 
30 joint exhibitions.
2011 received a master’s degree from Selcuk 
University, the Faculty
of Fine Arts .
He continues his works in his workshop in Bolu.
A member of BRHD (United Artists and Sculptors’ 
Association).
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1951’de Sivrihisar’da doğdu. 1972’de Gazi Eğitim Ens-
titüsü Resim-İş Bölümü’nü bitirdi. 1972 -1978 yılları 
arasında öğretmen okulunda, eğitim enstitüsünde ve 
liselerde öğretmenlik, 1978 -1981 yılları Gazi Eğitim 
Enstitüsü Resim-İş Bölümü’nde modelaj öğretmenli-
ği yaptı. 1998 yılında Devlet Sanatçısı unvanını aldı. 
Sanatçının başkentte 20, Türkiye genelinde 100’den 
fazla heykeli; yurt dışında, Almanya’da 2, Japonya’da 
1, Macaristan’da 3, Libya’da 1, Türkmenistan’da 1 anıt 
heykeli bulunmaktadır. 1981’den beri Ankara’daki atöl-
yesinde heykel çalışmalarını sürdürmektedir.

The artist who was born in 1951, in Sivrihisar, 
graduated from Gazi Faculty of Education, Department 
of Arts in 1972. Between 1972 and 1981, he gave 
lectures in Gazi Faculty of Education and in several high 
schools. In 1998, he became state artist (an honorary 
title issued to artists by government their contributions 
into the Turkish culture). The artist has more than 100 
statues in Turkey, 20 of them are in Ankara. He has 
more than 10 sculptures abroad; 2 in Germany, 1 in 
Japan, 3 in Hungary, 1 in Libya, 1 in Turkmenistan. The 
artist currently continues to work in his workshop in 
Ankara, which was founded in 1981.

METİN YURDANUR

GÜLAY YÜKSEL

1977’de Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü’nü 
bitirdi ve daha sonra lisans tamamladı.
Orta dereceli okullarda resim öğretmenliği yaptı.
Sanat-Yapım atölyesinde Kayıhan Keskinok ile resim 
çalışmaları yaptı.
Halen Ankara’da kendi atölyesinde çalışmalarını sür-
dürmektedir.
Grup 16 ve Grup Dalga’nın kurucularındandır. 
BRHD üyesidir.

Zahide Yükseler graduated from the department of Fine 
Arts Teaching of Gazi University of Education.
She worked as an art teacher in secondary schools.
She studied art in the Gallery of Sanat Yapım with 
Kayıhan Keskinok in the 1990s.
She still lives in Ankara and continues doing her art in 
her own workshop.
She is one of the founders of Group 16 and Group 
Dalga. 
She is also one of the members of BRHD.

ZAHİDE YÜKSELER

Gülay YÜKSEL graduated from the Institute of Education 
of Gazi University with a major in Fine Arts in 1973, and 
completed her degree at the Faculty of Fine Arts in Eskişehir 
Anadolu University. The artist has worked as an instructor at 
the Department of Fine Arts of Middle East Tecnical University 
for a long time. She had 48 individual exhibitions, including 
5 in Germany. She has also participated in several mixed 
exhibitions in and out of Turkey. She has been invited to 
Tescani International Camp 2000 by Romania as a guest of 
Government. Two of her works has been exhibited in George 
Enescu Museum and tree of them in Macedonia National 
Museum besides many of her works are in İzmir State Art and 
Statue Museum, Eskişehir Anadolu University, Gazi University, 
Giresun University ,collection of the Ministry of Culture of 
Turkey, collections of several banks and private collections 
in Romania, USA; Canada, Germany, France and Finland. 
She is continuing her works in her own studio. The artist is a 
member of the United Painters and Sculptors Association and 
Association International des Arts Plastiques.

