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Mutluyuz. Dahası gururluyuz. Ömrümüzden ötede kurulmuş 

bir derneğimiz var. Dile kolay yarım yüzyılı aşıp gelmiş olan 

bir Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği’miz var.

Her şeyin fazla akışkan, sisli, bulanık, küçük hevesler 

kavşağında durup izini kaybettiği/kaybettirdiği bir toplumsal 

iklimde; sanatta, ilkelerde ve güzelliklerde ısrar etmenin 

özverisini düşünmek bile durup düşünmeyi gerektiriyor. 

Onlarca yıl onlar, şeklin, rengin, çizginin içinde dolaşıp 

durarak ve bizleri de buna davet ederek, çılgınca bir hayale 

tutundular. Bu hayalin muazzamlığını her Ankaralının 

severek, sindire sindire düşünerek takdir etmesi gerekir.

“En kusursuz sanat belki de ‘sanat’ı gizleyendir.” Joyce Carol 

Oates, bunu Çehov’un dolaysız, süssüz ve konuşmaya özgü 

üslubu bağlamında söylermiş. Resim ve heykel de öyle değil 

midir? O şekillerin, çizgilerin, renklerin ardına gizlenmiş olan 

nedir? Bizleri sonsuz yoruma davet eden şey sanatın 

“gizleyen”, düşündüren kimliği değil midir? Oscar Wilde’ın 

dediği gibi, belki de, “İşte gerçek sanatın misyonu budur; 

bizleri durup düşündürmek ve aynı şeye ikinci kez 

bakmamızı sağlamak.” O gizlenmişliğe dalmak, orada 

kalmak, aynı şeye ikinci kez dönüp bakmak ne büyük bir 

bahtiyarlıktır. Tabi Orfeus trajedisindeki, o ikinci bakışın 

bedbahtlığı hariç. 

Biz resme de heykele de bakarız, döner yine bakarız ve büyük 

usta Hermann Hesse’in dediği noktada dururuz: “Ne var ki 

sevmek ve arzulamak aynı şey değildir. Sevgi bilgeleşmiş 

arzudur; sevgi sevdiği şeyi ele geçirmeyi amaçlamaz, yalnızca 

sevmek ister onu.” Bilgeleşmiş arzu olarak bize gelen 

resimle, heykelle dönüşür, içimizi rafineleştiririz…

Kıymetli sanatçılarımıza ömürleriyle yoğurdukları 

derneklerinin yeni ürünlerinin sergileneceği sergiye emek 

katan tüm arkadaşlarıma içten sevgilerimi sunarım.

Tüm Ankaralıların bu sergiyi sevinçle gezmelerini temenni 

ederim.

Saygı ile,

Alper TAŞDELEN 

Çankaya Belediye Başkanı

We are happy. Moreover, we are proud. We have an association 

established beyond our lifetime. We have a United Painters and 

Sculptors Association that has been around for more than half a 

century.

In a social climate where everything is too fluid, foggy, blurry, at 

the crossroads of small whims and loses track of it; Even 

contemplating the sacrifice of persisting in art, principles, and 

beauty requires pause and reflection. For decades, they have held 

on to a crazy dream, wandering in shape, color, line and inviting 

us to it. Every Ankara citizen should appreciate the magnificence 

of this dream with fondness and mindfulness.

“Perhaps the most perfect art is that which conceals 'art'.” Joyce 

Carol Oates said this in the context of Chekhov's direct, 

unadorned, colloquial style. Isn't it the same with painting and 

sculpture? What is hidden behind those shapes, lines, colors? Isn't 

it the "hiding" and thought-provoking identity of art that invites us 

to endless interpretation? Perhaps, as Oscar Wilde said, “This is 

the mission of true art; to make us stop and think and make us 

look at the same thing a second time.” What a joy it is to dive into 

that concealment, to stay there, to look back at the same thing a 

second time. Except, of course, the misfortune of that second look 

in the tragedy of Orpheus.

We look at the painting and the sculpture, turn around and look 

again and stop at the point where the great master Hermann 

Hesse said: “However, loving and desiring are not the same thing. 

Love is wise desire; Love does not seek to seize what it loves, it only 

wants to love it.” We transform ourselves with painting and 

sculpture, which comes to us as a wise desire, and refine our inner 

self.

I offer my sincere love to all my friends who contributed to the 

exhibition where the new products of their associations, which 

they have kneaded with their lives, will be exhibited.

I wish all Ankara residents to visit this exhibition with joy.

With respect,

Alper TAŞDELEN

Mayor of Çankaya

Alper TAŞDELEN
Çankaya Belediye Başkanı

Mayor of Çankaya
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Güzin Arısoy
BRHD Başkanı / Head of BRHD 

John Berger ''Görme sözcükten önce gelir'' der. Sanatçı, 

gördüklerinin, izlediklerinin birer parçasıdır; yaratıcı gücüyle 

imgeyi yaratarak ifade eder. İmge, sonsuz hakkında bir bilgi 

sunar. Sanatsal keşif, her seferinde dünyanın enginliğinin ve 

sınırlarının yeni ve benzersiz bir görüntüsü olarak ortaya çıkar. 

Toplum ve sanatın zihinsel olarak eş merkezli iki dünya 

olduğunu söylenebilir. Sanat eserini izleyen kitle, bir eserden 

etkilendiğinde, sanatçıyı yaratıcı eyleminde harekete geçiren 

aynı hakikat çağrısını duymaya başlar, sanatçının yaratıcı 

alemine aynı ahenge katılır. Böylece sanat, insana yaşamı 

boyunca rehberlik eden bir felsefe haline gelir. Birleşmiş 

Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği bu felsefe doğrultusunda 

kurulmuş bir dernektir. Kurulduğu günden bu yana toplumu 

sanata yaklaştırmayı önceleyen etkinlikler düzenlemektedir. 

Derneğimiz 2022 yılı içerisinde şu etkinlikleri gerçekleştirmiştir; 

Tuğrul Velidedeoğlu Sanat Galerisinde açtığımız "Suyun 

Büyüsü" adlı sergi, daha sonra Kdz. Ereğli Belediyesi Atatürk 

Kültür Merkezi'nde, kurucu üyelerimizden Osman Zeki ORAL 

anısına sergi açılmıştır. ATO Kongre ve Sergi Sarayı'nda 

"ARTANKARA" Sanat Fuarı'nda derneğimiz yer almış, İstanbul 

Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde "BRHD 103 sanatçısıyla 

İstanbul'da" sergisini düzenlemiş, Eğitim Sen Ankara 1. Nolu 

Şubesi ve derneğimizin üyelerinin katılımı ile Zafer Çarşısı Güzel 

Sanatlar Galerisinde Köy Enstitüleri anısına sergiyi, "Bademlik 

Çalıştayı" Sanayide Sanat Festivali ve Ankara Büyükşehir 

Belediyesi Zafer Çarşısı'nda ADD Çankaya Şubesi'nin de 

katılımıyla "Cumhuriyetin Zaferi " adlı serginin ikincisini 

gerçekleştirmiştir. İki yıl önce yitirdiğimiz kurucu üyemiz Lütfü 

Günay anısına retrospektif bir sergi düzenlenmiştir. 

Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği, 1970 yılından 

bugüne,  tüm üyeler imiz in  kat ı l ımı  i le  düzenlediğ i 

gelenekselleşmiş toplu sergimizi bu yıl da ülkemizin çeşitli 

illerinde yaşayan 182 sanatçımızın katılımı ile Çankaya Doğan 

Taşdelen Sanatlar Merkezi'nde izleyicisiyle buluşturuyor. 

Sergiye katı l ımlarından dolayı  değerl i  üyelerimize 

teşekkürlerimiz sunuyoruz. Derneğimizin kuruluşunun 52.yıl 

dönümünde BRHD Onur Ödülleri: Değerli üyelerimiz, İmren 

Erşen Hasan Pekmezci, Nur Gökbulut'a; Sanata Katkı 

Ödülü'nün Eskişehir Belediye Başkanı Sayın Yılmaz 

Büyükerşen'e verilmesi kararlaştırıldı. 

Derneğimiz geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda en büyük 

desteği Çankaya Belediyesi'nden aldı. Çankaya Belediye 

Başkanı Sayın Alper Taşdelen'e, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü 

Ethem Toronoğlu'na, Müdür Yardımcısı Seda Çeliktaş Kazak'a, 

Çağdaş Sanatlar Merkezi Sorumlusu Evren Özgür'e ve emeği 

geçen herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

BRHD Başkanı 

Güzin Arısoy 

John Berger said, "Sight comes before the word". The artist is a part of 

what he sees and watches; expresses the image by creating it with his 

creative power. The image presents information about the infinite. 

Artistic exploration emerges each time as a new and unique view of 

the vastness and limits of the world. It can be said that society and art 

are two mentally concentric worlds. When the viewers of a work of art 

are affected by that work, they begin to hear the same call for truth 

that activates the artist in his creative act and joins the harmony in the 

artist's creative realm. Thus, art becomes a philosophy that guides 

people throughout their lives. United Painters and Sculptors 

Association (BRHD) is an association established in line with this 

philosophy. Since its establishment, it has been organizing events that 

prioritize bringing society closer to art. 

Our association carried out the following activities in 2022; The 

exhibition titled "The Magic of Water" that we opened at Tuğrul 

Velidedeoğlu Art Gallery. Then, an exhibition was opened in the 

memory of Osman Zeki ORAL, one of our founding members, at the 

Atatürk Cultural Center of Karadeniz Ereğli Municipality. Our 

association took part in the "ArtAnkara" Art Fair at the ATO Congress 

and Exhibition Center. The exhibition "BRHD in Istanbul with its 103 

artists" was held at the Tarık Zafer Tunaya Cultural Center in Istanbul. 

We organized an exhibition in memory of Village Institutes at Zafer 

Çarşısı Fine Arts Gallery with the participation of Eğitim-Sen Ankara 

Branch No.1 and members of our association. We organized the 

"Bademlik Workshop" as part of the Art in Industry Festival. We held 

the second exhibition of the "Victory of the Republic" with the 

participation of the Atatürkist Thought Association, Çankaya Branch, 

in the Victory Bazaar of the Ankara Metropolitan Municipality. Finally, 

a retrospective exhibition was organized in memory of our founding 

member Lütfü Günay, who passed away two years ago. 

United Painters and Sculptors Association brings our traditional 

collective exhibition, which has been organized with the participation 

of all our members since 1970, at Çankaya Doğan Taşdelen Arts 

Center with the participation of 182 artists living in various cities of 

our country this year. We would like to thank our valued members for 

their participation in the exhibition. BRHD Honorary Awards on the 

52nd anniversary of the establishment of our association: to our 

esteemed members İmren Erşen, Hasan Pekmezci and Nur Gökbulut; 

It was decided that the Contribution to Art Award would be given to 

the Mayor of Eskişehir, Mr. Yılmaz Büyükerşen.  

As in previous years, our association received the greatest support 

from Çankaya Municipality this year. We extend our endless thanks to 

Çankaya Mayor Alper Taşdelen, Cultural and Social Affairs Manager 

Ethem Toronoğlu, Deputy Director Seda Çeliktaş Kazak, 

Contemporary Arts Center Manager Evren Özgür and everyone who 

contributed. 

Head of BRHD 

Güzin Arısoy 
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Our association carried out the following activities in 2022; The 

exhibition titled "The Magic of Water" that we opened at Tuğrul 

Velidedeoğlu Art Gallery. Then, an exhibition was opened in the 

memory of Osman Zeki ORAL, one of our founding members, at the 

Atatürk Cultural Center of Karadeniz Ereğli Municipality. Our 

association took part in the "ArtAnkara" Art Fair at the ATO Congress 

and Exhibition Center. The exhibition "BRHD in Istanbul with its 103 

artists" was held at the Tarık Zafer Tunaya Cultural Center in Istanbul. 

We organized an exhibition in memory of Village Institutes at Zafer 

Çarşısı Fine Arts Gallery with the participation of Eğitim-Sen Ankara 

Branch No.1 and members of our association. We organized the 

"Bademlik Workshop" as part of the Art in Industry Festival. We held 

the second exhibition of the "Victory of the Republic" with the 

participation of the Atatürkist Thought Association, Çankaya Branch, 

in the Victory Bazaar of the Ankara Metropolitan Municipality. Finally, 

a retrospective exhibition was organized in memory of our founding 

member Lütfü Günay, who passed away two years ago. 

United Painters and Sculptors Association brings our traditional 

collective exhibition, which has been organized with the participation 

of all our members since 1970, at Çankaya Doğan Taşdelen Arts 

Center with the participation of 182 artists living in various cities of 

our country this year. We would like to thank our valued members for 

their participation in the exhibition. BRHD Honorary Awards on the 

52nd anniversary of the establishment of our association: to our 

esteemed members İmren Erşen, Hasan Pekmezci and Nur Gökbulut; 

It was decided that the Contribution to Art Award would be given to 

the Mayor of Eskişehir, Mr. Yılmaz Büyükerşen.  

As in previous years, our association received the greatest support 

from Çankaya Municipality this year. We extend our endless thanks to 

Çankaya Mayor Alper Taşdelen, Cultural and Social Affairs Manager 

Ethem Toronoğlu, Deputy Director Seda Çeliktaş Kazak, 

Contemporary Arts Center Manager Evren Özgür and everyone who 

contributed. 

Head of BRHD 

Güzin Arısoy 
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" pARTbaş günlükleri-2 "   120x100 cm   TÜYB 

MUHTEBER DEMİRTAŞ

70x140 cm   TÜAB

122 123
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MUSTAFA AYAZ

40x40 cm   KÜKT   2022

MUSTAFA SALİM AKTUĞ

" Renk Daha Çok Renk "   130x90 cm   TÜYB   2021

124 125
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MUZAFFER TİRE

" Hibrit İlişkiler "   100x120 cm   TÜKT

MÜJGAN ÖZKAYA YILMAZ

" Bekleyiş "   50x60 cm   TÜYB 
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NADİRE ÖZBEK

100x90 cm   TÜAB

NAGİHAN UYSAL

" İz "   100x100 cm   TÜYB   2021
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NAZENDE ÖZKANLI

" İsimsiz "   50x20x10 cm   Serbest Elle Şekillendirme 

NAZİFE GÜLTEKİN DOĞANAY

" Adsız "   60x50 cm   TÜYB 

130 131
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NAZLI ER

" Özgürlük "   90x90 cm   TÜYB

NEJLA TUĞCU

" Macera "   100x80 cm   Bez TÜ / Akrilik
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NEVRUZ ERKEN

TÜYB

NEVZAT CAN

100x170 cm   TÜYB
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NEZAFET ÖZLÜTÜRK

80x100 cm   JÜT TÜ / Akrilik

NİHAT KAHRAMAN

" Anakronik Olaylar "   80x140 cm   TÜYB

136 137
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NİLAY HAZAL BAŞARIR

" İsimsiz "   100x120 cm   TÜAB

NİLGÜN AYŞECİK ÇEVİK

" Aşk-3 "   100x120 cm   TÜKT
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NİLÜFER ATALAY

" Günebakanlar "   100x100 cm   TÜYB   2022

NUMAN SEVEN

" Kadının Öfkesi "   81x100 cm   TÜYB   2021

140 141
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NUR ESEN

" Tuvalimdeki Heykeller (Mutluluk) "   120x60 cm

NUR GÖKBULUT

120x150 cm   TÜAB
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NURAN BOZKURT ERGÜN

90x120 cm   TÜYB

NURETTİN ŞAHİN

" Kaynakçı "   120x160 cm   TÜYB 
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NURSUN SAKAL

" İsimsiz "   110x110 cm   TÜKT 

NURTAÇ ÖZLER

" Enstalasyon "   95x100 cm   KT   2022
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OKYANUS GENÇTÜRKOĞLU

60x80 cm   TÜAB

OLGA GRAFOVA DİLEK

" İsimsiz "   120x100 cm   TÜYB
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ÖMER LÜTFİ ÇETİN

50x50 cm   TÜYB

ÖZGE GÖKBULUT ÖZDEMİR

" Doğa Serisi Ateş "   70x50 cm   TÜAB   2022
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ÖZGÜL ALTUNTAŞ PERVİN ÖZDEMİR

" Kristalize "   17x24x33 cm   Elle Şekillendirme 1100*C  Seramik100x100 cm
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PINAR KUSEYRİ

100x100 cm   TÜKT

RABİA ÇALIŞKAN

" Oğlak Burcu "   90x120 cm   TÜAB
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RÜVEYDA TERKEŞLİOĞLU

" Tiftik Keçisi "    100x120 cm   TÜ Akrilik / Karışık Teknik   2022

SAADET GÖZDE

150x120 cm

156 157
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SELVİ İLHAN

" Dikkat "   30x27x15 cm   Döküm 

SERAP ETİKE

" Kadın "   50x50 cm   TÜAB

158 159
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SERAP ETİKE

" Kadın "   50x50 cm   TÜAB
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SERAP SELÇUK ATABAŞ

" Asalet "   70x100 cm   TÜAB

SEVAL SAĞLAM

" Doğuş-1 "   120x100 cm   TÜYB
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SEVDA TÜRKSEVEN

" Bekleyiş "   130x150 cm   TÜYB

SEZAİ KARA

" Sessizce... "   70x50 cm   TÜYB

162 163
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SİBEL AKTAŞ

" Toplumsal Onarım "   25x42 - 37x65 - 25x42 cm   Seramik Heykel

SİBEL HEPSAYAR

" Okyanus ( Bütünsel Bakış Serisi) "   30x30x35 cm   

Beyaz Seramik Kilinden serbest elle şekillendirme.1000 C Bisküvi, 1050 C sırlı pişirim.