1973 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü’nü 
bitirmiş, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi’nde lisans tamamlamıştır. ODTÜ Güzel sanat-
lar Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak uzun yıllar ça-
lışmıştır. Öğrenciliği sırasında Devlet Resim ve Heykel 
Sergisi’ne katılmaya hak kazanan Sanatçı 5’i Almanya’da 
olmak üzere 48 kişisel sergi açmıştır. Pek çok yurt içi ve 
yurt dışı sergilere katılımı vardır. Romanya Hükümetinin 
davetlisi olarak Tescani International Camp 2000 Organi-
zasyonuna katılmıştır. İki eseri George Enescu (Roman-
ya) ve üç eseri Makedonya Ulusal Müzesine alınan Sa-
natçının İzmir Resim Heykel Müzesi, Eskişehir Anadolu 
Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe üniversitesi, 
Giresun Üniversitesi, T.C. Kültür Bakanlığı Koleksiyo-
nu, birçok banka ve ABD, Romanya, Kanada, Almanya, 
Fransa, Finlandiya da özel koleksiyonlarda eserleri bu-
lunmaktadır. Atölyesinde çalışmalarını sürdüren sanatçı, 
Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği ve UPSD 
(Uluslar arası Plastik Sanatçılar Derneği) üyesidir.
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ORHAN ZAFER
1971 Trabzon doğumlu. 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fa-
kültesi Resim Bölümü Mezunu. Resim çalışmaları yanı sıra 
Karikatür ve Fotoğraf sanatıyla ilgilenmektedir. Üç kişisel 77 
karma Sergi veya organizasyona katıldı. Resim çalışmaları 
birçok koleksiyonda bulunan sanatçının ayrıca çalışmaları 
ulusal ve uluslar arası birçok gazete, dergi, albüm ve görsel 
yayında yayımlandı. Katılmış olduğu yarışmalar sonucu; ikisi 
uluslar arası yedisi ulusal ve biri özel ödül olmak üzere on-
bir ödül sahibi. Ordu Güzel Sanatlar Lisesinde uzman sanat 
eğitimcisi ve Resim Bölüm Başkanı olarak meslek hayatına 
devam etmektedir. Ayrıca Ordu Sanat Evi (ORSEV) Sanat ku-
rulu başkanlığını sürdürmektedir. Birçok ulusal düzeyde sergi 
organizasyonu gerçekleştiren Orhan Zafer aynı zamanda ulusal 
ve uluslararası birçok yarışmada jüri görevinde bulunmuştur.  
Sanatsal çalışmalarını  “Mavi” isimli atölyesinde sürdürmek-
tedir. Türkiye Karikatürcüler Derneği, Birleşmiş Ressamlar 
ve Heykeltraşlar Birliği üyesi olan sanatçı ayrıca Karadeniz 
Plastik Sanatlar Derneği Yönetim Kurulu üyesidir. ‘’Ordulu 
Sanatçılar’’ ve ‘’Sanat Terimleri Sözlüğü’’ isimli iki araştırması 
yakında yayımlanacaktır. 

He was born in 1971, in Trabzon. He is a graduate of 19 Mayıs 
University, Faculty of Education, Department of Painting. He is 
interested in caricature and photography apart from painting. 
He has held three personal exhibitions, along with 77 mixed 
exhibitions and organizations. Many of his works are present 
in various collections, and some of them are published in 
many newspapers, magazines, albums and visual media. He 
has eleven awards: two international, seven national and one 
special award. He pursues his career as an expert art instructor 
and Head of Painting Department. Besides, he is the president 
of Art Council of Ordu Art House. Orhan Zafer organized many 
national exhibitions and has been a jury member in many 
national and international painting competitions. He continues 
to work on his art in his atelier called “Mavi” (Blue). He is a 
member of Turkish Caricaturists Organization, United Painters 
and Sculptors Association, and is a board member of Blacksea 
Plastic Arts Organization. Two of his works are to be published: 
“Ordulu Sanatçılar” (Artists from Ordu) and “Sanat Terimleri 
Sözlüğü” (Dictionary of Art Terms).
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1990 yılında Ankara’ da doğmuştur. 2007’de 75.Yıl Lise-
sinden mezun olduktan sonra, Çeşitli firmalarda çalışmış, 
2010 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eği-
timi  Bölümü Resim- İş Eğitimi Ana bilim dalına kaydol-
muştur.  Şuan 4. sınıf öğrencisi ve grafiker olarak  lisans 
eğitimine devam etmektedir. Mavi İnisiyatif Grubunun ku-
rucu üyesidir. 2013 “Hür Heykel”, Mavi İnisiyatif , Online 
Tamsanat galeri, İstanbul 2013 “Hür Heykel”, Mavi İnisi-
yatif , Nazım Hikmet Kültür Merkezi, Ankara 2013 “Öyley-
se Varız” Mavi İnisiyatif ,  Çağdaş Sanatlar Merkezi, Ankara 
2013  “Kızlı-erkekli”, Nazım Hikmet Kültür Merkezi, Anka-
ra 2013  “Tanıklar”,Online Tamsanat galeri, İstanbul 2013  
“211 sergileri”, Online Tamsanat galeri, İstanbul 2013  
“Öğretmen-im”,Online Tamsanat galeri, İstanbul 2012  
Gazi Üniversitesi, Seramik Sergisi, Malik Aksel, Ankara 
2011  Gazi Üniversitesi, Atölye Sergisi, Bursa 2011  Gazi 
Üniversitesi, Atölye Sergisi, Malik Aksel, Ankara.

She was born in 1990 in Ankara. After graduating from 75.
Yıl high school in 2007 she worked in various companies
and registered in 2010 to Gazi University –Gazi Faculty of 
Education, department of Fine Arts, Unit of Painting-handy-
craft. Currently she continues her education as a senior 
graphic designer (4th year). She is a member of the “Blue
Initiative” (Mavi İnisiyatif) group. 2013 “Independent 
Sculpture”, Blue Initiative , Online Tamsanat gallery, 
İstanbul 2013 “Independent Sculpture”, Blue Initiative, 
Nazım Hikmet Cultural center, Ankara 2013 “Therefore 
We Are” Blue Initiative, contemporary art center, Ankara. 
2013 “Kızlı-erkekli”, Nazım Hikmet Cultural center, Ankara. 
2013 “Witnesses”,Online Tamsanat gallery, İstanbul 2013. 
“211 Exhibition”, Online Tamsanat gallery, İstanbul 2013. 
“My-Teacher”,Online Tamsanat gallery, İstanbul 2012 Gazi 
University, ceramics exhibition, Malik Aksel, Ankara 2011 
Gazi University, Workshop Exhibition, Bursa 2011 Gazi 
University, Workshop Exhibition, Malik Aksel, Ankara.

N. HAZAL BAŞARIR

1984 yılında SAMSUN /Kavak’da doğdu. İlk ve orta 
eğitimini Ankara’ da tamamladı. 2006-2008 yılları 
arasında Ankara Olgunlaşma Enstitüsü Sanat ve Tasa-
rım Programını bitirdi. Programın 1 yıl zorunlu stajını 
Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesinde restorasyon 
çalışmalarına katılarak tamamladı. 4. ve 5. Eskişehir 
Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumunların da ya-
bancı sanatçıların asistanlığını yaptı. 2013 yılında Af-
yon Kocatepe Üniversitesi G.S.F. Seramik Bölümü’nü 
bitirdi. Çeşitli yarışma ve etkinliklere katıldı. Çalışma-
larına  yüksek lisansı kazandığı Gazi Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Enstitüsü Bileşik Sanatlar Anasanat Dalında 
devam etmektedir.

1988 yılında Manisa’da doğdu.2011 yılında Gazi Üni-
versitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünden mezun 
oldu.Halen Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitü-
sü Resim Anasanat dalında yüksek lisans eğitimine 
devam etmektedir. Ayrıca  Gazi Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesinde Araştırma Görevlisi olarak ça-
lışmaktadır.