164 165
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SUAT BAŞEL

" Yeşil Böcek "   50x70 cm   TÜYB

SUNA ÖZKALAN

TÜYB

166 167
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" Yeşil Böcek "   50x70 cm   TÜYB

SUNA ÖZKALAN

TÜYB

166 167



SÜLEYMAN DODİ DÜNDAR

90x100 cm   TÜAB

SÜLEYMAN KARAKUL

100x80 cm   TÜYB

168 169



SÜLEYMAN DODİ DÜNDAR

90x100 cm   TÜAB

SÜLEYMAN KARAKUL

100x80 cm   TÜYB

168 169



SVETLANA İNAÇ

" Avluda "   100x120 cm   TÜYB

ŞABAN TUNCER

" Yalnızlığın Sesi "   100x100 cm   TÜYB

170 171
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ŞAHİN CEYLAN

" Şaman "   120x100 cm   TÜAB

ŞEFKAT İŞLEGEN

" Sensizlik "   60x80 cm   TÜAB   2020

172 173
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ŞEFKAT İŞLEGEN

" Sensizlik "   60x80 cm   TÜAB   2020
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ŞENER DEMİRKOL

" Özgürlüğe Toplu Kanat Çırpma "   100x120 cm   TÜYB

ŞÜKRAN PEKMEZCİ

" Ağıt "   110x180 cm   TÜYB   2016

174 175
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TANSEL ALP

" Yolculuk Yedi Kapılı Han "

TEYMUR AĞALIOĞLU

38x44 cm   TÜYB

176 177
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TUNCAY BİRAND

" Hava, Toprak, Su "   100x100 cm   TÜAB

TURHAN KARAYAĞMURLAR

" KA.CA masKA... "   38x17x13 cm   Atık Malzemeler ile Karışık

178 179
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TÜLİN DEMİR

95x95 cm   TÜAB

UĞUR ÇALIŞKAN

" Fi "   70x100 cm   Rölyef- Polyester   2021
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ÜLKÜ YALIM GÜNAY

101x135 cm   Sunta Ü. / Karışık Teknik

VEYSEL TACAR

" Dünden Bu Güne Seramoni Serisi "   120x120 cm   TÜAB

182 183
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VURAL YURDAKUL

" Canım Benim "   120x120 cm   TÜKT

YASEMİN COŞKUN

" İki Uzak Sandalye "   Sandalye üzerine temperli cam kırığı 

184 185
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YASEMİN HOTAMIŞLIGİL DOĞAN

" Karga-2 "   50x100 cm   TÜYB

YEŞİM ŞENGİL

" Yoğun Gündem "   ÇAP:22, h: 10 cm   SERAMİK-CAM 

186 187
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YUSUF DEMİRTAŞ

100x70 cm   Gravür

ZEKİ GÜLDÜ

" Kuşatılmış Manzara "   100x100 cm   TÜYB

188 189
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ZEYNEP KARA

" Ankara Kalesi’nden Farklı İzlenimler "   113x107 cm   TÜYAB

ZEYNEP NERİS KAPLAN

" Rhythm "   120x100 cm   TÜAB   2022

190 191
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A. AYDIN BAYKARA

Sanatçı, 1980 yılında Ege Üniversitesi Kimya Fakültesi'nden mezun oldu. Uzun süre değerli sanatçı Asım 

YÜCESOY ile çalıştı.Amerikan Suluboya Derneği associate üyesi, Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar 

Derneği (BRHD) üyesi olan Baykara, 25 kişisel sergi açtı, 11'i yurtdışında olmak üzere 120 karma sergiye 

katıldı. Sanatçı, 22 Uluslararası Ödüle sahiptir.

Born in Ankara, Turkey in 1954, Aydin Baykara graduated from Ege University, Faculty of Chemistry in 1980. 

The artist, who has worked with master painter Asim YUCESOY for years.  Two paintings of Baykara's have 

been taken for Bilkent University Hamiye Colakoglu Museum by Hamiye Colakoglu. Five paintings of him were 

taken Corum Museum and one one painting to Kapadokya Sanat ve Tarih Museum. Two paintings of the artist 

printed in World Wide Art Books - International Contemporary Masters 2010 catalogue. Baykara, who is a 

member of the Painters and Sculptors Association, has mounted twenty-five solo exhibitions and participated 

over 120 group exhibitions including eleven abroad exhibitions. Artist has 22 International Awards as an artist. 

Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü (1971). Değişik okullarda resim öğretmenliği görevi ardından Türkiye 

ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nü “Kent ve Plastik Sanatlar” konulu master teziyle bitirdi(1983). 

Üniversiteye dönüştürüldükten sonra Gazi Üniversitesi'nde lisans tamamlama programına devam etti. 

Film, Radyo ve Televizyon ile Eğitim Merkezi'nde grafiker olarak görevde bulunduğu süre içinde 

televizyonun eğitim kuşağı ile ilgili çalışmalar yanında film şeridi, afiş, kitap kapağı ve resimlemeleri 

yaptı.1996 -1998 döneminde Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği (BRHD) Yönetim Kurulu 

Başkanlığı görevini üstlendi.  Geçmişte Gazi Üniversitesi'nde öğretim görevliliği de yapan sanatçının 

başta Devlet Resim ve Heykel Sergisi olmak üzere katıldığı çok sayıda grup ve karma sergisi bulunuyor. 

2009 yılında Çorum Kent Müzesi kurulması çalışmalarına katıldı. Resimlerinde ana temayı oluşturan saf 

doğa görünümleri, geniş boşluklar ve duru bir renk anlayışıyla işlenmiştir. Figüratif bir anlayışla 

kurgulanan resimlerinde çevre izlenimlerinin payı oldukça büyüktür. Yalın renk planlarının 

egemenliğindeki düzenlemeleri, ayıklanmış doğa elemanlarıyla birlikte kendini duyurur. Resimleri bir tür 

görsel notlar olarak yorumlanabilir.  Çağdaş Sanatlar Vakfı (ÇAĞSAV) kurucu üyelerinden olan Binzet'in 

İngiltere, Meksika, İsveç, Amerika, Kanada ve Fransa'daki özel koleksiyonlar ile Türkmenistan Devlet Müzesi'nde üç 

yapıtı yer almaktadır. Yurtiçinde ise Kültür Bakanlığı, Ankara Devlet Resim Heykel Müzesi, Merkez Bankası, Şekerbank, Emlakbank, Vakıfbank, 

Akbank, Türk-İngiliz Kültür Derneği, Gazi Müzesi ile Çorum Kent Müzesi gibi resmî kurum ve kuruluş ile çok sayıda özel koleksiyonda yapıtları 

bulunuyor. Bir dönem radyo ve televizyonda kendi alanıyla ilgili programların yapımını da üstlendi. Sanatçının, sanat sorunlarını ele alıp değişik 

yönleriyle irdelediği çok sayıda inceleme yazısı gazete ve dergilerde yayımlanıyor. “Çirkinliğe ve Karanlığa İnat”, “Kentler ve İzler” ve “Tuvalin 

Ardındaki Tarih” adlı yayımlanmış kitapları dışında “Latin Amerika Portreleri” ve “Zehra Aral Kitabı” gibi ortak kitap çalışmaları bulunmaktadır.

A.Celal Binzet was born in 1949 in Adıyaman where he finished primary and middle school. In 1971, he graduated from the Gazi Institute of Education, 

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 

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 artist where he designed book covers, posters, film strips, brochures, illustrations and cartoons. At this time, 

one of his cartoons was awarded first place and another was given the Cartoonists Association Special Prize. From 1996 –1998, he was the president of 

the United Artists and Sculptors Association (BRHD) 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. Pure natural scenes, wide spaces and clear colors comprise the main theme of his paintings which are in collections in England, Sweden 

and Mexico and such institutions as the Gazi Museum, the Ankara Painting and Sculpture Museum, the Central Bank, Sekerbank, Emlakbank, Vakifbank, 

Akbank and the Turco-British Association in Turkey and many private collections. The artist has published many articles exploring problems in 

art.Inaddition to his published books, "Insultto Ugliness anda Darkness", "Citiesand Traces" and "History Behind the Canvas", he has joint book Works 

such as "Portraits of Latin America"   and "The Book of Zehra Aral".

ADNAN TEPECİK

Yükseköğrenimini Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi,Resim-İş Bölümü'nde tamamlamış, Ankara 

Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde yüksek lisans eğitimi görmüş ve Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü'nden yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlilik derecesi almıştır. Dünya Bankası 

bursuyla,İngiltere'de öğrenme kaynakları konusunda ihtisas eğitiminde bulunmuştur.Adnan Tepecik 12 

kişisel sergi açmış ve dört ödül almıştır. Sanat ve tasarım alanında 7 kitap yayınlamıştır. Türk Patent 

Enstitüsü onaylı sekiz adet patent ve faydalı model buluş sahibidir. Gazi Üniversitesi'nde bölüm 

başkanlığı, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ndedekanlık görevinde 

bulunmuştur. Halen Başkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanıdır.

He completed his hig her education at Gazi University, Gazi Faculty of Education, Department of Painting, 

received his master's degree from the Faculty of Educational Sciences of Ankara University. Hereceived his 

master's degree,doctorate anda proficiency in art from Gazi University Social Sciences Institute. With a World Bank 

Scholarship, he specialized in learning resources in England. Adnan TEPECİK opened 12 personal exhibitions anda 

received four awards. He has published seven books in the field of art anda design. He is the owner of eight patents anda 

utility model inventors approved by theTurkish Patent Institute. He served as the Head of the Department at Gazi University and as the Dean of the 

Faculty of Fine Arts at Kütahya Dumlupınar University. He is currently the Dean of Başkent University, Faculty of Fine Arts, Design and Architecture.

Konya Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nde 2007 yılında Öğretim Görevlisi, 2011 

yılında Yardımcı Doçent, 2014 yılında Doçent, 2019 yılında ise Profesörkadrosuna atanan sanatçı, 2011-

2022yılları arasında Bölüm Başkan Yardımcılığı, Bölüm Başkanlığı, MYO Müdür Yardımcılığı, MYO 

Müdürlüğü, Rektör Sanat Danışmanlığı, Dekan Yardımcılığı ve Dekanlık gibi çeşitli idari görevleri 

yürütmüştür. Sanatçı halen 2022 yılında yeniden atandığı Resim Bölüm Başkanlığı ve Resim Anasanat 

Dalı Başkanlığıgörevlerinin yanında akademik ve sanatsal çalışmalarını sürdürmektedir.Sanatçı; 

şimdiye dek ondört kişisel sergi açmış ve ulusal/uluslararası çok sayıda karma/grup/projeli ve yarışmalı 

sergi ile whorkshop ve çalıştaya katılmıştır. Ayrıca sanatçının; Erciyes Üniversitesi Resim Yarışması'nda 

MANSİYON (2005), Fırat Üniversitesi Resim Yarışması'nda İKİNCİLİK (2009),  I. Uluslararası VoVa-MiniArt 

Bienali'nde ÜÇÜNCÜLÜK (2009), II.BalotonSzalon Uluslararası Küçük Formatlı Eserler Bianali'nde ÖVGÜ 

(2010) ve II.Uluslararası VoVa-MiniArt Bienali'nde BİRİNCİLİK (2011), Orontes II. Uluslararası Çağdaş Sanat 

Festivali Resim Dalında ONUR ÖDÜLÜ (2017) ve Selçuk Üniversitesi Bilim/Sanat Akademik BAŞARI ÖDÜLÜ 

(2019) bulunmaktadır.Yurtiçinde ve yurtdışında pek çok seçkin özel ve resmi koleksiyonlarla müzelerde eserleri 

bulunan sanatçı, Türk kültürünün özellikle mistik yöndeki felsefesini çalışmalarında işlemektedir. 

The artist was appointed as an Instructor in 2007, Assistant Professor in 2011, Associate Professor in 2014, anda Professor in 2019 at the Painting 

Department of the Faculty of Fine Arts, Konya Selçuk University anda Between 2011 and 2022, carrie do utvarious administrativ eduties such as Deputy 

Head of Department, Head of Department, Deputy Director of Vocational School of Higher Education, Director of Vocational School of Higher Education, 

Art Advisor tothe Rector, Deputy Dean and Dean.The artist stil continues to serve as the Head of the Painting Department with Head of the Painting Art 

Major, which he was re-appointed in 2022,along with his academic anda artistic studies. The artist; has opened fourteen solo exhibitions anda 

participated in many national/international mixed/group/projectand competitive exhibitions anda workshops until now. Inaddition, the artist has; 

HONORABLE MENTION in Erciyes University Painting Contest (2005), SECOND prize in Fırat University Painting Contest (2009), THIRD prize in 

I.InternationalVo Va Mini Art Biennial (2009), CERTIFICATE of MERIT in II.Baloton Szalon International Small Format Works of Fine Art Biennial (2010) and 

FIRST prize in II.International Vo Va-Mini Art Biennial (2011), HONOR AWARD in Orontes 2nd International Contemporary Art Festival in Painting (2017) 

andScience/Art Academic SUCCESS AWARD in Selçuk University. The artist, who has works in many distinguis hedprivate and official collections anda 

museumsat domestic anda abroad, deals with the my stoic philosophy of Turkish culture in his works.

1959 yılında Ankara'da doğdum.1983 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Resim Ana Sanat Dalı'ndan 

mezun oldum.Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği (BRHD) ve Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek 

Birliği (GESAM) üyesi olup, çalışmalarımı Ankara'da kendi atölyemde sürdürmekteyim. Resim yapma 

süreci benim için sonsuz bir macera gibidir. Anlık fırça dokunuşlarıyla, çizgilerle, boya ve renklerle geçen 

anlar istediğim estetik ve şiirsel duyguyu elde edene dek sürer. Arka plandaki dingin ve soyut lekenin 

önünde güçlü bir etkiyle öne çıkan kadın figürleri, atlar, keçiler ve diğer tamamlayıcı ögelerle soyut ve 

somut arasındaki tadı ararım. Lekeci,figüratif tarzdaki resimlerimde öne çıkarmak istediğim 

vazgeçilmez unsurların başında duygu ve hareket gelmektedir. Yurt içi ve yurt dışında birçok önemli 

etkinliğe katıldım ve koleksiyonlarda eserlerim bulunmaktadır. 53 kişisel resim sergimi sizlerle 

paylaşmaktan mutluluk duyuyorum.

I was born in Ankara in 1959. I graduated from Gazi University Faculty of Education, Department of Painting in 1983. 

I am a member of United Painters and Sculptors Association (BRHD) and Fine Artwork Owners Professional Association 

(GESAM) and continue my work in my own workshop in Ankara. The painting process is like an endless adventure for me. 

Moments with in stant brush touches, lines, paint and colors last until I get the aesthetic and poetic feeling I want. I look for the taste between the abstract 

and the concrete with the female figures, horses, goats and other complementary elements that stand out with a strong effect in front of the calm and 

abstract stain in the background. Emotion and movement are at the forefront of the in dispensable elements that I want to highlight in my stained and 

figurative paintings. I have my works in many important events and collections at home and abroad. I am happy to share my 53 personal painting 

exhibitions with you.

A. CELAL BİNZET

AHMET DALKIRAN

AKDOĞAN TOPAÇLIOĞLU

Abdulkadir Göğüş 1956 yılında Adıyaman'ın Besni ilçesinde doğdu. 24 kişisel sergi açtı ve 100'ün üzerinde 

karma sergiye katıldı. Çalışmalarında tamamen suluboyaya yönelmiştir. Esin kaynağı doğa olup, yerel 

motiflere ağırlık verir. Türkiye'nin tarihi ve kültürel mirasları ile kaybolmaya yüz tutmuş otantik yörelerini 

yansıtmaya çalışır. İzleyenleri bazen Anadolu'nun bir köyüne, bazen Karadeniz'in sisli dağlarına, bazen 

de İstanbul'un muhteşem görüntülerine götürürken, suluboyanın sürpriz oluşumlarından yararlanır. 

Eserleri yurtiçi ve yurtdışı (A.B.D., İngiltere, Hollanda, Şili) koleksiyonlarda yer almıştır.

Abdulkadir  Gogus  i s  a  Turk ish  pa inter  who was  born  in  Besn i ,  Ad ıyaman in  1956.

He had 24 solo exhibitions and also attended more than 100 group exhibitions. Paintings of him are 

completely center upon watercolor. His source of inspiration is the nature and concentrates on local cultural 

motifs. His paintings are carrying Turkish history, cultural heritages and authentic regions which are fall into 

oblivion. While using surprising formations of watercolor at his paintings, brings away the viewers sometimes to an 

Anatolian village, sometimes to foggy mountains of Black sea and sometimes to Istanbul's magnificent scenes. His 

paintings have been exhibited in national and international (USA, England, Holland and Chile) collections
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A. AYDIN BAYKARA

Sanatçı, 1980 yılında Ege Üniversitesi Kimya Fakültesi'nden mezun oldu. Uzun süre değerli sanatçı Asım 

YÜCESOY ile çalıştı.Amerikan Suluboya Derneği associate üyesi, Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar 

Derneği (BRHD) üyesi olan Baykara, 25 kişisel sergi açtı, 11'i yurtdışında olmak üzere 120 karma sergiye 

katıldı. Sanatçı, 22 Uluslararası Ödüle sahiptir.

Born in Ankara, Turkey in 1954, Aydin Baykara graduated from Ege University, Faculty of Chemistry in 1980. 

The artist, who has worked with master painter Asim YUCESOY for years.  Two paintings of Baykara's have 

been taken for Bilkent University Hamiye Colakoglu Museum by Hamiye Colakoglu. Five paintings of him were 

taken Corum Museum and one one painting to Kapadokya Sanat ve Tarih Museum. Two paintings of the artist 

printed in World Wide Art Books - International Contemporary Masters 2010 catalogue. Baykara, who is a 

member of the Painters and Sculptors Association, has mounted twenty-five solo exhibitions and participated 

over 120 group exhibitions including eleven abroad exhibitions. Artist has 22 International Awards as an artist. 

Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü (1971). Değişik okullarda resim öğretmenliği görevi ardından Türkiye 

ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nü “Kent ve Plastik Sanatlar” konulu master teziyle bitirdi(1983). 

Üniversiteye dönüştürüldükten sonra Gazi Üniversitesi'nde lisans tamamlama programına devam etti. 

Film, Radyo ve Televizyon ile Eğitim Merkezi'nde grafiker olarak görevde bulunduğu süre içinde 

televizyonun eğitim kuşağı ile ilgili çalışmalar yanında film şeridi, afiş, kitap kapağı ve resimlemeleri 

yaptı.1996 -1998 döneminde Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği (BRHD) Yönetim Kurulu 

Başkanlığı görevini üstlendi.  Geçmişte Gazi Üniversitesi'nde öğretim görevliliği de yapan sanatçının 

başta Devlet Resim ve Heykel Sergisi olmak üzere katıldığı çok sayıda grup ve karma sergisi bulunuyor. 

2009 yılında Çorum Kent Müzesi kurulması çalışmalarına katıldı. Resimlerinde ana temayı oluşturan saf 

doğa görünümleri, geniş boşluklar ve duru bir renk anlayışıyla işlenmiştir. Figüratif bir anlayışla 

kurgulanan resimlerinde çevre izlenimlerinin payı oldukça büyüktür. Yalın renk planlarının 

egemenliğindeki düzenlemeleri, ayıklanmış doğa elemanlarıyla birlikte kendini duyurur. Resimleri bir tür 

görsel notlar olarak yorumlanabilir.  Çağdaş Sanatlar Vakfı (ÇAĞSAV) kurucu üyelerinden olan Binzet'in 

İngiltere, Meksika, İsveç, Amerika, Kanada ve Fransa'daki özel koleksiyonlar ile Türkmenistan Devlet Müzesi'nde üç 

yapıtı yer almaktadır. Yurtiçinde ise Kültür Bakanlığı, Ankara Devlet Resim Heykel Müzesi, Merkez Bankası, Şekerbank, Emlakbank, Vakıfbank, 

Akbank, Türk-İngiliz Kültür Derneği, Gazi Müzesi ile Çorum Kent Müzesi gibi resmî kurum ve kuruluş ile çok sayıda özel koleksiyonda yapıtları 

bulunuyor. Bir dönem radyo ve televizyonda kendi alanıyla ilgili programların yapımını da üstlendi. Sanatçının, sanat sorunlarını ele alıp değişik 

yönleriyle irdelediği çok sayıda inceleme yazısı gazete ve dergilerde yayımlanıyor. “Çirkinliğe ve Karanlığa İnat”, “Kentler ve İzler” ve “Tuvalin 

Ardındaki Tarih” adlı yayımlanmış kitapları dışında “Latin Amerika Portreleri” ve “Zehra Aral Kitabı” gibi ortak kitap çalışmaları bulunmaktadır.