She was born in 1984, in Samsun/Kavak. She 
completed her primary and secondary education in 
Ankara. Between 2006-2008, she was a student of 
Ankara Maturity Institute of Art and Design program. 
For the program’s first year’s compulsory internship, 
she participated in the restorations carried out by 
Ankara State Painting and Sculpture Museum. She 
assisted international artist in the 4th and the 5th 
Terracotta Eskişehir International Symposium. She 
graduated from Afyon Kocatepe University, Department 
of Fine Arts, Ceramics section. She participated in 
various competitions and events. She is pursuing her 
studies at master’s level at Gazi University Institute of 
Fine Arts in Combined Arts Department.

He was born in Manisa in 1988. He was graduated 
from Gazi Üniversitesi Fine Arts Educaiton Department 
in 2011 and is still studying for his master’s degree 
in Gazi University Institute of Fine Arts, department of 
Painting. He is also working as a research assistant in 
the Faculty of Fine Arts in Gazi University. 

ELİF BİRİCİK

RAMAZAN CAN
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DİDEM GÜMÜŞTEKİN

HASAN EREN GÖKTAŞ

1979-Ankara. 2013 Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Enstitüsü Bileşik Sanatlar Ana Sanat Dalı Yüksek Li-
sans. 1999-2003 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakül-
tesi Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Eğitimi AnaBilim 
Dalı 
İş Tecrübesi: 2012-2013 Gürsoy Resim Kursu, Resim 
Öğretmeni. 2005-2010 Cahit Malçok Resim Kursu, 
Resim Öğretmeni
Kişisel Sergiler:
2013 Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi II. 
Kişisel Resim Sergisi, Ankara
2012 Parme Sanat Galerisi I. Kişisel Resim Sergisi, 
Ankara

1986 yılı Ankara doğumludur. 
2011 yılında Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, 
Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Ta-
sarım Bölümü, Grafik Tasarım Programından mezun 
olmuştur. 
2012 yılında Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü 
Bileşik Sanatlar Anasanat dalında Yüksek Lisans Eği-
timine Başlamıştır. Türk Kültürü ve Şaman inancının 
sanat ve tasarım alanına etkileri üzerine çalışmalar 
sürdürmektedir. 
Görsel Sanatlar ve tasarım temelli çeşitli projelerde, 
etkinliklerde katılımcı olarak bulunmuştur ve bu kap-
samda yürütülen iş alanlarında mesleki yaşamanı sür-
dürmektedir. 

1979-Ankara. She received a master’s degree from 
Institute of Fine Arts from Department of Combined 
Arts in 2013. She was an undergraduate student of 
Department of Painting Education, Gazi Faculty of 
Education, Combined Arts Main Art Branch in Gazi 
University between 1999-2003.
Work experience: 2012-2013 Gürsoy Painting Course, 
Painting teacher. 2005-2010 Cahit Malkoç Painting 
Course, Painting Teacher.
Personal Exhibitions: 2013 Çankaya Municipality 
Center of Modern Arts, 2nd personal exhibition, Ankara.
2012 Parma Art Gallery, 1st personal exhibition, Ankara.

He was born in Ankara in 1986. 
In 2011, He graduated from Başkent University of Fine 
Arts, Design and Architecture Faculty, Department of 
Visual Arts and Design, Graphic Design Program. 
In 2012, He has started Master of Education in 
Combined Arts Department in Gazi University,  Institute 
of Fine Arts, he keeps on working on the effects of 
Turkish Culture and shamanistic belief in art and design. 
He has participated in various projects and activities 
based on Visual Arts and Design and he keeps running 
his professional  life in the areas of business in this 
context.

Sivas doğumlu, Lisans eğitimi, Cumhuriyet Üniversite-
si Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Yüksek Li-
sans Eğitimi, Gazi üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü 
Bileşik Sanatlar Ana Sanat Dalında devam etmekte.
Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hey-
kel Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak görev yap-
maktadır.
Yurt içinde birçok karma sergilere, ulusal ve uluslarara-
sı sempozyumlara  katılmıştır.