A.Celal Binzet was born in 1949 in Adıyaman where he finished primary and middle school. In 1971, he graduated from the Gazi Institute of Education, 

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 

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 artist where he designed book covers, posters, film strips, brochures, illustrations and cartoons. At this time, 

one of his cartoons was awarded first place and another was given the Cartoonists Association Special Prize. From 1996 –1998, he was the president of 

the United Artists and Sculptors Association (BRHD) 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. Pure natural scenes, wide spaces and clear colors comprise the main theme of his paintings which are in collections in England, Sweden 

and Mexico and such institutions as the Gazi Museum, the Ankara Painting and Sculpture Museum, the Central Bank, Sekerbank, Emlakbank, Vakifbank, 

Akbank and the Turco-British Association in Turkey and many private collections. The artist has published many articles exploring problems in 

art.Inaddition to his published books, "Insultto Ugliness anda Darkness", "Citiesand Traces" and "History Behind the Canvas", he has joint book Works 

such as "Portraits of Latin America"   and "The Book of Zehra Aral".

ADNAN TEPECİK

Yükseköğrenimini Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi,Resim-İş Bölümü'nde tamamlamış, Ankara 

Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde yüksek lisans eğitimi görmüş ve Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü'nden yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlilik derecesi almıştır. Dünya Bankası 

bursuyla,İngiltere'de öğrenme kaynakları konusunda ihtisas eğitiminde bulunmuştur.Adnan Tepecik 12 

kişisel sergi açmış ve dört ödül almıştır. Sanat ve tasarım alanında 7 kitap yayınlamıştır. Türk Patent 

Enstitüsü onaylı sekiz adet patent ve faydalı model buluş sahibidir. Gazi Üniversitesi'nde bölüm 

başkanlığı, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ndedekanlık görevinde 

bulunmuştur. Halen Başkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanıdır.

He completed his hig her education at Gazi University, Gazi Faculty of Education, Department of Painting, 

received his master's degree from the Faculty of Educational Sciences of Ankara University. Hereceived his 

master's degree,doctorate anda proficiency in art from Gazi University Social Sciences Institute. With a World Bank 

Scholarship, he specialized in learning resources in England. Adnan TEPECİK opened 12 personal exhibitions anda 

received four awards. He has published seven books in the field of art anda design. He is the owner of eight patents anda 

utility model inventors approved by theTurkish Patent Institute. He served as the Head of the Department at Gazi University and as the Dean of the 

Faculty of Fine Arts at Kütahya Dumlupınar University. He is currently the Dean of Başkent University, Faculty of Fine Arts, Design and Architecture.

Konya Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nde 2007 yılında Öğretim Görevlisi, 2011 

yılında Yardımcı Doçent, 2014 yılında Doçent, 2019 yılında ise Profesörkadrosuna atanan sanatçı, 2011-

2022yılları arasında Bölüm Başkan Yardımcılığı, Bölüm Başkanlığı, MYO Müdür Yardımcılığı, MYO 

Müdürlüğü, Rektör Sanat Danışmanlığı, Dekan Yardımcılığı ve Dekanlık gibi çeşitli idari görevleri 

yürütmüştür. Sanatçı halen 2022 yılında yeniden atandığı Resim Bölüm Başkanlığı ve Resim Anasanat 

Dalı Başkanlığıgörevlerinin yanında akademik ve sanatsal çalışmalarını sürdürmektedir.Sanatçı; 

şimdiye dek ondört kişisel sergi açmış ve ulusal/uluslararası çok sayıda karma/grup/projeli ve yarışmalı 

sergi ile whorkshop ve çalıştaya katılmıştır. Ayrıca sanatçının; Erciyes Üniversitesi Resim Yarışması'nda 

MANSİYON (2005), Fırat Üniversitesi Resim Yarışması'nda İKİNCİLİK (2009),  I. Uluslararası VoVa-MiniArt 

Bienali'nde ÜÇÜNCÜLÜK (2009), II.BalotonSzalon Uluslararası Küçük Formatlı Eserler Bianali'nde ÖVGÜ 

(2010) ve II.Uluslararası VoVa-MiniArt Bienali'nde BİRİNCİLİK (2011), Orontes II. Uluslararası Çağdaş Sanat 

Festivali Resim Dalında ONUR ÖDÜLÜ (2017) ve Selçuk Üniversitesi Bilim/Sanat Akademik BAŞARI ÖDÜLÜ 

(2019) bulunmaktadır.Yurtiçinde ve yurtdışında pek çok seçkin özel ve resmi koleksiyonlarla müzelerde eserleri 

bulunan sanatçı, Türk kültürünün özellikle mistik yöndeki felsefesini çalışmalarında işlemektedir. 

The artist was appointed as an Instructor in 2007, Assistant Professor in 2011, Associate Professor in 2014, anda Professor in 2019 at the Painting 

Department of the Faculty of Fine Arts, Konya Selçuk University anda Between 2011 and 2022, carrie do utvarious administrativ eduties such as Deputy 

Head of Department, Head of Department, Deputy Director of Vocational School of Higher Education, Director of Vocational School of Higher Education, 

Art Advisor tothe Rector, Deputy Dean and Dean.The artist stil continues to serve as the Head of the Painting Department with Head of the Painting Art 

Major, which he was re-appointed in 2022,along with his academic anda artistic studies. The artist; has opened fourteen solo exhibitions anda 

participated in many national/international mixed/group/projectand competitive exhibitions anda workshops until now. Inaddition, the artist has; 

HONORABLE MENTION in Erciyes University Painting Contest (2005), SECOND prize in Fırat University Painting Contest (2009), THIRD prize in 

I.InternationalVo Va Mini Art Biennial (2009), CERTIFICATE of MERIT in II.Baloton Szalon International Small Format Works of Fine Art Biennial (2010) and 

FIRST prize in II.International Vo Va-Mini Art Biennial (2011), HONOR AWARD in Orontes 2nd International Contemporary Art Festival in Painting (2017) 

andScience/Art Academic SUCCESS AWARD in Selçuk University. The artist, who has works in many distinguis hedprivate and official collections anda 

museumsat domestic anda abroad, deals with the my stoic philosophy of Turkish culture in his works.

1959 yılında Ankara'da doğdum.1983 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Resim Ana Sanat Dalı'ndan 

mezun oldum.Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği (BRHD) ve Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek 

Birliği (GESAM) üyesi olup, çalışmalarımı Ankara'da kendi atölyemde sürdürmekteyim. Resim yapma 

süreci benim için sonsuz bir macera gibidir. Anlık fırça dokunuşlarıyla, çizgilerle, boya ve renklerle geçen 

anlar istediğim estetik ve şiirsel duyguyu elde edene dek sürer. Arka plandaki dingin ve soyut lekenin 

önünde güçlü bir etkiyle öne çıkan kadın figürleri, atlar, keçiler ve diğer tamamlayıcı ögelerle soyut ve 

somut arasındaki tadı ararım. Lekeci,figüratif tarzdaki resimlerimde öne çıkarmak istediğim 

vazgeçilmez unsurların başında duygu ve hareket gelmektedir. Yurt içi ve yurt dışında birçok önemli 

etkinliğe katıldım ve koleksiyonlarda eserlerim bulunmaktadır. 53 kişisel resim sergimi sizlerle 

paylaşmaktan mutluluk duyuyorum.

I was born in Ankara in 1959. I graduated from Gazi University Faculty of Education, Department of Painting in 1983. 

I am a member of United Painters and Sculptors Association (BRHD) and Fine Artwork Owners Professional Association 

(GESAM) and continue my work in my own workshop in Ankara. The painting process is like an endless adventure for me. 

Moments with in stant brush touches, lines, paint and colors last until I get the aesthetic and poetic feeling I want. I look for the taste between the abstract 

and the concrete with the female figures, horses, goats and other complementary elements that stand out with a strong effect in front of the calm and 

abstract stain in the background. Emotion and movement are at the forefront of the in dispensable elements that I want to highlight in my stained and 

figurative paintings. I have my works in many important events and collections at home and abroad. I am happy to share my 53 personal painting 

exhibitions with you.

A. CELAL BİNZET

AHMET DALKIRAN

AKDOĞAN TOPAÇLIOĞLU

Abdulkadir Göğüş 1956 yılında Adıyaman'ın Besni ilçesinde doğdu. 24 kişisel sergi açtı ve 100'ün üzerinde 

karma sergiye katıldı. Çalışmalarında tamamen suluboyaya yönelmiştir. Esin kaynağı doğa olup, yerel 

motiflere ağırlık verir. Türkiye'nin tarihi ve kültürel mirasları ile kaybolmaya yüz tutmuş otantik yörelerini 

yansıtmaya çalışır. İzleyenleri bazen Anadolu'nun bir köyüne, bazen Karadeniz'in sisli dağlarına, bazen 

de İstanbul'un muhteşem görüntülerine götürürken, suluboyanın sürpriz oluşumlarından yararlanır. 

Eserleri yurtiçi ve yurtdışı (A.B.D., İngiltere, Hollanda, Şili) koleksiyonlarda yer almıştır.

Abdulkadir  Gogus  i s  a  Turk ish  pa inter  who was  born  in  Besn i ,  Ad ıyaman in  1956.

He had 24 solo exhibitions and also attended more than 100 group exhibitions. Paintings of him are 

completely center upon watercolor. His source of inspiration is the nature and concentrates on local cultural 

motifs. His paintings are carrying Turkish history, cultural heritages and authentic regions which are fall into 

oblivion. While using surprising formations of watercolor at his paintings, brings away the viewers sometimes to an 

Anatolian village, sometimes to foggy mountains of Black sea and sometimes to Istanbul's magnificent scenes. His 

paintings have been exhibited in national and international (USA, England, Holland and Chile) collections
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AKİFE DEKELİ

Ankara doğumlu sanatçı; 1984'de Ankara Gazi Üniversitesi, Endüstriyel Sanatlar Fakültesi Teknoloji tasarım 

bölümünü, 2012'de Ankara Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünü bitirmiştir. 

2019'da Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Bileşik Sanatlarda Yüksek lisans eğitimini 

tamamlamıştır. 23 Yıl Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitimci ve idareci olarak görev yapmış, 

2014-16 arasında özel bir üniversitede yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. 5 kişisel sergisi 

10 uluslararası karma sergi ve 60'ı aşkın karma sergiye katılmıştır. 2017  Ekim  ''World Calligraphy 

Biennale of Jeollabuk-Do  /Korea Bianelin'e ve 3 uluslararası sempozyumda yer almış bildiri sunmuştur. 

Pek çok karma sergiye Küratörlük yapmıştır. Sanatçı eserlerinde insanı içine alan konuları ele 

almaktadır. Hakikati bedenin  derinliklerinde aramaktadır.  insanın zamansal değişimini   kolaj'ın  

değişim ve dönüşümü ile irdelemektedir.

Ankara born artist; He graduated from Ankara Gazi University, Industrial Arts Faculty, Technology design range in 

1984, and Ankara Hacettepe University, Faculty of Fine Arts, Department of Painting in 2012. In 2019, he completed his 

master's degree in Gazi University Fine Arts Faculty Compound Arts. He worked as an educator and administrator in 

schools affiliated to the Ministry of National Education for 23 years, and worked as a part-time officer at a private university between 2014 and 2016. He 

participated in 5 personal exhibitions, 3 international group exhibitions and more than 60 group exhibitions. It has been reported to have participated in 

"World Calligraphy Biennale of Jeollabuk-Do / Korea Bianelin" and 3 international symposiums in October 2017. He has curated many group 

exhibitions.The artist deals with subjects that involve people in his works. He seeks the truth in the depths of the body. examines the temporal change of 

man with the change and transformation of collage.

20.05.1961 yılında Trabzon'da doğdu, Ankara Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, Resim-İş Eğitimi 

Bölümü'nden mezun oldu. 1983-1985 arası Milli Eğitim Bakanlığı Tunceli-Pertek Pınarlar Ortaokulu'nda 

resim öğretmenliği yaptı. 1985 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Fakültesi, Ağrı 

Eğitim Yüksekokulu'nda resim öğretim görevlisi olarak çalıştı. Bu görevini 1988 yılına kadar sürdürdü. 

1986 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Prof. Dr. Oluş Arık danışmanlığında "Türk 

Resminde Eleştiri" konulu tezi ile yüksek lisans yaptı. 1988-1990 yılları arasında Gazi Üniversitesi Gazi 

Eğitim Fakültesi, Resim-İş Eğitimi Bölümü'nde resim öğretim görevlisi olarak çalıştı. Gazi Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde resim dalında sanatta yeterlilik belgesi aldı. 1990 yılında Selçuk 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Resim-İş Eğitimi Bölümü'nün kurucu öğretim üyesi ve bölüm başkanlığı 

görevini sürdürdü. 1993 yılında askerlik görevini yaptı. 1996 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü'nde Sanat Tarihi Bilim Dalı'nda "Türk Resminde Yeterlilik" konulu tezi ile doktora diploması aldı. 

5846 sayılı kanunla kurulan kısa adı GESAM olan Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek 

Birliği'ninyönetim kurulu üyesidir. Jüri üyelikleri yaptı. Üçü yurt dışı olmak üzere 100'den fazla yarışmalı ve 

karma sergiye katıldı. Kişisel sergiler açtı. Resmi ve özel koleksiyonlar ile müzelerde eserleri bulunmaktadır. Halen 

Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde profesör olarak görev yapmakta ve Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel sanatlar 

Fakültesi'nindekanlığını yürütmektedir.

He was born in Trabzon in 20.05.1961. He was graduated from Gazi University, Institute of Education, Department of Painting. Between 1983 and 1985 

he worked as a painting teacher in Tunceli. He started to work as an instructor in Atatürk University, Kazım Karabekir Faculty, College of Education, in 

Erzurum in 1985. He continuedbeingso until 1988. He finished his master's the sistitled “Criticism in Turkish Painting” under the supervision of Prof. Dr. 

Oluş Arık in 1986. He worked as an academic in Gazi University from 1988 to 1990. Later on, he received his proficiency from Gazi University, Institute of 

Social Sciences, Department of Painting. In 1990, he be came the founder and theacting chair of Department of Painting Education in Selçuk University. 

In 1993, he did his military service. He received his Ph Dtitle with the thesis “Proficiency in Turkish Painting” from Selçuk University, Institute of Social 

Sciences, Department of Art History. He has been a member of certain juries, attended many competitive and mixed exhibitions, opened up personal 

exhibitions. His Works are in private and state collections and in museums. He is now a full professor in Gazi University, Faculty of Fine Artsand, at the 

same time, is Dean of Faculty of FineArts in Çankırı Karatekin University.

1954'te Elazığ'da doğdu. 1972'de Tunceli İlköğretmen Okulu'ndan mezun oldu. 1977'de Ankara Gazi Eğitim 

Enstitüsü, Resim Eğitimi Bölümü'nden mezun oldu. 1980'de mezun olduğu bölüme öğretim görevlisi ve 

müdür yardımcısı olarak atandı. 1987 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, Resim-İş Eğitimi 

Bölümü'nde lisans eğitimini tamamladı. 1989'da sanatta yeterlilik aldı. 1990'da mastereğitimini 

tamamladı. 1994'te doktora diploması aldı. 1994-2002 yıllarında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi, Resim-İş Eğitimi ve Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanlığı yaptı. 1995-1998 yılları arasında 

eğitim fakültesi dekan yardımcılığı yaptı. 2002-2008 yılları arasında Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim 

Fakültesi, Uygulamalı Sanatlar Eğitimi Bölümü, Mesleki Resim Ana Bilim Dalı'nda öğretim üyeliği yaptı. 

2008-2017 yılları arasında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Resim Eğitimi Bilim Dalı'nda 

öğretim üyeliği yaptı. 2017 yılında emekliye ayrıldı. Binden fazla karma resim sergisine katıldı. Onlarca 

uluslararası resim çalıştayına katıldı. Yurtiçi ve yurtdışı müzelerde eserleri bulunmaktadır. Halen Ankara'da 

bulunan özel atölyesinde sanat çalışmalarına devam etmektedir. 51 kişisel resim sergisi açtı. Birçok ödül ve 

başarı belgesi bulunmaktadır.

He was born in 1954 in Elazığ. He graduated from Tunceli Primary Teachers School in 1972. He graduated from Ankara Gazi Education Institute, 

Department of Painting in 1977. He was appointed as a lecturer and assistant principal to the department from which he graduated in 1980. In 1987, he 

completed his undergraduate education at Gazi University, Faculty of Education, Department of Painting Education. In 1989, he received 'Competence in 

Art'. He completed his master degree in 1990. He received his PhD in 1994. Between 1994-2002, he was the head of the Department of Painting and Fine 

Arts, Faculty of Education at Van Yüzüncü Yıl University. He served as the Vice Dean of the Faculty of Education between 1995-1998. Between 2002-2008, 

he worked as a lecturer at Gazi University, Faculty of Vocational Education, Department of Applied Arts Education, Department of Vocational Painting. 

Between 2008 and 2017, he worked as a lecturer at Van Yüzüncü Yıl University, Faculty of Education, Department of Painting Education. He retired in 

2017. He participated in morethan a thous and group painting exhibitions. He participated in do zens of international painting Workshops. His Works 

are in museums at home and abroad. He stil continues his art studies in his private workshop in Ankara. He opened 51 personal painting exhibitions. 

There are many awards and certificates of achievement.

ASLAN BAŞPINAR

1963 yılında Yozgat'ta doğan Aslan Başpınar, 1982 yılında Gazi Üniversitesi Heykel Bölümünde misafir 

öğrenci statüsünde öğrenim görmeye başladı. 1987 yılında profesyonel çalışmalarına başlayan Aslan 

Başpınar, birçok heykeltraşla birlikte muhtelif heykel atölyelerinde anıtsal çalışmalarda bulundu. 1996 

yılında kendi heykel atölyesini oluşturdu. Sanatsal çalışmalarını Ankara'da bulunan atölyesinde devam 

ettirmektedir.

Aslan Başpınar, born in Yozgat in 1963, started to study at Gazi University Sculpture Department as a visiting 

student in 1982.Aslan Başpınar, who started his professional work in 1987, has done monumental works in 

various sculpture workshops with many sculptors. In 1996, he established his sculpture workshop.He 

continues his artistic works in his studio in Ankara.

1946'da İstanbul'da doğdu.1968 yılında Hacettepe Üniversitesi,Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun 

oldu.1970 yılında sanatsal çalışmalarına başladı.Bugüne kadar 33 kişisel sergi açtı. Birçok kamu kuruluşu 

ve özel koleksiyonlarda eserleri bulunan sanatçı Ankara'daki özel atölyesinde çalışmalarına devam 

etmektedir.

He was born in 1946 in Istanbul. He graduated from Hacettepe University, Faculty of Dentistry in 1968. He 

started his artistic studies in 1970. He has opened 33 personal exhibitions so far. The artist, whose worksare 

in many public institutions anda private collections, continues to work in his private workshop in Ankara

1961 Yılında Ankara'da doğdu. 1984 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim Bölümünden 

mezun oldu. 14 kişisel sergi açtı. Aralarında “Gazi, 80. Resim-Heykel-Grafik Sergisi”, 17. İstanbul Sanat Fuarı 

Tuyap Artist 2007 UPSD Sergisi, 3. Geleneksel Köy Enstitülerini Anma Sergisi, ”Heredot'tan Balıkçı'ya 

Sanat Kalesi Bodrum” Sergisi, T.C. Kültür Bakanlığı'nca düzenlenen, “Türkiye Resimleniyor” ve “Garlar 

Resimleniyor” projelerinde yer alan sanatçı, çok sayıda sergilere de katıldı.Sanatçının bazı yapıtları T.C. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Bodrum Sualtı Arkeoloji müzesi gibi, 

Kurum, Kuruluş ve özel koleksiyonlarda yer aldı. İç Asya'dan başlayıp, Avrupa'ya uzanan resim 

sanatımızı “Tarihin Derinliğinden Günümüze Türk Resim Sanatı” adı altında kapsamlı olarak 

inceledi.Sanatsal çalışmalarını Bodrum'da sürdüren sanatçı, Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar 

Derneği (BRHD) ve Uluslar arası Plastik Sanatlar Derneği (UPSD) üyesidir.      

He was born in 1961 in Ankara. He graduated from Gazi University, Faculty of Education, Painting Department in 

1984. He opened 14 personal exhibitions. Among them, "Gazi, 80th Painting-Sculpture-Graphic Exhibition", 17th 

Istanbul Art Fair Tuyap Artist 2007 UPSD Exhibition, 3rd Traditional Village Institutes Commemorative Exhibition, "From 

Herodotus to Fisherman's Art Fortress Bodrum" Exhibition, T.R. The artist, who took part in the projects "Turkey is Pictured" and "The Stations Are 

Pictured" organized by the Ministry of Culture, also participated in many exhibitions. Some works of the artist T.C. Ministry of Culture and Tourism, T.C. He 

took part in Institutional, Institutional and private collections such as Ziraat Bank, Vakıflar Bank, Bodrum Underwater Archeology Museum. He studied 

our painting art, which started from Inner Asia and extended to Europe, under the name of "Turkish Painting Art from the Depth of History to the 

Present". Continuing his artistic work in Bodrum, the artist is a member of the United Painters and Sculptors Association (UPSA) and the International 

Plastic Arts Association (UPSD).
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AKİFE DEKELİ

Ankara doğumlu sanatçı; 1984'de Ankara Gazi Üniversitesi, Endüstriyel Sanatlar Fakültesi Teknoloji tasarım 

bölümünü, 2012'de Ankara Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünü bitirmiştir. 

2019'da Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Bileşik Sanatlarda Yüksek lisans eğitimini 

tamamlamıştır. 23 Yıl Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitimci ve idareci olarak görev yapmış, 

2014-16 arasında özel bir üniversitede yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. 5 kişisel sergisi 

10 uluslararası karma sergi ve 60'ı aşkın karma sergiye katılmıştır. 2017  Ekim  ''World Calligraphy 

Biennale of Jeollabuk-Do  /Korea Bianelin'e ve 3 uluslararası sempozyumda yer almış bildiri sunmuştur. 

Pek çok karma sergiye Küratörlük yapmıştır. Sanatçı eserlerinde insanı içine alan konuları ele 

almaktadır. Hakikati bedenin  derinliklerinde aramaktadır.  insanın zamansal değişimini   kolaj'ın  

değişim ve dönüşümü ile irdelemektedir.

Ankara born artist; He graduated from Ankara Gazi University, Industrial Arts Faculty, Technology design range in 

1984, and Ankara Hacettepe University, Faculty of Fine Arts, Department of Painting in 2012. In 2019, he completed his 

master's degree in Gazi University Fine Arts Faculty Compound Arts. He worked as an educator and administrator in 

schools affiliated to the Ministry of National Education for 23 years, and worked as a part-time officer at a private university between 2014 and 2016. He 

participated in 5 personal exhibitions, 3 international group exhibitions and more than 60 group exhibitions. It has been reported to have participated in 

"World Calligraphy Biennale of Jeollabuk-Do / Korea Bianelin" and 3 international symposiums in October 2017. He has curated many group 

exhibitions.The artist deals with subjects that involve people in his works. He seeks the truth in the depths of the body. examines the temporal change of 

man with the change and transformation of collage.

20.05.1961 yılında Trabzon'da doğdu, Ankara Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, Resim-İş Eğitimi 

Bölümü'nden mezun oldu. 1983-1985 arası Milli Eğitim Bakanlığı Tunceli-Pertek Pınarlar Ortaokulu'nda 

resim öğretmenliği yaptı. 1985 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Fakültesi, Ağrı 

Eğitim Yüksekokulu'nda resim öğretim görevlisi olarak çalıştı. Bu görevini 1988 yılına kadar sürdürdü. 

1986 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Prof. Dr. Oluş Arık danışmanlığında "Türk 

Resminde Eleştiri" konulu tezi ile yüksek lisans yaptı. 1988-1990 yılları arasında Gazi Üniversitesi Gazi 

Eğitim Fakültesi, Resim-İş Eğitimi Bölümü'nde resim öğretim görevlisi olarak çalıştı. Gazi Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde resim dalında sanatta yeterlilik belgesi aldı. 1990 yılında Selçuk 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Resim-İş Eğitimi Bölümü'nün kurucu öğretim üyesi ve bölüm başkanlığı 

görevini sürdürdü. 1993 yılında askerlik görevini yaptı. 1996 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü'nde Sanat Tarihi Bilim Dalı'nda "Türk Resminde Yeterlilik" konulu tezi ile doktora diploması aldı. 

5846 sayılı kanunla kurulan kısa adı GESAM olan Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek 

Birliği'ninyönetim kurulu üyesidir. Jüri üyelikleri yaptı. Üçü yurt dışı olmak üzere 100'den fazla yarışmalı ve 

karma sergiye katıldı. Kişisel sergiler açtı. Resmi ve özel koleksiyonlar ile müzelerde eserleri bulunmaktadır. Halen 

Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde profesör olarak görev yapmakta ve Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel sanatlar 

Fakültesi'nindekanlığını yürütmektedir.

He was born in Trabzon in 20.05.1961. He was graduated from Gazi University, Institute of Education, Department of Painting. Between 1983 and 1985 

he worked as a painting teacher in Tunceli. He started to work as an instructor in Atatürk University, Kazım Karabekir Faculty, College of Education, in 

Erzurum in 1985. He continuedbeingso until 1988. He finished his master's the sistitled “Criticism in Turkish Painting” under the supervision of Prof. Dr. 

Oluş Arık in 1986. He worked as an academic in Gazi University from 1988 to 1990. Later on, he received his proficiency from Gazi University, Institute of 

Social Sciences, Department of Painting. In 1990, he be came the founder and theacting chair of Department of Painting Education in Selçuk University. 

In 1993, he did his military service. He received his Ph Dtitle with the thesis “Proficiency in Turkish Painting” from Selçuk University, Institute of Social 

Sciences, Department of Art History. He has been a member of certain juries, attended many competitive and mixed exhibitions, opened up personal 

exhibitions. His Works are in private and state collections and in museums. He is now a full professor in Gazi University, Faculty of Fine Artsand, at the 

same time, is Dean of Faculty of FineArts in Çankırı Karatekin University.

1954'te Elazığ'da doğdu. 1972'de Tunceli İlköğretmen Okulu'ndan mezun oldu. 1977'de Ankara Gazi Eğitim 

Enstitüsü, Resim Eğitimi Bölümü'nden mezun oldu. 1980'de mezun olduğu bölüme öğretim görevlisi ve 

müdür yardımcısı olarak atandı. 1987 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, Resim-İş Eğitimi 

Bölümü'nde lisans eğitimini tamamladı. 1989'da sanatta yeterlilik aldı. 1990'da mastereğitimini 

tamamladı. 1994'te doktora diploması aldı. 1994-2002 yıllarında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi, Resim-İş Eğitimi ve Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanlığı yaptı. 1995-1998 yılları arasında 

eğitim fakültesi dekan yardımcılığı yaptı. 2002-2008 yılları arasında Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim 

Fakültesi, Uygulamalı Sanatlar Eğitimi Bölümü, Mesleki Resim Ana Bilim Dalı'nda öğretim üyeliği yaptı. 

2008-2017 yılları arasında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Resim Eğitimi Bilim Dalı'nda 

öğretim üyeliği yaptı. 2017 yılında emekliye ayrıldı. Binden fazla karma resim sergisine katıldı. Onlarca 

uluslararası resim çalıştayına katıldı. Yurtiçi ve yurtdışı müzelerde eserleri bulunmaktadır. Halen Ankara'da 

bulunan özel atölyesinde sanat çalışmalarına devam etmektedir. 51 kişisel resim sergisi açtı. Birçok ödül ve 

başarı belgesi bulunmaktadır.

He was born in 1954 in Elazığ. He graduated from Tunceli Primary Teachers School in 1972. He graduated from Ankara Gazi Education Institute, 

Department of Painting in 1977. He was appointed as a lecturer and assistant principal to the department from which he graduated in 1980. In 1987, he 

completed his undergraduate education at Gazi University, Faculty of Education, Department of Painting Education. In 1989, he received 'Competence in 

Art'. He completed his master degree in 1990. He received his PhD in 1994. Between 1994-2002, he was the head of the Department of Painting and Fine 

Arts, Faculty of Education at Van Yüzüncü Yıl University. He served as the Vice Dean of the Faculty of Education between 1995-1998. Between 2002-2008, 

he worked as a lecturer at Gazi University, Faculty of Vocational Education, Department of Applied Arts Education, Department of Vocational Painting. 

Between 2008 and 2017, he worked as a lecturer at Van Yüzüncü Yıl University, Faculty of Education, Department of Painting Education. He retired in 

2017. He participated in morethan a thous and group painting exhibitions. He participated in do zens of international painting Workshops. His Works 

are in museums at home and abroad. He stil continues his art studies in his private workshop in Ankara. He opened 51 personal painting exhibitions. 

There are many awards and certificates of achievement.

ASLAN BAŞPINAR

1963 yılında Yozgat'ta doğan Aslan Başpınar, 1982 yılında Gazi Üniversitesi Heykel Bölümünde misafir 

öğrenci statüsünde öğrenim görmeye başladı. 1987 yılında profesyonel çalışmalarına başlayan Aslan 

Başpınar, birçok heykeltraşla birlikte muhtelif heykel atölyelerinde anıtsal çalışmalarda bulundu. 1996 

yılında kendi heykel atölyesini oluşturdu. Sanatsal çalışmalarını Ankara'da bulunan atölyesinde devam 

ettirmektedir.

Aslan Başpınar, born in Yozgat in 1963, started to study at Gazi University Sculpture Department as a visiting 

student in 1982.Aslan Başpınar, who started his professional work in 1987, has done monumental works in 

various sculpture workshops with many sculptors. In 1996, he established his sculpture workshop.He 

continues his artistic works in his studio in Ankara.

1946'da İstanbul'da doğdu.1968 yılında Hacettepe Üniversitesi,Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun 

oldu.1970 yılında sanatsal çalışmalarına başladı.Bugüne kadar 33 kişisel sergi açtı. Birçok kamu kuruluşu 

ve özel koleksiyonlarda eserleri bulunan sanatçı Ankara'daki özel atölyesinde çalışmalarına devam 

etmektedir.

He was born in 1946 in Istanbul. He graduated from Hacettepe University, Faculty of Dentistry in 1968. He 

started his artistic studies in 1970. He has opened 33 personal exhibitions so far. The artist, whose worksare 

in many public institutions anda private collections, continues to work in his private workshop in Ankara

1961 Yılında Ankara'da doğdu. 1984 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim Bölümünden 

mezun oldu. 14 kişisel sergi açtı. Aralarında “Gazi, 80. Resim-Heykel-Grafik Sergisi”, 17. İstanbul Sanat Fuarı 

Tuyap Artist 2007 UPSD Sergisi, 3. Geleneksel Köy Enstitülerini Anma Sergisi, ”Heredot'tan Balıkçı'ya 

Sanat Kalesi Bodrum” Sergisi, T.C. Kültür Bakanlığı'nca düzenlenen, “Türkiye Resimleniyor” ve “Garlar 

Resimleniyor” projelerinde yer alan sanatçı, çok sayıda sergilere de katıldı.Sanatçının bazı yapıtları T.C. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Bodrum Sualtı Arkeoloji müzesi gibi, 

Kurum, Kuruluş ve özel koleksiyonlarda yer aldı. İç Asya'dan başlayıp, Avrupa'ya uzanan resim 

sanatımızı “Tarihin Derinliğinden Günümüze Türk Resim Sanatı” adı altında kapsamlı olarak 

inceledi.Sanatsal çalışmalarını Bodrum'da sürdüren sanatçı, Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar 

Derneği (BRHD) ve Uluslar arası Plastik Sanatlar Derneği (UPSD) üyesidir.      

He was born in 1961 in Ankara. He graduated from Gazi University, Faculty of Education, Painting Department in 

1984. He opened 14 personal exhibitions. Among them, "Gazi, 80th Painting-Sculpture-Graphic Exhibition", 17th 

Istanbul Art Fair Tuyap Artist 2007 UPSD Exhibition, 3rd Traditional Village Institutes Commemorative Exhibition, "From 

Herodotus to Fisherman's Art Fortress Bodrum" Exhibition, T.R. The artist, who took part in the projects "Turkey is Pictured" and "The Stations Are 

Pictured" organized by the Ministry of Culture, also participated in many exhibitions. Some works of the artist T.C. Ministry of Culture and Tourism, T.C. He 

took part in Institutional, Institutional and private collections such as Ziraat Bank, Vakıflar Bank, Bodrum Underwater Archeology Museum. He studied 

our painting art, which started from Inner Asia and extended to Europe, under the name of "Turkish Painting Art from the Depth of History to the 

Present". Continuing his artistic work in Bodrum, the artist is a member of the United Painters and Sculptors Association (UPSA) and the International 

Plastic Arts Association (UPSD).
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AYLA AKSOYOĞLU

1968 yılında Ankara'da doğdu. 1990 yılında Gazi Üniversitesi resim bölümünden mezun oldu. Resim 

çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdü. 2006 YILI 32. DYO RESİM YARIŞMASINDA sergilenmeye, 2007 yılı 68. 

DEVLET RESİM HEYKEL YARIŞMASINDA, ŞEFİK BURSALI RESİM YARIŞMASINDA sergilenmeye değer 

bulundu.   Yurt içinde ve dışında 20 kişisel sergi ve   karma sergi, fuar, bienal, ve sanat kolonisi 

etkinliklerinde yer aldı. Ulusal çapta gazete dergi ve internet portallerine düzenli olarak sanat ve 

edebiyat üzerine yazılar yazdı. Farklı ülkelerin ortaklığıyla Avrupa Birliği, Comenius, Erasmus, Robert 

Boch eğitim ve sanat projeleri hazırlamış ve gerçekleştirmiştir. Beşikdüzü Öğretmen Okulunda  27 yıl 

resim öğretmenliği yapmış ve  Beşikdüzü Öğretmen Okulu Müzesini kurmuştur. 2022 yılında Ankara  

BAŞKENT KÜLTÜR YOLU Etkinliğine  ONBİNYILLIK HİKAYE adlı projesiyle katılmıştır. Proje Türkiye ve 

Dünya müzelerinde çizdiği eskizlerden oluşan 35 metrelik tek parça eserinden oluşmaktadır.

She was born in 1968 in Ankara TURKEY. She graduated from faculty of art at Gazi Universty in ANKARA. She 

permanentlywenton working drawing. Was so good that it was exhibited in 2007  68. NATIONALE PAINTING AND 

SCULPTUR EXHIBITION .. She had 17personal exhibitions in Turkey and  International galleries anda also she participated 

in mix-exhibitions  She is writing in some national art magazin in Turkey, about art . She use straditional Turkish characters, colours anda deformation 

effectively in her paints. 

1983 yılında A.Ü. Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarisi Bölümünden mezun oldu. 1990 yılında Aytül Şekercioğlu 

ile resim çalışmalarına başladı. 1992-1995 yıllarında Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Mimarlık ve 

Tasarım Fakültesinde Halil Akdeniz, Hayati Misman ve Deborah Semel ile resim ve desen atölyelerinde 

uygulamalı ve teorik derslere devam ettikten sonra 1996-1998 yıllarında Hacettepe Üniversitesi Güzel 

Sanatlar Fakültesinde Zahit Büyükişleyen, Veysel Günay resim ve desen atölyelerinde uygulamalı, Zafer 

Gençaydın ve Kaya Özsezgin'den de teorik dersler aldı. 2000 yılında Vedat Örs ile atölye çalışmaları 

yaptı. 2001 yılında İskoçya Scott Watt üniversitesi, Edinburgh College of Art'ta George Baselitz atölyesi 

mezunu Margharet Hunter ile teorik ve uygulamalı resim çalışmaları yaptı. 2002 yılında Sait Rüstem 

Sanat Okulunda heykel ve desen çalışmalarını sürdürürken İtalya Galilei Okulu Sanat Tarihçisi Rafaello 

Bocciolini ile Floransa ve Siena'daki müzelerde sanat tarihi çalışmaları yaptı. 1998- TRT2 Dört Mevsim 

Kadın / Düşünce Mozaiği, 2000-TRT2 Düşünce Mozaiği  bağımsız sanat programlarını tasarladı, sundu. 

Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği, Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği üyesi olan sanatçı, 

karma ve kişisel, yurtdışı-yurtiçi olarak toplamda 29 sergi açmıştır.