She was born in Sivas, and received her undergraduate 
education in Cumhuriyet University Faculty of Fine Arts, 
Department of Sculpture.
She pursues her academic career in master’s degree 
in Education in Gazi University Institute of Fine Arts 
Combined Arts Main Art Branch.
She is working as a research assistant in Cumhuriyet 
University Faculty of Fine Arts, Department of Sculpture. 
She has had many group exhibitions in Turkey, and has
participated in national and international symposiums.

AYŞE KARABEY
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1990 yılında Karabük’te doğdu. 2005-2009 Safranbolu 
İMKB Anadolu Güzel Sanatlar Lisesinde okudu. 2009-
2013 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim-
İş öğretmenliği bölümünde Şeniz Aksoy atölyesinde 
lisans eğitimini tamamladı. 2012 yılında İtalya’da 
Accademia Europea Di Firenze’de desen eğitimi aldı. 
Çok sayıda kişisel ve karma sergilere katıldı. Şu an 
Karabük Aylin Rehabilitasyon Özel Eğitim Merkezinde 
resim öğretmenliği yapmakta. Gazi Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Enstitüsü Bileşik Sanatlar’da yüksek lisans 
yapmakta ve Karabük Aylin Özel Eğitim ve Rehabilitas-
yon Merkezinde resim öğretmenliği yapmaktadır.

1981 Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde doğdu. İlk ve orta 
öğrenimini Diyarbakırda tamamladı.
2005 Gazi Üniversitesi  Güzel  Sanatlar Anabilim Dalı 
Resim-iş bölümünden  mezun  Oldu.
2009 Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Anabilim Dalı 
Yüksek Lisans Programından mezun oldu.
2014 Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Bileşik 
Sanatlar Ana Sanat Dalında doktoraya başladı, ve halen 
doktora programına devam etmektedir.
 
SERGİLER
Çeşitli grup ve karma sergilere katılmış olup bir adet 
mansiyon ödülü bulunmaktadır.

She was born in 1990 in Karabük. She studied high 
school in Safranbolu IMKB Anatolian Fine Arts High 
School. She finished her undergraduate studies in 
Gazi University, Faculty of Education, Department of 
Teaching Painting in Şeniz Aksoy’s atelier. She got 
pattern education in Italy, Accademia Europea Di 
Firenze. She participated in many personal and mixed 
exhibitions. She is currently a painting teacher in 
Karabük Aylin Special Rehabilitation Education Center. 
She pursues her academic career at master’s level in 
Gazi University Institute of Fine Arts, Combined Arts.
She received the third place award in painting 
competition called “Turkish Stars” organized by Turkish 
Air Force.

1981 He was born in the town of Silvan in Diyarbakır 
He completed primary and secondary schools in 
Diyarbakır.
2005 He graduated from the department of fine arts of 
Gazi University  
2009 He got master’s degree Department of fine arts 
of Gazi University
2014 He started doctorate studies in Department of 
Art in Gazi University and he still continues his studies 
there.

EXHIBITIONS
He joined various group  exhibitions and he had a prize 
of honourable mention.

SEZEN KARTAL

ALİCAN KASİOĞLU

Ankara’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini yine bu 
şehirde tamamladı. Gazi Üniversitesi’nin açtığı kurs-
lara katılarak grafiker oldu. Lisansını 2012 yılında 
Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik 
ve Cam Tasarımı Bölümünde, bölüm birincisi olarak 
tamamladı. Aynı yıl pedagojik yeterlilik aldı. 2013-
2014 öğretim yılında Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Ensitüsü “Bileşik Sanatlar Ana Sanat Dalı”nda yüksek 
lisans öğrenimine devam etmektedir. 

Objective:                                                                                             
Share my art through continuing exhibitions throughout 
Turkey and the international art community.