After graduation from Ankara University, Faculty of Agricultures as a Landscape Architect in 1983, Aynur started her painting studies with Aytül 

Şekercioğlu in 1990. Aynur Albayrak attended the applied and theoretical courses in painting and drawing workshops of Halil Akdeniz, Hayati Misman 

and Deborah Semel at Bilkent University, Faculty of Fine Arts, Architecture and Design, between 1992-1995. Then she attended applied courses in 

painting and drawing workshops of Zahit Büyükişleyen, Veysel Günay and theoretical courses of Zafer Gençaydın and Kaya Özsezgin between 1996 and 

1998 at Hacettepe University Faculty of Fine Arts. She performed workshop studies with Vedat Örs in 2000. In 2001 she went to Scotland, Edinburgh 

College of Art and attended the “Figure in Composition” workshop of Margaret Hunter who is a graduate of George Bazelitz Workshop. In 2002 she made 

History of Art studies with Italy, Galilei School History of Art teacher Rafaello Bocciolini in the museums of Florance and Siena while continuing her 

sculpture studies at Sait Rüstem School of Art.  In 1998, she designed and presented “Four seasons woman / Mosaic of thought” Tv programmes in TRT2. 

As a member of United Painters and Scuptors Association and International Association of Art, she had 29 personal and public exhibitions both domestic 

and abroad. 

30 yıllık bir sanat serüveni içerisinde 29 kişisel sergi ve yüzlerce karma sergiye katılan Aynur Mahmudova 

Kaplan aynı zamanda 2008 yılı itibariyle ülkemizdeki ilk sanat çalıştayı projelerini başlatan ve günümüze 

dek 40 uluslararası sanat organizasyonu gerçekleştirmiş.Eserlerinde kadın temasını ön planda tutarak, 

kendisine özgü renkçiliği ve stilizasyonuyla imzası yurtiçi ve yurt dışında tanınmaktadır. Bulgaristan ve 

Türkiye vatandaşı olan ressam,15 ülkede katıldığı davetlerle, özel ve resmi koleksiyonlarda ve 

müzelerde eserleri yer almaktadır.Dört dil konuşmakla birlikte, edebiyata olan özel ilgisi ile 

yayınlanmış iki şiir kitabı bulunmaktadır.Sanatı bir yaşam biçimi haline getiren Aynur Mahmudova 

Kaplan çalışmalarına özel atölyesinde devam etmektedir.

Aynur Mahmudova Kaplan, who participated in 29 solo exhibitions anda hundreds of group exhibitions in a 30-

year art adventure, also started the first art workshop projects in Turkey as of 2008 and has held 40 international 

art organizations to date.By prioritizing the theme of women in her works, her signature is recognized in Turkey 

anda abroad with her unique colorism and stylization. The artist, who is a citizen of Bulgaria anda Turkey, has her 

works in private anda official collections anda museums with the invitations she attended in 15 countries. Although she 

speaks four languages, she has two poetrybooks published with her special interest in literature. Aynur Mahmudova Kaplan, who has made art a way of 

life, continues her works in her private workshop.

AYNUR OCAK GÜNDOĞAN

1977 Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü mezunudur. 1989 yılından bugüne kadar birçok karma sergiye 

katılmış ve 55 kişisel sergi açmıştır.Yağlıboya çalışmalarında sanatçı, kadını tema olarak 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. İlk camaltısergisini 2002 

yılında Anadolu Efsaneleri Şahmeran adı altında Ankara'da açtı. 2010 yılında ülkeyi temsilen 

Danimarka'ya davet edilerek, Kophenag'dacamaltı sergisi açtı. 2019 yılında Filipe Belediyesi daveti ile 

Bulgaristan'da sergi açtı ardından Almanya Bremen'den özel davet alarak camaltı üzerine özel bir 

workshop gerçekleştirerek sergi açtı. BRHD üyesidir. Çalışmalarını kendi atölyesinde sürdürmektedir. 

Ankara'da yaşayan sanatçı bir çok ülkede Türkiye'yi temsilen bulunmuştur. Eserleri yabancı ve yerli 

koleksiyonlarda ve müzelerde bulunmaktadır. 2009 yılı itibari ile T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı 

CamaltıSanatçısı Ünvanını taşımaktadır.

She graduated from Gazi Education Institute Painting Department in 1977. She has participated in many group exhibitions since 1989 anda opened 55 

personal exhibitions. The artist handles women as a theme in her oil paintings. In her Works reflecting the my sterious world of women, she tells the plays 

of light anda color in a my thological style. Her recent work sare mostly on under glazeart. She interprets Şahmeranlar, Piri Reis Maps, Tugras and 

Anatolian Motifs with her brush and interprets them in her own style. She opened her firs tunder glaze exhibition in 2002 under the name Anatolian 

Legends Şahmeran. In 2010 she was invited to Denmark to represent the country and opened an under glaze exhibition in Copenhagen. In 2019, with the 

invitation of Filipe Municipality, she opened an exhibition in Bulgaria, then received a special invitation from Bremen, Germany and held a special 

workshop on under glaze and opened an exhibition. She is a member of United Painters and Scuptors Association(UPSA). She continues her works in her 

own workshop.The artist living in Ankara has been in many countries representing Turkey.Her worksare in foreign and local collections and museums. As 

of 2009, she has the title of underglaze Artist of the Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey.

1958 yılında Ankara'da doğan sanatçı ilköğretim ve lise eğitimini Ankara'da tamamlamıştır. Daha sonra 

Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü'nden mezun olmuştur. Birleşmiş 

Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği yönetim kurulunda uzun yıllar hizmet vermiştir. Türkiye Güzel Sanat 

Eseri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM), Ankara Kadın Ressamlar Derneği (AKRD), Kadın-Sanat-Akdeniz 

(FAM) Türkiye Grubu, Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği (UPSD) üyesi olduğu diğer meslek 

kuruluşlarıdır. Ankara Gazeteciler Cemiyeti bünyesinde bulunan Medya Sanat Galerisi'nin sahibi olan 

sanatçı, 23 kişisel sergi düzenlemiş, çok sayıda ulusal ve uluslararası sergilere, çalıştaylara ve Art Ankara 

Çağdaş Sanat Fuarı, İstanbul Sanat Fuarı, İstanbul Art Show, New York ArtExpo gibi fuarlara katılmıştır.

Born in Ankara in 1958, she completed his primary anda high school education in Ankara. Later, she graduated 

from Hacettepe University, Faculty of Fine Arts, Department of Painting.She is member of the Turkish Fine Art Work 

Owners Professional Association (GESAM), Ankara Women Painters Association (AKRD), Women-Art-Mediterranean 

(FAM) Turkey Group, and International Plastic Arts Association (UPSD). The artist, who is the owner of Medya Gallery in 

Ankara Journalists, has organized 23 personal exhibitions, participated in numerous national anda international art 

exhibitions such as Ankara Contemporary Art Fair, Istanbul Art Exhibitions, Istanbul Art Show,New York Art Expo exhibitions.

Resim eğitimine Belçika'nın Liege kentinde bulunan Academie Royal de Beaux Arts'da bir yıl boyunca 

aralıksız Kara Kalem, Füzen ve Naturemorte çalışmaları yapmıştır, Daha sonra Cenevre'ye taşınmış, 

İsviçre'nin Cenevre kentindeki Ecole de Beaux Art'da beş yıl resim, dekoratif resim, sanat tarihi ve resim 

atölye çalışmalarını içeren eğitim görmüştür. Cenevre'deki eğitimi sırasında farklı dallarda da eğitimler 

görmüştür. İlk kişisel sergisini Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde, 2.kişisel sergisini Ankara'da 

yabancı bir ailenin konutunda, 3.kişisel sergisini Ankara Atakule Vakıflar Bankası Sanat Galerisi'nde 

açmıştır.Ankara Kadın Ressamlar Derneği'nin (AKRD), Akdeniz Yaratıcı Kadınlar (FEMME- ART- 

MEDITERRANEE ), Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği üyesidir.

She started her painting education in the city of Liege in Belgium at Academie Royal de Beaux Arts. For one year 

she worked on studies of Row Pencil, Charcoal and Naturemorte. Than she moved to Geneva and studied for five 

years at Ecole de Beaux Art in 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

AYNUR ALBAYRAK OKUYAN

AYNUR MAHMUDOVA KAPLAN

AYŞE ARKÜN

AYŞE ZERRİN YETİŞ

196 197



AYLA AKSOYOĞLU

1968 yılında Ankara'da doğdu. 1990 yılında Gazi Üniversitesi resim bölümünden mezun oldu. Resim 

çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdü. 2006 YILI 32. DYO RESİM YARIŞMASINDA sergilenmeye, 2007 yılı 68. 

DEVLET RESİM HEYKEL YARIŞMASINDA, ŞEFİK BURSALI RESİM YARIŞMASINDA sergilenmeye değer 

bulundu.   Yurt içinde ve dışında 20 kişisel sergi ve   karma sergi, fuar, bienal, ve sanat kolonisi 

etkinliklerinde yer aldı. Ulusal çapta gazete dergi ve internet portallerine düzenli olarak sanat ve 

edebiyat üzerine yazılar yazdı. Farklı ülkelerin ortaklığıyla Avrupa Birliği, Comenius, Erasmus, Robert 

Boch eğitim ve sanat projeleri hazırlamış ve gerçekleştirmiştir. Beşikdüzü Öğretmen Okulunda  27 yıl 

resim öğretmenliği yapmış ve  Beşikdüzü Öğretmen Okulu Müzesini kurmuştur. 2022 yılında Ankara  

BAŞKENT KÜLTÜR YOLU Etkinliğine  ONBİNYILLIK HİKAYE adlı projesiyle katılmıştır. Proje Türkiye ve 

Dünya müzelerinde çizdiği eskizlerden oluşan 35 metrelik tek parça eserinden oluşmaktadır.

She was born in 1968 in Ankara TURKEY. She graduated from faculty of art at Gazi Universty in ANKARA. She 

permanentlywenton working drawing. Was so good that it was exhibited in 2007  68. NATIONALE PAINTING AND 

SCULPTUR EXHIBITION .. She had 17personal exhibitions in Turkey and  International galleries anda also she participated 

in mix-exhibitions  She is writing in some national art magazin in Turkey, about art . She use straditional Turkish characters, colours anda deformation 

effectively in her paints. 

1983 yılında A.Ü. Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarisi Bölümünden mezun oldu. 1990 yılında Aytül Şekercioğlu 

ile resim çalışmalarına başladı. 1992-1995 yıllarında Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Mimarlık ve 

Tasarım Fakültesinde Halil Akdeniz, Hayati Misman ve Deborah Semel ile resim ve desen atölyelerinde 

uygulamalı ve teorik derslere devam ettikten sonra 1996-1998 yıllarında Hacettepe Üniversitesi Güzel 

Sanatlar Fakültesinde Zahit Büyükişleyen, Veysel Günay resim ve desen atölyelerinde uygulamalı, Zafer 

Gençaydın ve Kaya Özsezgin'den de teorik dersler aldı. 2000 yılında Vedat Örs ile atölye çalışmaları 

yaptı. 2001 yılında İskoçya Scott Watt üniversitesi, Edinburgh College of Art'ta George Baselitz atölyesi 

mezunu Margharet Hunter ile teorik ve uygulamalı resim çalışmaları yaptı. 2002 yılında Sait Rüstem 

Sanat Okulunda heykel ve desen çalışmalarını sürdürürken İtalya Galilei Okulu Sanat Tarihçisi Rafaello 

Bocciolini ile Floransa ve Siena'daki müzelerde sanat tarihi çalışmaları yaptı. 1998- TRT2 Dört Mevsim 

Kadın / Düşünce Mozaiği, 2000-TRT2 Düşünce Mozaiği  bağımsız sanat programlarını tasarladı, sundu. 

Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği, Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği üyesi olan sanatçı, 

karma ve kişisel, yurtdışı-yurtiçi olarak toplamda 29 sergi açmıştır.

After graduation from Ankara University, Faculty of Agricultures as a Landscape Architect in 1983, Aynur started her painting studies with Aytül 

Şekercioğlu in 1990. Aynur Albayrak attended the applied and theoretical courses in painting and drawing workshops of Halil Akdeniz, Hayati Misman 

and Deborah Semel at Bilkent University, Faculty of Fine Arts, Architecture and Design, between 1992-1995. Then she attended applied courses in 

painting and drawing workshops of Zahit Büyükişleyen, Veysel Günay and theoretical courses of Zafer Gençaydın and Kaya Özsezgin between 1996 and 

1998 at Hacettepe University Faculty of Fine Arts. She performed workshop studies with Vedat Örs in 2000. In 2001 she went to Scotland, Edinburgh 

College of Art and attended the “Figure in Composition” workshop of Margaret Hunter who is a graduate of George Bazelitz Workshop. In 2002 she made 

History of Art studies with Italy, Galilei School History of Art teacher Rafaello Bocciolini in the museums of Florance and Siena while continuing her 

sculpture studies at Sait Rüstem School of Art.  In 1998, she designed and presented “Four seasons woman / Mosaic of thought” Tv programmes in TRT2. 

As a member of United Painters and Scuptors Association and International Association of Art, she had 29 personal and public exhibitions both domestic 

and abroad. 

30 yıllık bir sanat serüveni içerisinde 29 kişisel sergi ve yüzlerce karma sergiye katılan Aynur Mahmudova 

Kaplan aynı zamanda 2008 yılı itibariyle ülkemizdeki ilk sanat çalıştayı projelerini başlatan ve günümüze 

dek 40 uluslararası sanat organizasyonu gerçekleştirmiş.Eserlerinde kadın temasını ön planda tutarak, 

kendisine özgü renkçiliği ve stilizasyonuyla imzası yurtiçi ve yurt dışında tanınmaktadır. Bulgaristan ve 

Türkiye vatandaşı olan ressam,15 ülkede katıldığı davetlerle, özel ve resmi koleksiyonlarda ve 

müzelerde eserleri yer almaktadır.Dört dil konuşmakla birlikte, edebiyata olan özel ilgisi ile 

yayınlanmış iki şiir kitabı bulunmaktadır.Sanatı bir yaşam biçimi haline getiren Aynur Mahmudova 

Kaplan çalışmalarına özel atölyesinde devam etmektedir.

Aynur Mahmudova Kaplan, who participated in 29 solo exhibitions anda hundreds of group exhibitions in a 30-

year art adventure, also started the first art workshop projects in Turkey as of 2008 and has held 40 international 

art organizations to date.By prioritizing the theme of women in her works, her signature is recognized in Turkey 

anda abroad with her unique colorism and stylization. The artist, who is a citizen of Bulgaria anda Turkey, has her 

works in private anda official collections anda museums with the invitations she attended in 15 countries. Although she 

speaks four languages, she has two poetrybooks published with her special interest in literature. Aynur Mahmudova Kaplan, who has made art a way of 

life, continues her works in her private workshop.

AYNUR OCAK GÜNDOĞAN

1977 Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü mezunudur. 1989 yılından bugüne kadar birçok karma sergiye 

katılmış ve 55 kişisel sergi açmıştır.Yağlıboya çalışmalarında sanatçı, kadını tema olarak 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. İlk camaltısergisini 2002 

yılında Anadolu Efsaneleri Şahmeran adı altında Ankara'da açtı. 2010 yılında ülkeyi temsilen 

Danimarka'ya davet edilerek, Kophenag'dacamaltı sergisi açtı. 2019 yılında Filipe Belediyesi daveti ile 

Bulgaristan'da sergi açtı ardından Almanya Bremen'den özel davet alarak camaltı üzerine özel bir 

workshop gerçekleştirerek sergi açtı. BRHD üyesidir. Çalışmalarını kendi atölyesinde sürdürmektedir. 

Ankara'da yaşayan sanatçı bir çok ülkede Türkiye'yi temsilen bulunmuştur. Eserleri yabancı ve yerli 

koleksiyonlarda ve müzelerde bulunmaktadır. 2009 yılı itibari ile T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı 

CamaltıSanatçısı Ünvanını taşımaktadır.

She graduated from Gazi Education Institute Painting Department in 1977. She has participated in many group exhibitions since 1989 anda opened 55 

personal exhibitions. The artist handles women as a theme in her oil paintings. In her Works reflecting the my sterious world of women, she tells the plays 

of light anda color in a my thological style. Her recent work sare mostly on under glazeart. She interprets Şahmeranlar, Piri Reis Maps, Tugras and 

Anatolian Motifs with her brush and interprets them in her own style. She opened her firs tunder glaze exhibition in 2002 under the name Anatolian 

Legends Şahmeran. In 2010 she was invited to Denmark to represent the country and opened an under glaze exhibition in Copenhagen. In 2019, with the 

invitation of Filipe Municipality, she opened an exhibition in Bulgaria, then received a special invitation from Bremen, Germany and held a special 

workshop on under glaze and opened an exhibition. She is a member of United Painters and Scuptors Association(UPSA). She continues her works in her 

own workshop.The artist living in Ankara has been in many countries representing Turkey.Her worksare in foreign and local collections and museums. As 

of 2009, she has the title of underglaze Artist of the Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey.

1958 yılında Ankara'da doğan sanatçı ilköğretim ve lise eğitimini Ankara'da tamamlamıştır. Daha sonra 

Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü'nden mezun olmuştur. Birleşmiş 

Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği yönetim kurulunda uzun yıllar hizmet vermiştir. Türkiye Güzel Sanat 

Eseri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM), Ankara Kadın Ressamlar Derneği (AKRD), Kadın-Sanat-Akdeniz 

(FAM) Türkiye Grubu, Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği (UPSD) üyesi olduğu diğer meslek 

kuruluşlarıdır. Ankara Gazeteciler Cemiyeti bünyesinde bulunan Medya Sanat Galerisi'nin sahibi olan 

sanatçı, 23 kişisel sergi düzenlemiş, çok sayıda ulusal ve uluslararası sergilere, çalıştaylara ve Art Ankara 

Çağdaş Sanat Fuarı, İstanbul Sanat Fuarı, İstanbul Art Show, New York ArtExpo gibi fuarlara katılmıştır.

Born in Ankara in 1958, she completed his primary anda high school education in Ankara. Later, she graduated 

from Hacettepe University, Faculty of Fine Arts, Department of Painting.She is member of the Turkish Fine Art Work 

Owners Professional Association (GESAM), Ankara Women Painters Association (AKRD), Women-Art-Mediterranean 

(FAM) Turkey Group, and International Plastic Arts Association (UPSD). The artist, who is the owner of Medya Gallery in 

Ankara Journalists, has organized 23 personal exhibitions, participated in numerous national anda international art 

exhibitions such as Ankara Contemporary Art Fair, Istanbul Art Exhibitions, Istanbul Art Show,New York Art Expo exhibitions.

Resim eğitimine Belçika'nın Liege kentinde bulunan Academie Royal de Beaux Arts'da bir yıl boyunca 

aralıksız Kara Kalem, Füzen ve Naturemorte çalışmaları yapmıştır, Daha sonra Cenevre'ye taşınmış, 

İsviçre'nin Cenevre kentindeki Ecole de Beaux Art'da beş yıl resim, dekoratif resim, sanat tarihi ve resim 

atölye çalışmalarını içeren eğitim görmüştür. Cenevre'deki eğitimi sırasında farklı dallarda da eğitimler 

görmüştür. İlk kişisel sergisini Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde, 2.kişisel sergisini Ankara'da 

yabancı bir ailenin konutunda, 3.kişisel sergisini Ankara Atakule Vakıflar Bankası Sanat Galerisi'nde 

açmıştır.Ankara Kadın Ressamlar Derneği'nin (AKRD), Akdeniz Yaratıcı Kadınlar (FEMME- ART- 

MEDITERRANEE ), Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği üyesidir.

She started her painting education in the city of Liege in Belgium at Academie Royal de Beaux Arts. For one year 

she worked on studies of Row Pencil, Charcoal and Naturemorte. Than she moved to Geneva and studied for five 

years at Ecole de Beaux Art in 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
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AYŞEGÜL YARAR

1963 yılında Ankara'da doğan Ayşegül Yarar, 1986 Gazi Üniversitesi Resim bölümünden mezun oldu. 1994-

1995 ve 1995-1996' da Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesin'de özel öğrenci olarak lisans üstü 

dersler aldı. Milli Eğitim bakanlığına bağlı devlet okullarında resim öğretmeni olarak 31 yıl görev yaptı. 

Halen özel eğitimde resim öğretmenliğine devam etmekte olan sanatçı 25 kişisel sergi açtı. Yurt içi ve 

yurt dışında birçok koleksiyonda eserleri bulunan Yarar, Uluslararası Fuarlar ve Bienaller'de de yer aldı. 

Sanatçı Uluslararası Plastik Sanatlar Derneğinin (UPSD) ve Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar 

Derneğinin'de (BRHD) üyesidir.

Born in Ankara in 1963, graduated from Gazi University Painting Department in 1986. She took postgraduate 

courses as a special student at Hacettepe University, Faculty of Fine Arts, in 1994-1995 and 1995-1996. She 

worked as an art teacher in public schools affiliated to the Ministry of National Education for 31 years. She is still 

continuing to teach painting in private education. Opened 25 personal exhibitions, Yarar, has many works in 

various collections in Turkey and abroad. She took part also in International Fairs and Biennials. The artist is a member 

of the International Plastic Arts Association (UPSD) and the United Painters and Sculptors Association (UPSA).

Merzifon'da 1944 yılında doğdu. Ankara K.T.Y.Ö.O. Resim Bölümünü bitirdi. 1967 – 1994 yılları arasında 

Muğla Anadolu Kız Meslek Lisesi'nde resim öğretmenliği yaptı. 1973'te Türkiye Cumhuriyeti'nin 50. yıl 

kutlama programı içinde “GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK” afiş tasarım sergisinin açtı. 1978 de Muğla 

Merkez Çocuk Bakım ve Yetiştirme Yurdu çocuklarına resim çalışmaları yaptırdı ve 1979 da U.Ç.Y. 

T.M.K.'nin düzenlediği konferansta çocukların resimlerini sergiledi ve eğitim sorunlarımız üzerine bildiri 

sundu. Muğla Belediyesi' nin ve Mimarlar Odası' nın düzenlediği resim kurslarında görev aldı. 2008 10 

Kasım' da “GAZETELERDE ATATÜRK” Sergisini, 2009 da bir öğrenci ile “TEMEL TASAR” sergisini, 2009 da 

uygulamaya koyduğu “SOKAK SOKAK RESİM ATÖLYESİ” çalışmalarının ilk sergisinin 2010 da açtı. 29 

Ekim 2010 da Cumhuriyet Kadınları Derneği ile “İLK OTUZ YIL MUĞLA'DA CUMHURİYET GELİNLERİ” 

fotoğraf, afiş tasarım sergisini açtı ve kitabını hazırladı.2014 IWS Bienaline katıldı. 1996'dan bu yana 

suluboya resim çalışmalarını Ankara Sevgi Sanat Galerisi'nde sergiliyor ve karma sergilere katılıyor. İki tane 

3'üncülük ödülü var: 1991 de Muğla Çevre Koruma Vakfı Resim Yarışmasından ve 2014 IWS Urla 

Belediyesi'nin düzenlediği “Denizde Suluboya Şenliği” suluboya yarışmasından. IWS, BRHD, MUSANDER, CKD, 

Suluboya grubu, ÇYDD gibi derneklere üyedir.

She was born in Merzifon in 1944 and graduated from Ankara K.T.Y.Ö.O Faculty of Arts. She has worked as an Art Teacher Between 1967 – 1994 in Muğla 

Anatolian Girls Technical High School. In 1973 he opened “GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK” placard design exhibition for the celebration of the 50th year 

of foundation of the Republic of Turkey. In 1979 she has worked with children in Social Services and Child Protection Institution and in 1979 for the honor 

of International Children Year National Committee, she exhibited the paintings made by those children and she has made a presentation for the 

problems in education. She has worked as a teacher in courses of Muğla Municipality and Chamber of Architects. In 10th November of 2008 she has 

opened “ATATÜRK IN JOURNALS” exhibition and at the same time she has opened another exhibition with her student called “MAIN DESIGN”. In 2010 she 

opened “FROM STREET TO STREET PAINTING WORKSHOP” which she started to work on in 2009. In 29th October of 2010 she opened the exhibition of 

paints, placard design and photograph called “REPUBLIC BRIDES OF MUĞLA IN THE FIRST 30 YEARS” with the Society of Republic's Women and prepared a 

book with the same content. She has been working with Sevgi Art Gallery and attending mixed exhibitions since 1996. In 1991 she was placed 3rd in a 

painting competition organized by the Muğla Foundation of Environmental Protection. She has affiliations with many foundations and societies such as; 

IWS BRHD, MUSANDER, CKD, Suluboya Grubu and ÇYDD. 

1941 Yılında Ankara'da doğdu. 1984 Yılında Devlet Resim Ve Heykel Müzesi'nde başladığı resim çalışmalarını 

1985 yılından itibaren Sanatyapım - Kayıhan Keskinok Atölyesi'nde altı yıl sürdürdü.Değişik il ve ilçelerde 

yirmibir kişisel sergi açan Timuroğlu pek çok grup ve karma sergiye katıldı. ''Cumalıkızık'' adlı tablosu  

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından satın alınarak, koleksiyonlarına dahil edildi. Yunanistan- Zervas 

Art Center'in Selanik, Atina, Girit, Roma, Santorini çalıştaylarına katıldı ve resimlerini sergiledi. 2015 ve 

2016 Yıllarında Paris - La Capitale Galeria'da açılan grup sergilerine katıldı. '' Farkına vardıklarım, karşı 

çıktıklarım ve rastlantılar. Resimlerimde önce Gökovalı Balıkçılar vardı. Sonra aynı yörenin kadınları 

girdi tuvallerime. Şimdi ise bunların yanı sıra İncir Ağaçları'nı  resmediyorum.'' Ankara Kadın Ressamlar 

Derneği,  Birleşmiş Ressamlar ve  Heykeltraşlar Derneği üyesi ve Keskinok Sanat Vakfı Yönetim Kurulu 

üyesidir.

Born in 1941 in Ankara. She start studying painting at State Painting Scrulpture Museum in 1984. She continued 

her study in Sanatyapım - Kayıhan Keskinok Workshop for six more years starting from 1985. In addition to many 

group exhibitions, she had 21 personal exhibitions in different towns and villages.Her Painting named ''Cumalıkızık''has 

been purchased and added to the collection of Ministry of Culture and Tourism. She joined Thessaloniki, Athens, Crete, Rome, 

Santorini andCasablanca workshops and exhibitions organized by Greece - Zervas Art Center. In 2015 ve 2016 She participated in group exhibitions that 

took place in Paris – La Capitale Galeria. “Things that I realise,  things I protest, coincidences. First I have painted fisherman from Gokova. Then came 

Gokova women. Now I paint Fig trees in additon. These trees in time, turned in to my expression of protest against social events.” Member of Ankara 

Women Painters Association, United Painters and Scrulptor Association, Art InstitutionandBoard Memebr of Keskinok Art Foundation.

AZİMET KARAMAN

1963, Erzincan-Kemah doğumlu. 1988'de Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik - Cam 

Anasanat Dalı'ndan mezun oldu. 1988-1989 Paşabahçe Cam Fabrikası'nda, cam üzerine negatif rölyef 

çalışmaları yaptı.  1995 Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde 

öğretmenlik sertifikası, pedagojik formasyon eğitimi aldı. Yurtiçinde 7 adet kişisel sergi açan sanatçı 

100'ün üzerinde karma ve grup sergilerine katıldı.Yurtdışında ise Fransa, Almanya, Arnavutluk ve 

Belçika' da Anadolu Sanatçılar Derneğince organize edilen grup sergilerine katıldı. Sanatçının 

yurtiçinde çeşitli şehirlerde kolektif çalıştığı 6 adet açık alan heykel uygulaması bulunmaktadır. 

Kanada'nın başkenti olan Ottowa'da bulunan sanatçının tasarladığı ve bir grup heykeltıraş ve mimar 

arkadaşı ile gerçekleştirdiği, Şehit Diplomatlar Anıtı Projesi Türkiye'nin yurtdışına yaptığı ilk anıt olma 

özelliği taşıyor.Mustafa Ayaz Plastik Sanatlar Müzesi'nde Güzel Sanatlar Eğitimi Kursu kapsamında 

heykel ve seramik dersleri vermektedir.Halen Gazi Üniversitesi, Resim-Heykel Müzesi Müdürlüğü'nün yanı 

sıra, Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı'nda Öğretim Elemanı 

olarak görev yapmaktadır.

Azimet Karaman was born in Erzincan, Turkey in 1963. He graduated from the Faculty of Fine Arts, Departments of Ceramic and Glass in Mimar Sinan 

University (1988). Between 1988-1989, he made glass negative relief Works at Paşabahçe Glass Factory. In 1995, he completed his education in pedagogy 

and received a teacher training certificate at Atatürk Education Faculty, Marmara University. Karaman organized seven personal exhibitions and 

attended over 100 mixed group exhibitions in Turkey. He also participated in exhibitions abroad (France, Germany, Albania and Belgium) by the 

Association of Anatolian Artists. He has six outdoor sculptures in varios cities of Turkey. In Ottawa, Karaman, with a group of sculptors and architects, 

designed and built the Monument of Fallen Diplomats-which has the distinction of being the first monument made abroad by Turkish artists. Azimet 

Karaman is working as the Director of Painting and Sculpture Museum and Lecturer at the Faculty of Fine Arts in Gazi Universty, Ankara. He is also 

teaching ceramic and sculpture at Mustafa Ayaz Museum and plastic arts Center currently.

1979 Yılında Denizli’de Doğdu. 2001 Ankara Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş Bölümünden 

Derece İle Mezun Oldu. 2004 Ankara Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanatta Yüksek 

Lisans Eğitimini Resim Ana Sanat Dalında Tamamladı.Halen Ankara Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri 

Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Öğretmenliği Bilim Dalı’nda Doktora –Tez 

Çalışmalarını Yürütmektedir. Deneysel Resim Çalışmalarına Denizli’de Devam Eden Sanatçı 2017 Yılı 

İtibariyle Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar Lisesi’nde Resim Öğretmenliği Yapmaktadır.

Eserlerinden Bir Kısmı Kişisel Ve Kurumsal Koleksiyonlarda Bulunan Sanatçı Evli Ve İki Çocuk Sahibidir.

1951 Yılında Niğde'de doğdu. İlk ve Orta okulu İnegöl'de, Öğretmen Okulunu Çanakkale'de okudu.

1974 Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü'nden' de mezun oldu. 1987 D.E.Ü. Buca Eğitim Fakültesi Resim 

Bölümünde lisans tamamladı. 1990 D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde resim Eğitimi Anabilim Dalı'nda “ 

Yaratıcılık ve Eğitim” konulu tezi ile yüksek lisans yaptı. 1993 D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim 

Anasanat dalı'nda “ Sanatsal Yaratıcılıkta Soyutlama ve Günümüz Sanatındaki Yeri” konulu tezi ve 

sanatsal çalışmaları ile Sanatta Yeterlik (Doktora) programını bitirdi.Değişik eğitim kurumlarında resim 

öğretmeni olarak çalıştıktan sonra;1995 D.E.Ü. Resim –İş Eğitimi Anabilim Dalı'nda göreve başladı.

2002 Doçent,  2008 Profesör oldu.Bugüne dek 29 kişisel sergi açtı, yurt içi ve dışında çok sayıda sergiye 

katıldı. Beş ödül aldı. Resimleri Resmi ve özel kurumlarla, İzmir Resim Heykel Müzesi, Anadolu 

Üniversitesi Çağdaş Sanatlar Müzesi ile resmi ve özel koleksiyonlarda bulunmaktadır. Sanatçı 

Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği ile Birleşmiş Ressamlar Heykeltraşlar Derneği üyesidir.

Resim çalışmalarıyla birlikte yürüttüğü edebiyat çalışmalarını öykü ve şiir alanlarında sürdürdü. 1975 

Sabahattin Ali Öykü Yarışmasında “Paramparça” adlı öyküsüyle, 1979 Başkent Belediyesi Öykü Yarışmasında ” 

Atlar ve Çocuklar” adlı öyküsüsyle başarılı oldu.Bunları bir çok edebiyat dergisinde yayınladı. Öykü ve Şirlerini Ankara 

Yenigün gazetesi ve Somut Soyut Yeni Toplum Sosyal Klasikler, Türkiye Yazıları, Dönemeç, Mavi Derinlik, Ortaklaşa dergisinde yayınladı. Sanat 

kuramları ve eleştiri alanındaki yazılarını da sanat dergilerinde yayınlamayı sürdürmektedir. Yayınlanmış üç kitabı vardır.

2005 'de “1. 2007 de 2. “Buca Eğitim Fakültesi Uluslararası Görsel Sanatlar Buluşması”nı düzenledi ve küratörlüğünü üstlendi İzmir D.E.Ü. Buca 

Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü'ndeki görevini sürdürmektedir.

1951 He was born in Niğde. 1974 He graduated from Gazi -Education Enstitute of Art Education Department. 1987 He finished the studies for a 

bachelor's degree in The Art Department of Buca Education Faculty- D.E.Ü. 1990 He stdudied in D.E.Ü. Social Sciences Institute of Art Education Program, 

MA Degree with art work and the thesis “Creativity and Education”. 1993 He finished Ph.d. Degree with the thesis of subject is ” The Abstraction in Artistic 

Creativity and Its Place in Contemporary Art” in D.E.Ü., The Ênstitute of Social Sciences of Art Department. Before he began to work at D.E.Ü. The Art 

Department of Buca Education Faculty in 1995, he worked at some schools as an art teacher. 2002 Asociation Profesor.

2008 Profesor He had been opened 26 individual exhibitions. Exhibition, and Group Exhibition in Turkey and The other countries. He had been won five 

awards at some art competitions, Artist is member of The Society of International Plastic Art . He has been written articles and poems in the area of 

literature near by art works and has been continued to be published some articles at criticism and art theory. He has three books that published.
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AYŞEGÜL YARAR

1963 yılında Ankara'da doğan Ayşegül Yarar, 1986 Gazi Üniversitesi Resim bölümünden mezun oldu. 1994-

1995 ve 1995-1996' da Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesin'de özel öğrenci olarak lisans üstü 

dersler aldı. Milli Eğitim bakanlığına bağlı devlet okullarında resim öğretmeni olarak 31 yıl görev yaptı. 

Halen özel eğitimde resim öğretmenliğine devam etmekte olan sanatçı 25 kişisel sergi açtı. Yurt içi ve 

yurt dışında birçok koleksiyonda eserleri bulunan Yarar, Uluslararası Fuarlar ve Bienaller'de de yer aldı. 

Sanatçı Uluslararası Plastik Sanatlar Derneğinin (UPSD) ve Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar 

Derneğinin'de (BRHD) üyesidir.

Born in Ankara in 1963, graduated from Gazi University Painting Department in 1986. She took postgraduate 

courses as a special student at Hacettepe University, Faculty of Fine Arts, in 1994-1995 and 1995-1996. She 

worked as an art teacher in public schools affiliated to the Ministry of National Education for 31 years. She is still 

continuing to teach painting in private education. Opened 25 personal exhibitions, Yarar, has many works in 

various collections in Turkey and abroad. She took part also in International Fairs and Biennials. The artist is a member 

of the International Plastic Arts Association (UPSD) and the United Painters and Sculptors Association (UPSA).

Merzifon'da 1944 yılında doğdu. Ankara K.T.Y.Ö.O. Resim Bölümünü bitirdi. 1967 – 1994 yılları arasında 

Muğla Anadolu Kız Meslek Lisesi'nde resim öğretmenliği yaptı. 1973'te Türkiye Cumhuriyeti'nin 50. yıl 

kutlama programı içinde “GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK” afiş tasarım sergisinin açtı. 1978 de Muğla 

Merkez Çocuk Bakım ve Yetiştirme Yurdu çocuklarına resim çalışmaları yaptırdı ve 1979 da U.Ç.Y. 

T.M.K.'nin düzenlediği konferansta çocukların resimlerini sergiledi ve eğitim sorunlarımız üzerine bildiri 

sundu. Muğla Belediyesi' nin ve Mimarlar Odası' nın düzenlediği resim kurslarında görev aldı. 2008 10 

Kasım' da “GAZETELERDE ATATÜRK” Sergisini, 2009 da bir öğrenci ile “TEMEL TASAR” sergisini, 2009 da 

uygulamaya koyduğu “SOKAK SOKAK RESİM ATÖLYESİ” çalışmalarının ilk sergisinin 2010 da açtı. 29 

Ekim 2010 da Cumhuriyet Kadınları Derneği ile “İLK OTUZ YIL MUĞLA'DA CUMHURİYET GELİNLERİ” 

fotoğraf, afiş tasarım sergisini açtı ve kitabını hazırladı.2014 IWS Bienaline katıldı. 1996'dan bu yana 

suluboya resim çalışmalarını Ankara Sevgi Sanat Galerisi'nde sergiliyor ve karma sergilere katılıyor. İki tane 

3'üncülük ödülü var: 1991 de Muğla Çevre Koruma Vakfı Resim Yarışmasından ve 2014 IWS Urla 

Belediyesi'nin düzenlediği “Denizde Suluboya Şenliği” suluboya yarışmasından. IWS, BRHD, MUSANDER, CKD, 

Suluboya grubu, ÇYDD gibi derneklere üyedir.

She was born in Merzifon in 1944 and graduated from Ankara K.T.Y.Ö.O Faculty of Arts. She has worked as an Art Teacher Between 1967 – 1994 in Muğla 

Anatolian Girls Technical High School. In 1973 he opened “GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK” placard design exhibition for the celebration of the 50th year 

of foundation of the Republic of Turkey. In 1979 she has worked with children in Social Services and Child Protection Institution and in 1979 for the honor 

of International Children Year National Committee, she exhibited the paintings made by those children and she has made a presentation for the 

problems in education. She has worked as a teacher in courses of Muğla Municipality and Chamber of Architects. In 10th November of 2008 she has 

opened “ATATÜRK IN JOURNALS” exhibition and at the same time she has opened another exhibition with her student called “MAIN DESIGN”. In 2010 she 

opened “FROM STREET TO STREET PAINTING WORKSHOP” which she started to work on in 2009. In 29th October of 2010 she opened the exhibition of 

paints, placard design and photograph called “REPUBLIC BRIDES OF MUĞLA IN THE FIRST 30 YEARS” with the Society of Republic's Women and prepared a 

book with the same content. She has been working with Sevgi Art Gallery and attending mixed exhibitions since 1996. In 1991 she was placed 3rd in a 

painting competition organized by the Muğla Foundation of Environmental Protection. She has affiliations with many foundations and societies such as; 

IWS BRHD, MUSANDER, CKD, Suluboya Grubu and ÇYDD. 