Professional Accomplishments
Education
* Certificate in Graphic Design from Gazi University
* Bachelor of Art from Erciyes Universiy in 2012, 
completed at the top of my class in Ceramic and Glass 
Design
* I am pursuing my Master in Art through the Art 
Department at Gazi University

MELİKE ÖZCAN
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1978 Kahramanmaraş doğumlu, ilk, orta ve lise tahsilini 
Kahramanmaraş’ta tamamladı. Uzun yıllar reklam (tabe-
lacılık) mesleğine devam etti. Kendine özgü tasarımla-
rıyla çeşitli yazılar ve camii süslemeleri yaptı. Hüsn-i 
Hat, Tezhip ve Ebru sanatıyla ilgilenmekte ve hobi olarak 
devam etmektedir. Özel bir bakalit fabrikasında tasarım-
cı olarak çalıştı. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi Resim Ana Sanat Dalı ile Cam ve Se-
ramik Bölümü, Seramik Ana Sanat Dalı’nda birbirinden 
değerli hocalardan sanat eğitimi alarak ‘’Yüksek Onur’’ 
derecesiyle mezun oldu. Kahramanmaraş Güzel Sanat-
lar Grubu kurucu üyelerinden olup “Görsel Algılama” 
ve “Sanatta Yaratıcılık” isimli iki kitabı yayımlandı. MEB 
na bağlı orta dereceli okullarda sanat eğitimcisi olarak 
çalışmakta ve sanat çalışmalarına kendi atölyesinde de-
vam etmekte, bir yandan da yerel gazeteler ve dergilerde 
kültür sanat köşesi hazırlayıp sanat yazıları yazmaktadır.

Ümit Parsıl was born in 1978. He has completed 
primary school and high school in Kahramanmaraş in 
Turkey. For a long time he has worked as a sign painter 
and with his own style made writings and mosque 
ornaments. Then he started to work as a designer at a 
private bake-lite factory. He is interested in Hüsn-i Hat 
(calligraphy), Tezhip (İllumination) and Ebru (marbling) 
as hobby. He is graduated from the department of 
painting and ceramics at Dumlupınar University, Faculty 
of Fine Arts in Kütahya. He is one of the founders of 
Kahramanmaraş Fine Arts Group. He is the author of 
two books; “Görsel Algılama” (Visual Perception) and 
“Sanatta Yaratıcılık” (Creativity in Art). He is working as 
a teacher at a primary school and continues making his 
art works at his own workshop. He also writes articles 
about art in local newspapers and magazines.

ÜMİT PARSIL

Alptekin Soy, 1991 yılında Kırşehir’de doğdu.
İlk ve Orta Öğretimi Kırşehir’de tamamladıktan sonra, 
2011 yılında Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, 
Resim - İş Ana Bilim Dalını kazandı. Şu an son sınıf 
öğrencisi olarak lisans eğitimine devam etmektedir. 
Mavi İnisiyatif Grubu’nun kurucu üyesidir.
Sergiler:
2014   “Öyleyse Varız” Mavi İnisiyatif, Çağdaş Sanatlar 
Merkezi, Ankara. 2014 “Hür Heykel”, Mavi İnisiyatif, 
Online Tam Sanat Galeri. 2014 “Hür Heykel”, Mavi İni-
siyatif, Nazım Hikmet Kültür Merkezi, Ankara.
2013 “Kızlı Erkekli’’ Nazım Hikmet Kültür Merkezi, 
Ankara
2013  “Tanıklar”, Online Tam Sanat Galeri
2013 “Öğretmen-im”, Online Tam Sanat Galeri
2012  Gazi Üniversitesi, Seramik Sergisi, Ankara
2008 “Renklerin Dansı” Kırşehir Kültür Merkezi