1941 Yılında Ankara'da doğdu. 1984 Yılında Devlet Resim Ve Heykel Müzesi'nde başladığı resim çalışmalarını 

1985 yılından itibaren Sanatyapım - Kayıhan Keskinok Atölyesi'nde altı yıl sürdürdü.Değişik il ve ilçelerde 

yirmibir kişisel sergi açan Timuroğlu pek çok grup ve karma sergiye katıldı. ''Cumalıkızık'' adlı tablosu  

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından satın alınarak, koleksiyonlarına dahil edildi. Yunanistan- Zervas 

Art Center'in Selanik, Atina, Girit, Roma, Santorini çalıştaylarına katıldı ve resimlerini sergiledi. 2015 ve 

2016 Yıllarında Paris - La Capitale Galeria'da açılan grup sergilerine katıldı. '' Farkına vardıklarım, karşı 

çıktıklarım ve rastlantılar. Resimlerimde önce Gökovalı Balıkçılar vardı. Sonra aynı yörenin kadınları 

girdi tuvallerime. Şimdi ise bunların yanı sıra İncir Ağaçları'nı  resmediyorum.'' Ankara Kadın Ressamlar 

Derneği,  Birleşmiş Ressamlar ve  Heykeltraşlar Derneği üyesi ve Keskinok Sanat Vakfı Yönetim Kurulu 

üyesidir.

Born in 1941 in Ankara. She start studying painting at State Painting Scrulpture Museum in 1984. She continued 

her study in Sanatyapım - Kayıhan Keskinok Workshop for six more years starting from 1985. In addition to many 

group exhibitions, she had 21 personal exhibitions in different towns and villages.Her Painting named ''Cumalıkızık''has 

been purchased and added to the collection of Ministry of Culture and Tourism. She joined Thessaloniki, Athens, Crete, Rome, 

Santorini andCasablanca workshops and exhibitions organized by Greece - Zervas Art Center. In 2015 ve 2016 She participated in group exhibitions that 

took place in Paris – La Capitale Galeria. “Things that I realise,  things I protest, coincidences. First I have painted fisherman from Gokova. Then came 

Gokova women. Now I paint Fig trees in additon. These trees in time, turned in to my expression of protest against social events.” Member of Ankara 

Women Painters Association, United Painters and Scrulptor Association, Art InstitutionandBoard Memebr of Keskinok Art Foundation.

AZİMET KARAMAN

1963, Erzincan-Kemah doğumlu. 1988'de Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik - Cam 

Anasanat Dalı'ndan mezun oldu. 1988-1989 Paşabahçe Cam Fabrikası'nda, cam üzerine negatif rölyef 

çalışmaları yaptı.  1995 Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde 

öğretmenlik sertifikası, pedagojik formasyon eğitimi aldı. Yurtiçinde 7 adet kişisel sergi açan sanatçı 

100'ün üzerinde karma ve grup sergilerine katıldı.Yurtdışında ise Fransa, Almanya, Arnavutluk ve 

Belçika' da Anadolu Sanatçılar Derneğince organize edilen grup sergilerine katıldı. Sanatçının 

yurtiçinde çeşitli şehirlerde kolektif çalıştığı 6 adet açık alan heykel uygulaması bulunmaktadır. 

Kanada'nın başkenti olan Ottowa'da bulunan sanatçının tasarladığı ve bir grup heykeltıraş ve mimar 

arkadaşı ile gerçekleştirdiği, Şehit Diplomatlar Anıtı Projesi Türkiye'nin yurtdışına yaptığı ilk anıt olma 

özelliği taşıyor.Mustafa Ayaz Plastik Sanatlar Müzesi'nde Güzel Sanatlar Eğitimi Kursu kapsamında 

heykel ve seramik dersleri vermektedir.Halen Gazi Üniversitesi, Resim-Heykel Müzesi Müdürlüğü'nün yanı 

sıra, Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı'nda Öğretim Elemanı 

olarak görev yapmaktadır.

Azimet Karaman was born in Erzincan, Turkey in 1963. He graduated from the Faculty of Fine Arts, Departments of Ceramic and Glass in Mimar Sinan 

University (1988). Between 1988-1989, he made glass negative relief Works at Paşabahçe Glass Factory. In 1995, he completed his education in pedagogy 

and received a teacher training certificate at Atatürk Education Faculty, Marmara University. Karaman organized seven personal exhibitions and 

attended over 100 mixed group exhibitions in Turkey. He also participated in exhibitions abroad (France, Germany, Albania and Belgium) by the 

Association of Anatolian Artists. He has six outdoor sculptures in varios cities of Turkey. In Ottawa, Karaman, with a group of sculptors and architects, 

designed and built the Monument of Fallen Diplomats-which has the distinction of being the first monument made abroad by Turkish artists. Azimet 

Karaman is working as the Director of Painting and Sculpture Museum and Lecturer at the Faculty of Fine Arts in Gazi Universty, Ankara. He is also 

teaching ceramic and sculpture at Mustafa Ayaz Museum and plastic arts Center currently.

1979 Yılında Denizli’de Doğdu. 2001 Ankara Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş Bölümünden 

Derece İle Mezun Oldu. 2004 Ankara Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanatta Yüksek 

Lisans Eğitimini Resim Ana Sanat Dalında Tamamladı.Halen Ankara Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri 

Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Öğretmenliği Bilim Dalı’nda Doktora –Tez 

Çalışmalarını Yürütmektedir. Deneysel Resim Çalışmalarına Denizli’de Devam Eden Sanatçı 2017 Yılı 

İtibariyle Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar Lisesi’nde Resim Öğretmenliği Yapmaktadır.

Eserlerinden Bir Kısmı Kişisel Ve Kurumsal Koleksiyonlarda Bulunan Sanatçı Evli Ve İki Çocuk Sahibidir.

1951 Yılında Niğde'de doğdu. İlk ve Orta okulu İnegöl'de, Öğretmen Okulunu Çanakkale'de okudu.

1974 Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü'nden' de mezun oldu. 1987 D.E.Ü. Buca Eğitim Fakültesi Resim 

Bölümünde lisans tamamladı. 1990 D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde resim Eğitimi Anabilim Dalı'nda “ 

Yaratıcılık ve Eğitim” konulu tezi ile yüksek lisans yaptı. 1993 D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim 

Anasanat dalı'nda “ Sanatsal Yaratıcılıkta Soyutlama ve Günümüz Sanatındaki Yeri” konulu tezi ve 

sanatsal çalışmaları ile Sanatta Yeterlik (Doktora) programını bitirdi.Değişik eğitim kurumlarında resim 

öğretmeni olarak çalıştıktan sonra;1995 D.E.Ü. Resim –İş Eğitimi Anabilim Dalı'nda göreve başladı.

2002 Doçent,  2008 Profesör oldu.Bugüne dek 29 kişisel sergi açtı, yurt içi ve dışında çok sayıda sergiye 

katıldı. Beş ödül aldı. Resimleri Resmi ve özel kurumlarla, İzmir Resim Heykel Müzesi, Anadolu 

Üniversitesi Çağdaş Sanatlar Müzesi ile resmi ve özel koleksiyonlarda bulunmaktadır. Sanatçı 

Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği ile Birleşmiş Ressamlar Heykeltraşlar Derneği üyesidir.

Resim çalışmalarıyla birlikte yürüttüğü edebiyat çalışmalarını öykü ve şiir alanlarında sürdürdü. 1975 

Sabahattin Ali Öykü Yarışmasında “Paramparça” adlı öyküsüyle, 1979 Başkent Belediyesi Öykü Yarışmasında ” 

Atlar ve Çocuklar” adlı öyküsüsyle başarılı oldu.Bunları bir çok edebiyat dergisinde yayınladı. Öykü ve Şirlerini Ankara 

Yenigün gazetesi ve Somut Soyut Yeni Toplum Sosyal Klasikler, Türkiye Yazıları, Dönemeç, Mavi Derinlik, Ortaklaşa dergisinde yayınladı. Sanat 

kuramları ve eleştiri alanındaki yazılarını da sanat dergilerinde yayınlamayı sürdürmektedir. Yayınlanmış üç kitabı vardır.

2005 'de “1. 2007 de 2. “Buca Eğitim Fakültesi Uluslararası Görsel Sanatlar Buluşması”nı düzenledi ve küratörlüğünü üstlendi İzmir D.E.Ü. Buca 

Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü'ndeki görevini sürdürmektedir.

1951 He was born in Niğde. 1974 He graduated from Gazi -Education Enstitute of Art Education Department. 1987 He finished the studies for a 

bachelor's degree in The Art Department of Buca Education Faculty- D.E.Ü. 1990 He stdudied in D.E.Ü. Social Sciences Institute of Art Education Program, 

MA Degree with art work and the thesis “Creativity and Education”. 1993 He finished Ph.d. Degree with the thesis of subject is ” The Abstraction in Artistic 

Creativity and Its Place in Contemporary Art” in D.E.Ü., The Ênstitute of Social Sciences of Art Department. Before he began to work at D.E.Ü. The Art 

Department of Buca Education Faculty in 1995, he worked at some schools as an art teacher. 2002 Asociation Profesor.

2008 Profesor He had been opened 26 individual exhibitions. Exhibition, and Group Exhibition in Turkey and The other countries. He had been won five 

awards at some art competitions, Artist is member of The Society of International Plastic Art . He has been written articles and poems in the area of 

literature near by art works and has been continued to be published some articles at criticism and art theory. He has three books that published.
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BELGİN ONAR 

1988 yılında Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Resim Bölümü Resim Ana Sanat Dalı'ndan mezun oldu. 

1991 yılında Gazi Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı. 7 kişisel sergi açtı. Başta Devlet sergileri olmak üzere 

çok sayıda yarışmalı sergilerde eserleri sergilenmeye değer bulundu. 2008 yılında Bilkent 

Üniversitesi'nde bir grup sanatçı ile Gravür Workshop etkinliklerine katıldı. Özgün baskı alanında, 

uluslararası sergiler, bienaller ve fuar etkinliklerine de katılan sanatçının; 55., 58. ve 68. Devlet Resim 

Heykel Yarışması Özgün Baskı Başarı Ödülleri ve Ankara Barosu Resim Yarışması mansiyon ödülü 

bulunmaktadır. Metafizik zamanlı kurgusal tiplemeleriyle, soyutlamacı ve dışavurumcu bir anlayışla 

çalışan Onar'ın, bir çok resmi ve özel koleksiyonlarda eserleri mevcuttur. Halen Milli Eğitim 

Bakanlığı'nda Sanat Eğitimcisi olarak çalışmaktadır. Kurgusal tiplemelerini üç boyutlu görme isteğiyle 

heykel alanında da yoğunlaşan sanatçı, çalışmalarına Ankara'da devam etmektedir. Birleşmiş Ressamlar 

ve Heykeltıraşlar Derneği Yönetim Kurulu üyesi olan Onar, UPSD ve Özgün Baskı resim Sanatçıları Derneği 

üyesidir. 

BELGİN ONAR In 1988, she graduated from Gazi University, Faculty of Education, Painting Department. She completed her master's degree at Gazi 

University, Social Sciences Institute in 1991. In 2008, she participated in Engraving Workshop activities with a group of artists at Bilkent University. She 

participated in a lot of international exhibitions, biennials, fairs and organized seven personal exhibitions. Ms Onar had also been rewarded at the 55th, 

58th, and 68th from State Painting and Sculpture Competition Printing branch and also honorable mention in the Painting Competition of the Ankara 

Bar Association. She joined many international exhibitions and fairs. She is still working as an art instructor in the Ministry of National Education. Her 

perception consists of abstractionism, deformation in her fictional-time-dimensioned works with an expressionist point of view. Her works have been 

included in many formal and special collections. She is currently the member of International Association of Art, United Painters and Sculptures 

Association and Original Printing Artists Associatio

Ankarada 1966 yılında  doğan sanatçı, Tevfik Fikret Lisesinden 1984de mezun olduktan sonra, 2 yıl moda 

desinatörlüğü eğitimi aldı. 1997'de Nevide Gökaydın'ın atölyesinde resim çalışmalarına başladı. Burada 

çeşitli teknikleri deneyen sanatçı, kolaj tekniğinde karar kıldı, takiben Abdurrahman Kaplan ile çalışmaya 

başladı. Tual üzerine akrilik de kullanarak kolaj tekniğinde yeni arayışlara girişti. Kıyı görüntüleri, 

şehirler, kayıklar, çiçekler yaparak kolaj tekniğine yeni bir boyut getirdi. Rengarenk resimlerinde,  

gerçek ve soyut görüntüleri ustaca birbirine karıştırarak başka bir görüntü tekniği yarattı.  Birçok karma 

sergi ve sanat fuarına katılan sanatçı, 2011 yılında 8. Floransa  Bienaline davetli olarak katıldı, 2013 

yılında New Yorkda kişisel sergi açtı. Bunun dışında 2002-2017 yılları arasında 14 kişisel sergi açmıştır. 

Sanatçı 2014 yılında BRHD üyesi olmuştur.   

She was born in Ankara in 1966. After graduating from Tevfik Fikret Lisesi . Later, she attended a two year-school 

for fashion design, offered by Ministry of Education. In 1997, she started attending an art course, under the 

guidance of Mrs. Nevide Gökaydın. With the support and encouragement she received from her teacher, Mrs. Varlı 

intensified her studies and after experimenting with various techniques, she decided to focus on collage and has been 

practicing this technique since then. Later, she studied with Mr. Abdurrahman Kaplan and tried various collage techniques and also tried collages with 

acrylic on canvas. She made coastal landscapes and city views with her own unique lyric expression.  Mrs Varlı had attended, many group exhibitions in 

Ankara and Istanbul and also art fairs. She had been invited to 8th Florence Biennale 2011. She also had a solo exhibition in New York. In addition, 

between 2002 and 2014 she had had 12 solo exhibition in Ankara and Istanbul.    

Tokat'ta doğdu. İlkokuldayken Türkiye çapında düzenlenen bir resim yarışmasında ikincilik ödülünü 

kazandı. Ulusal bir boya üreticisinin (DYO) düzenlediği resim yarışmasında mansiyon ödülü aldı. Tokat 

İşletme Meslek Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. Daha sonra kısa bir süre öğretmenlik yaptı. Birkaç yıl bir 

bankada çalıştı. 2008 yılında Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nden parlak 

öğrenci olarak mezun oldu. Daha sonra aynı üniversitede yüksek lisansını (MA) tamamladı. Ressam 

İĞCİSALTIK, ilerleyen yıllarda kişisel ve karma sergiler açtı. Sanatçıların eserleriyle toplumu 

aydınlatması gerektiğini düşünür.

She was born in Tokat. When she was at the primary school, she gained the second-degree prize in a 

nationwide painting competition Turkey. She received a mansion prize at a painting contest organized by a 

national paint producing company (DYO). She graduated from Tokat Business Administration Vocational School. 

Then worked as a teacher  for a short while. She worked with a bank a few years. And she graduated from Gazi 

University Faculty of Fine Arts Department of Painting as a brilliant student in 2008. Afterwards, she completed her 

master's degree (MA) at the same university department. Paintress İĞCİ-SALTIK, in the following years opened solo and 

group exhibitions. She thinks that the artists should enlighten the society with their art pieces.

BİRSEN KÜPELİ KARA

Konya'nın Kulu ilçesinde doğdu. Gazi Üniversitesi, Ekonomi ve Resim Bölümleri'nden mezun olmuştur. 

Resme olan ilgisi uzun yıllar yaşadığı Fransa'da başladı. Avrupa şehirlerindeki birçok sanat müzelerini ve 

galerileri ziyaret ederek incelemelerde bulundu. FoyerRural ve MaisonDesJeunese'de resim eğitimleri 

aldığı bu dönemlerde yurt dışında olmanın avantajıyla farklı bakış açıları kazandı. 10 yıl sonra 2005'te 

Türkiye' ye dönen sanatçı, çalışmalarına Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde ressam Vural Yurdakul ile 

devam etmiştir. Uluslararası alanda gerçekleştirilen sempozyumlara, sanat fuarlarına ve çalıştaylara 

katılarak Türkiye' yi tanıtmaya çalışmıştır. Birinci Uluslararası Sırbistan Milan Besarabic Bienali'nde ve 

ilkokullar arası resim yarışmalarında jüri üyesi olarak bulundu. Eserleri birçok özel koleksiyonda ve 

kuruluşlarda yer almaktadır. Bunlardan en önemli olanları Aliyaİzzetbegoviç Müzesi ve Kuzey Kıbrıs 

Modern Sanatlar Müzesi'dir. PieterBruegel'in ''Çocuk Oyunları'' isimli tablosuyla ilgili yazdığı makale bir 

dergide yayınlanmıştır. Ayrıca yayınlanmamış makaleleri de mevcutttur. Anküsad, BRHD, GESAM ve 

Saküder Dernekleri'ne üyedir. Resimlerinde genellikle karışık teknik kullanan Küpeli, dışavurumcu ve 

soyutlamacı bir anlatımla çalışmaktadır. Gözle görünenin dışına çıkarak, gözardı edilen, bilinçaltında oluşan 

kendine özgü biçim, renk ve armoniyle yeni denge arayışlarını tuvallerine yansıtır.  Bugüne kadar 10'u kişisel olmak 

üzere kişisel olmak üzere 100'ün üzerinde gurup ve karma sergide yer almıştır. 2015'te Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sosyoloji 

bölümünü bitirdi. 2014 / 2015'de Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi' de özel öğrenci olarak lisansüstü dersleri aldı. 'Soyut 

Dışavurumculuğun Türk Resim Sanatına Yansımaları ve Örnekleri' isimli yüksek lisans tezini Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü'nde 

'Sanat ve Tasarım' bölümünde tamamlamıştır. Halen Dikmen Ankara' da bulunan atölyesinde çalışmaktadır.

She wasborn in Kulu, Konya. She graduatedfrom Gazi University Department of Economics anda Department of Painting. Her interest in painting began 

in France, where she lived for many years. She visited many art museums anda galleries in European cities anda made in vestigations. She gained 

differentper spectives with the advantage of being abroad during these periods when she studied painting at Foyer Ruraland Maison DesJeunese. 

Returning to Turkey after 10 years in 2005, the artist continued her work with the painter Vural Yurdakul at the Ankara Painting anda Sculpture Museum. 