Alptekin Soy was born in Kırşehir, in 1991. After he had 
completed primary and secondary education in Kırşehir, 
he enrolled in department of Teacher Training in Art 
and Desing, Gazi University, Gazi Faculty of Education 
in 2011. Now he is a senior student. He is a founding 
member of Blue Initative group..
Exhibitions:
2014 ‘’Therefore we are’’ Blue Initative,The Center 
of Contemporary Arts, Ankara. 2014 ‘’Independent 
Sculpture ’’ Blue Initative, Online Tam Sanat Gallery. 
2014 “ndependent Sculpture” Blue Initative, Nazım 
Hikmet Culture Center, Ankara. 2013 “Kızlı Erkekli” Nazım 
Hikmet Culture Center, Ankara 2013 “Witnesses” Online 
Tam Sanat Gallery 2013 ‘’My Teacher “Online Tam Sanat
Gallery 2012 “Gazi University” Ceramic Exhibition, 
Ankara 2008 “Dance of Colors” Kırşehir Culture Center, 
Kırşehir.

ALPTEKİN SOY

Zeynep Pehlivan 1983 yılında Ankara’da doğdu. 
2007 yılında Gazi Üniversitesi Resim-İş Oğretmenli-
ği Bölümü’nden lisans derecesini aldı. 2006 yılında 
“Leonardo Da Vinci” isimli Avrupa Birliği Projesi ile 
Berlin’de metal heykel eğitimi aldı. 2012 yılında Gazi 
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Resim-İş Öğret-
menliği Bilim Dalı’ndan yüksek lisans derecesini aldı. 
Halen Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü 
Grafik Tasarım Bölümü’nde sanatta yeterlik eğitimine 
devam etmektedir ve Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümünde Araştır-
ma Görevlisi olarak çalışmaktadır. Ayrıca kendi atölye-
sinde  sanatsal faaliyetlerine devam etmektedir.
Ulusal ve uluslararası sergilere ve workshop’lara ka-
tılmıştır. 

Zeynep Pehlivan was born in Ankara in 1983. She 
received her bachelors degree in 2007 from Gazi 
University Art Education Department. She got 
trainings for metal-sculpture in Berlin in 2006 within 
the framework of Leonardo Da Vinci Project. In 2012, 
she received masters degree from Gazi University 
Education Institute, Art Education Department and she 
is now pursuing her studies at PhD Degree level in 
Hacettepe University Fine Arts Institute Graphic Design 
Department. She is also working in Gazi University Fine 
Arts Faculty, Visual Communications Department as a 
research assistant. She is also proceeding her art work 
in her workshop. She has participated in a number of 
national and international exhibitions and workshops 
some of which are; Workshop&Workshop Exhibition.

ZEYNEP PEHLİVAN
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GİZEM ŞENDUR
She was born in 04.11.1990 in Ankara. She gradua-
ted from Mehmetçik High School (Foreign Language 
Based) in 2008 after she graduated from elemantary 
and secondary school in Ankara. She began Paint 
Education in Fine Arts Education in Education Faculty 
in Gazi university in 2009. She graduated in 2013 the 
university. She pursues her graduate studies in Fine 
Arts Education in Institute of Educational Science in 
Gazi university.

04.11.1990 tarihinde Ankara’da doğdu. İlk ve orta öğ-
renimini Ankara’da tamamlayarak 2008 yılında Meh-
metçik Lisesinden (YDA) mezun oldu. 2009 yılında 
Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş A.B.D.’de 
lisans eğitimine başladı. 2013 yılında lisans eğitimini 
tamamladı. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitü-
sü Resim-İş A.B.D.’de yüksek lisans eğitimine devam 
etmektedir.

MİRAY ÜNAL
She was born in Ankara in 1987 and graduated from high-
school in 2004. She has entered Hacettepe university in 2008, 
graduated from there in 2012 and stared to master’s studies in 
the same university in 2013 and still continues to her education 
now.
AWARDS
2014 1. Dumlupınar ceramic competition “special award”
Kütahya 2008 Ankara Bar association competition–exhibition/ 
Ankara 2008 Ankara Art Forum Young Artists Competition-
Exhibition AKM/Ankara
EXHIBITIONS
07/2012 Hacettepe University fine arts school graduation
exhibition 04/2012 Forum Ankara Outlet 1st Art and design 
exhibition/Ankara 02/2012 ‘’YASAK’’ Personal Ceramic 
Exhibition/Eskişehir 01/2012 İzmir Devlet Demir
Yolları gallery ceramic exhibition Alsancak /İzmir 05/2011
International İzmir Art Biennial Asansör/İzmir 2010 Hacettepe 
University exhibition Beytepe /Ankara 2010 “Ayakta Kalma” 
exhibition Başkent University Bağlıca Campus/ Ankara

1987 Ankara’da doğdu.2004 yılında liseden mezun 
oldu.2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Seramik Bölümü’nü 
kazandı.2012 yılında mezun oldu.2013 yılında Master prog-
ramına başlamış öğrenimine halen devam etmektedir.
ÖDÜL
2014 1. Dumlupınar  Seramik Yarışması “Özel Ödül” Kütahya 
2008 Ankara Barosu Yarışması-Sergileme/Ankara 2008 An-
kara Art Forum Genç Sanatçılar Yarışması-Sergileme AKM/
Ankara
SERGİ
07/2012 Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
Mezuniyet Sergisi 04/2012 Forum Ankara Outlet 1. Sanat 
ve Tasarım Sergisi/Ankara 02/2012 “YASAK”Kişisel Seramik 
Sergisi/Eskişehir 01/2012 İzmir Devlet Demiryolları Galerisi 
Karma Seramik Sergisi Alsancak/İzmir 05/2011 Uluslararası 
İzmir Sanat Bienali Asansör/İzmir 2010 Hacettepe Üniver-
sitesi Karma Sergisi Beytepe/Ankara 2010 “Ayakta Kalma” 
Sergisi Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü/Ankara

1987 yılında Trabzon’da doğdu. 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 ser-
gi, çalıştay,seminer ve festivale katılmıştır.

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 and festivals.

SELİN ŞAHİN
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44th Year

1987’de Tekman’da doğdu. Mersin 19 Mayıs 
Lisesi’nden mezun olduktan sonra 2005 yılında Sivas 
Cumhuriyet Üniversitesi’nde İ.İ.B.F Maliye Bölümün’de 
öğrenip görüp 2009 yılında Gazi Üniversitesi, Eğitim 
Fakültesi, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı’nda eğitim 
almaya başladı.Yüksek lisans öğrencisi olarak öğreni-
mine devam etmektedir. Bir kişisel sergi ve bir ödülü 
bulunmakla beraber birçok karma ve yarışmalı sergide 
eserleriyle yer almıştır.

Born in Tekman in 1987. After graduating from Mersin 
19th May high school, he studied in the Faculty of 
Economics and Administration, Deparmant of Finance
at Sivas Cumhuriyet University in 2005, in 2009 he 
attended Gazi University Teaching Faculty Department 
of Art Handicrafts. He pursues his master’s studies in 
the same department.

VELİ ARAS YALÇINKAYA

1991 de Denizli’nin Kale ilçesinde doğdu.2013 yılında 
Gazi Üniversitesi Resim-iş Öğretmenliği Bölümünden  
mezun oldu.Aynı yıl Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimle-
ri Enstitüsü Resim İş Öğretmenliği nde yüksek lisans 
eğitimine başladı.1 kişisel sergi açtı ve bir çok karma 
sergiye katıldı.Çalışmalarına halen kendi atölyesinde 
devam etmektedir.

She was born in 1991 in Kale,Turkey. In 2013, she 
graduated from painting department in Gazi University, 
faculty of training. In 2006, she started to work for her 
master’s degree in Gazi Education Institute, Department 
of Painting. She has one personal exhibition. She has 
participated in lots of mixed exhibitions. Today, she 
continues her work in her own workshop.

HÜLYA HAVVA YARIMCA
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