She tried to promote Turkey by participating in international symposiums, art fairs anda workshops. She was a member of the jury in the1st 

International Serbian Biennale of Milan Besarabic and in inter-primary school painting competitions. Her worksare in many private collections anda 

institutions. The most important of these are the Aliya İzzetbegovic Museum anda the Northern Cyprus Museum of Modern Arts. Thearticle she wrote 

about Pieter Bruegel's painting named "Children's Games" was published in a magazine. There are alsoun publis she darticles.She is a member of 

Anküsad, BRHD, GESAM anda Saküder Associations. Kupeli, who generally uses mixed media in her paintings, Works with an expressionist anda 

abstractionist expression. Going beyond the visible, she reflects her search for new balances with herunique form, color anda harmony, which is ignored 

anda formed in the subconscious mind. She has taken part in more than 100 group anda group exhibitions, 10 of which are personal, to date. She 

graduated from Anadolu University Distance Education Faculty, Department of Sociology in 2015. She took post graduate courses as a special student at 

Hacettepe University Faculty of Fine Arts in 2014/2015. She completed her master's the sistitled "Reflections anda Examples of Abstract Expressionism on 

Turkish Painting Art" in the Department of Art and Design in the Fine Arts Institute of Karatekin University. She stil works in her workshop in Dikmen, 

Ankara.

1930'da Filibe'de dünyaya geldi. 1951 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümünden mezun  oldu. 

1958'de bölümün açtığı modelaj asistanlığı sınavını kazandı.1960 yılında Fransız bursu ile gittiği Paris'te, 

Julien Akademisinde Heykeltıraş Monsieur Mougène'in atölyesinde bir yıl çalıştı. Sonra kazandığı devlet 

bursu ile 1961-1965 yılları arasında yine Paris'te Beaux-Arts'daMonsieurLeyque'in atölyesinde heykel 

ihtisası yaptı. 1965'de yurda dönen ve Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş  Bölümde modelaj öğretmenliğine 

başlayan sanatçı 12 yıllık hizmet sonunda 1977 yılında emekli oldu. İkisi yurtdışında olmak üzere 

(Tayland, Avusturalya) ülke genelinde çoğu yarışmalar sonucu gerçekleşen 30 anıtın sahibi olan sanatçı, 

15 kadar kişisel sergi açtı ve bir o kadar da karma sergiye katıldı. 91 yaşında olan sanatçımız 

çalışmalarına atölyesinde öğrencileriyle devam etmektedir.

He was born in Filibe in 1930 and graduated  from Gazi University Training Institude Painting and Crafts 

Departments in 1951. He won the exam as modeling asistant of the same department in 1958. For one year, he 

worked in the atelier of sculptor Monsieur Mougène at Julien Academy in Paris where he went by the help of a French 

scolarship in 1960. Then in 1961, he had his sculpture education in Paris Scool of Fine Arts (Beaux-Arts) at the atelier of 

Monsieur Leyque between 1961 and 1965 with a governmental scholarship. In1965, he started to give modeling courses at Gazi Training Institude whitch 

lasted 12 years and he retired in 1977. The artist had 30 monuments whitch were designed and realized by the competitions, opened approximately 15 

personel exibitions and also participated in group exibitions. The 91 year-old artist continues his works with his students in his atelier.

1994 yılında Ankara’da doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Ted Ankara Kolejinde tamamladı. Lisede 

aldığı ağırlıklı sanat eğitiminden sonra güzel sanatlar alanına yönelerek 2014 yılında başladığı Bilkent 

Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünden 2018 yılında 

mezun oldu. Kısa bir dönem iç mimar olarak çalışırken, iç mekan tasarımlarına sanatla daha büyük katkı 

sağlayacağı düşüncesiyle tamamen sanata yöneldi. Ağırlıklı olarak tuval üzerine karışık teknik ve akrilik 

kullanarak soyut çalışmalar yapmaktadır. Eserleri yurt içi ve yurt dışı olarak farklı özel koleksiyonlarda 

bulunmaktadır. Sanat çalışmalarına Ankara ve İstanbul’da devam etmektedir.

Born in 1994 in Ankara, she completed her primary, secondary, and high school education at Ted Ankara 

College. After the predominant art education she received in high school, she turned to the area of fine arts and 

graduated from Bilkent University Faculty of Fine Arts and Architecture, Department of Interior Architecture and 

Environmental Design in 2018, which she started in 2014. While working as an interior designer for a short period, 

she turned completely to art with the idea that she would make a greater contribution to interior design with art. She 

mainly creates abstract works using mixed techniques and acrylic on canvas. Her works are in various private 

BİLLUR CANKUT VARLI
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BELGİN ONAR 

1988 yılında Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Resim Bölümü Resim Ana Sanat Dalı'ndan mezun oldu. 

1991 yılında Gazi Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı. 7 kişisel sergi açtı. Başta Devlet sergileri olmak üzere 

çok sayıda yarışmalı sergilerde eserleri sergilenmeye değer bulundu. 2008 yılında Bilkent 

Üniversitesi'nde bir grup sanatçı ile Gravür Workshop etkinliklerine katıldı. Özgün baskı alanında, 

uluslararası sergiler, bienaller ve fuar etkinliklerine de katılan sanatçının; 55., 58. ve 68. Devlet Resim 

Heykel Yarışması Özgün Baskı Başarı Ödülleri ve Ankara Barosu Resim Yarışması mansiyon ödülü 

bulunmaktadır. Metafizik zamanlı kurgusal tiplemeleriyle, soyutlamacı ve dışavurumcu bir anlayışla 

çalışan Onar'ın, bir çok resmi ve özel koleksiyonlarda eserleri mevcuttur. Halen Milli Eğitim 

Bakanlığı'nda Sanat Eğitimcisi olarak çalışmaktadır. Kurgusal tiplemelerini üç boyutlu görme isteğiyle 

heykel alanında da yoğunlaşan sanatçı, çalışmalarına Ankara'da devam etmektedir. Birleşmiş Ressamlar 

ve Heykeltıraşlar Derneği Yönetim Kurulu üyesi olan Onar, UPSD ve Özgün Baskı resim Sanatçıları Derneği 

üyesidir. 

BELGİN ONAR In 1988, she graduated from Gazi University, Faculty of Education, Painting Department. She completed her master's degree at Gazi 

University, Social Sciences Institute in 1991. In 2008, she participated in Engraving Workshop activities with a group of artists at Bilkent University. She 

participated in a lot of international exhibitions, biennials, fairs and organized seven personal exhibitions. Ms Onar had also been rewarded at the 55th, 

58th, and 68th from State Painting and Sculpture Competition Printing branch and also honorable mention in the Painting Competition of the Ankara 

Bar Association. She joined many international exhibitions and fairs. She is still working as an art instructor in the Ministry of National Education. Her 

perception consists of abstractionism, deformation in her fictional-time-dimensioned works with an expressionist point of view. Her works have been 

included in many formal and special collections. She is currently the member of International Association of Art, United Painters and Sculptures 

Association and Original Printing Artists Associatio

Ankarada 1966 yılında  doğan sanatçı, Tevfik Fikret Lisesinden 1984de mezun olduktan sonra, 2 yıl moda 

desinatörlüğü eğitimi aldı. 1997'de Nevide Gökaydın'ın atölyesinde resim çalışmalarına başladı. Burada 

çeşitli teknikleri deneyen sanatçı, kolaj tekniğinde karar kıldı, takiben Abdurrahman Kaplan ile çalışmaya 

başladı. Tual üzerine akrilik de kullanarak kolaj tekniğinde yeni arayışlara girişti. Kıyı görüntüleri, 

şehirler, kayıklar, çiçekler yaparak kolaj tekniğine yeni bir boyut getirdi. Rengarenk resimlerinde,  

gerçek ve soyut görüntüleri ustaca birbirine karıştırarak başka bir görüntü tekniği yarattı.  Birçok karma 

sergi ve sanat fuarına katılan sanatçı, 2011 yılında 8. Floransa  Bienaline davetli olarak katıldı, 2013 

yılında New Yorkda kişisel sergi açtı. Bunun dışında 2002-2017 yılları arasında 14 kişisel sergi açmıştır. 

Sanatçı 2014 yılında BRHD üyesi olmuştur.   

She was born in Ankara in 1966. After graduating from Tevfik Fikret Lisesi . Later, she attended a two year-school 

for fashion design, offered by Ministry of Education. In 1997, she started attending an art course, under the 

guidance of Mrs. Nevide Gökaydın. With the support and encouragement she received from her teacher, Mrs. Varlı 

intensified her studies and after experimenting with various techniques, she decided to focus on collage and has been 

practicing this technique since then. Later, she studied with Mr. Abdurrahman Kaplan and tried various collage techniques and also tried collages with 

acrylic on canvas. She made coastal landscapes and city views with her own unique lyric expression.  Mrs Varlı had attended, many group exhibitions in 

Ankara and Istanbul and also art fairs. She had been invited to 8th Florence Biennale 2011. She also had a solo exhibition in New York. In addition, 

between 2002 and 2014 she had had 12 solo exhibition in Ankara and Istanbul.    

Tokat'ta doğdu. İlkokuldayken Türkiye çapında düzenlenen bir resim yarışmasında ikincilik ödülünü 

kazandı. Ulusal bir boya üreticisinin (DYO) düzenlediği resim yarışmasında mansiyon ödülü aldı. Tokat 

İşletme Meslek Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. Daha sonra kısa bir süre öğretmenlik yaptı. Birkaç yıl bir 

bankada çalıştı. 2008 yılında Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nden parlak 

öğrenci olarak mezun oldu. Daha sonra aynı üniversitede yüksek lisansını (MA) tamamladı. Ressam 

İĞCİSALTIK, ilerleyen yıllarda kişisel ve karma sergiler açtı. Sanatçıların eserleriyle toplumu 

aydınlatması gerektiğini düşünür.

She was born in Tokat. When she was at the primary school, she gained the second-degree prize in a 

nationwide painting competition Turkey. She received a mansion prize at a painting contest organized by a 

national paint producing company (DYO). She graduated from Tokat Business Administration Vocational School. 

Then worked as a teacher  for a short while. She worked with a bank a few years. And she graduated from Gazi 

University Faculty of Fine Arts Department of Painting as a brilliant student in 2008. Afterwards, she completed her 

master's degree (MA) at the same university department. Paintress İĞCİ-SALTIK, in the following years opened solo and 

group exhibitions. She thinks that the artists should enlighten the society with their art pieces.

BİRSEN KÜPELİ KARA

Konya'nın Kulu ilçesinde doğdu. Gazi Üniversitesi, Ekonomi ve Resim Bölümleri'nden mezun olmuştur. 

Resme olan ilgisi uzun yıllar yaşadığı Fransa'da başladı. Avrupa şehirlerindeki birçok sanat müzelerini ve 

galerileri ziyaret ederek incelemelerde bulundu. FoyerRural ve MaisonDesJeunese'de resim eğitimleri 

aldığı bu dönemlerde yurt dışında olmanın avantajıyla farklı bakış açıları kazandı. 10 yıl sonra 2005'te 

Türkiye' ye dönen sanatçı, çalışmalarına Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde ressam Vural Yurdakul ile 

devam etmiştir. Uluslararası alanda gerçekleştirilen sempozyumlara, sanat fuarlarına ve çalıştaylara 

katılarak Türkiye' yi tanıtmaya çalışmıştır. Birinci Uluslararası Sırbistan Milan Besarabic Bienali'nde ve 

ilkokullar arası resim yarışmalarında jüri üyesi olarak bulundu. Eserleri birçok özel koleksiyonda ve 

kuruluşlarda yer almaktadır. Bunlardan en önemli olanları Aliyaİzzetbegoviç Müzesi ve Kuzey Kıbrıs 

Modern Sanatlar Müzesi'dir. PieterBruegel'in ''Çocuk Oyunları'' isimli tablosuyla ilgili yazdığı makale bir 

dergide yayınlanmıştır. Ayrıca yayınlanmamış makaleleri de mevcutttur. Anküsad, BRHD, GESAM ve 

Saküder Dernekleri'ne üyedir. Resimlerinde genellikle karışık teknik kullanan Küpeli, dışavurumcu ve 

soyutlamacı bir anlatımla çalışmaktadır. Gözle görünenin dışına çıkarak, gözardı edilen, bilinçaltında oluşan 

kendine özgü biçim, renk ve armoniyle yeni denge arayışlarını tuvallerine yansıtır.  Bugüne kadar 10'u kişisel olmak 

üzere kişisel olmak üzere 100'ün üzerinde gurup ve karma sergide yer almıştır. 2015'te Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sosyoloji 

bölümünü bitirdi. 2014 / 2015'de Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi' de özel öğrenci olarak lisansüstü dersleri aldı. 'Soyut 

Dışavurumculuğun Türk Resim Sanatına Yansımaları ve Örnekleri' isimli yüksek lisans tezini Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü'nde 

'Sanat ve Tasarım' bölümünde tamamlamıştır. Halen Dikmen Ankara' da bulunan atölyesinde çalışmaktadır.

She wasborn in Kulu, Konya. She graduatedfrom Gazi University Department of Economics anda Department of Painting. Her interest in painting began 

in France, where she lived for many years. She visited many art museums anda galleries in European cities anda made in vestigations. She gained 

differentper spectives with the advantage of being abroad during these periods when she studied painting at Foyer Ruraland Maison DesJeunese. 

Returning to Turkey after 10 years in 2005, the artist continued her work with the painter Vural Yurdakul at the Ankara Painting anda Sculpture Museum. 

She tried to promote Turkey by participating in international symposiums, art fairs anda workshops. She was a member of the jury in the1st 

International Serbian Biennale of Milan Besarabic and in inter-primary school painting competitions. Her worksare in many private collections anda 

institutions. The most important of these are the Aliya İzzetbegovic Museum anda the Northern Cyprus Museum of Modern Arts. Thearticle she wrote 

about Pieter Bruegel's painting named "Children's Games" was published in a magazine. There are alsoun publis she darticles.She is a member of 

Anküsad, BRHD, GESAM anda Saküder Associations. Kupeli, who generally uses mixed media in her paintings, Works with an expressionist anda 

abstractionist expression. Going beyond the visible, she reflects her search for new balances with herunique form, color anda harmony, which is ignored 

anda formed in the subconscious mind. She has taken part in more than 100 group anda group exhibitions, 10 of which are personal, to date. She 

graduated from Anadolu University Distance Education Faculty, Department of Sociology in 2015. She took post graduate courses as a special student at 

Hacettepe University Faculty of Fine Arts in 2014/2015. She completed her master's the sistitled "Reflections anda Examples of Abstract Expressionism on 

Turkish Painting Art" in the Department of Art and Design in the Fine Arts Institute of Karatekin University. She stil works in her workshop in Dikmen, 

Ankara.

1930'da Filibe'de dünyaya geldi. 1951 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümünden mezun  oldu. 

1958'de bölümün açtığı modelaj asistanlığı sınavını kazandı.1960 yılında Fransız bursu ile gittiği Paris'te, 

Julien Akademisinde Heykeltıraş Monsieur Mougène'in atölyesinde bir yıl çalıştı. Sonra kazandığı devlet 

bursu ile 1961-1965 yılları arasında yine Paris'te Beaux-Arts'daMonsieurLeyque'in atölyesinde heykel 

ihtisası yaptı. 1965'de yurda dönen ve Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş  Bölümde modelaj öğretmenliğine 

başlayan sanatçı 12 yıllık hizmet sonunda 1977 yılında emekli oldu. İkisi yurtdışında olmak üzere 

(Tayland, Avusturalya) ülke genelinde çoğu yarışmalar sonucu gerçekleşen 30 anıtın sahibi olan sanatçı, 

15 kadar kişisel sergi açtı ve bir o kadar da karma sergiye katıldı. 91 yaşında olan sanatçımız 

çalışmalarına atölyesinde öğrencileriyle devam etmektedir.

He was born in Filibe in 1930 and graduated  from Gazi University Training Institude Painting and Crafts 

Departments in 1951. He won the exam as modeling asistant of the same department in 1958. For one year, he 

worked in the atelier of sculptor Monsieur Mougène at Julien Academy in Paris where he went by the help of a French 

scolarship in 1960. Then in 1961, he had his sculpture education in Paris Scool of Fine Arts (Beaux-Arts) at the atelier of 

Monsieur Leyque between 1961 and 1965 with a governmental scholarship. In1965, he started to give modeling courses at Gazi Training Institude whitch 

lasted 12 years and he retired in 1977. The artist had 30 monuments whitch were designed and realized by the competitions, opened approximately 15 

personel exibitions and also participated in group exibitions. The 91 year-old artist continues his works with his students in his atelier.

1994 yılında Ankara’da doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Ted Ankara Kolejinde tamamladı. Lisede 

aldığı ağırlıklı sanat eğitiminden sonra güzel sanatlar alanına yönelerek 2014 yılında başladığı Bilkent 

Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünden 2018 yılında 

mezun oldu. Kısa bir dönem iç mimar olarak çalışırken, iç mekan tasarımlarına sanatla daha büyük katkı 

sağlayacağı düşüncesiyle tamamen sanata yöneldi. Ağırlıklı olarak tuval üzerine karışık teknik ve akrilik 

kullanarak soyut çalışmalar yapmaktadır. Eserleri yurt içi ve yurt dışı olarak farklı özel koleksiyonlarda 

bulunmaktadır. Sanat çalışmalarına Ankara ve İstanbul’da devam etmektedir.

Born in 1994 in Ankara, she completed her primary, secondary, and high school education at Ted Ankara 

College. After the predominant art education she received in high school, she turned to the area of fine arts and 

graduated from Bilkent University Faculty of Fine Arts and Architecture, Department of Interior Architecture and 

Environmental Design in 2018, which she started in 2014. While working as an interior designer for a short period, 

she turned completely to art with the idea that she would make a greater contribution to interior design with art. She 

mainly creates abstract works using mixed techniques and acrylic on canvas. Her works are in various private 

BİLLUR CANKUT VARLI

BİRSEN İĞCİ SALTIK

BURHAN ALKAR

BUKET AYRANCIOĞLU
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BURÇAK MANGALCI BASEL

1974 yılında ankara da dogdu. 1995 yılında gazı üniversitesi resim-iş eğitimi bölümü erol batırbek atölyesini 

birincilikle bitirdi. 1996 yılında hacettepe üniversitesi güzel sanatlar resim bölümünde yüksek lisans 

programına başladı. 2007 yılında birleşmiş ressamlar ve heykeltraşlar derneğine üye oldu. halen 

ankara'da yaşamakta ve çalışmalarına atölyesinde devam etmektedir. 2002 yılında 2. sefik bursalı resim 

yarışmasında, 2002 yılında antalya resim festivalinde, 2003 yılında 63. devlet resim ve heykel 

yarışmasında, 2004 yılında 3. sefik bursalı resim yarışmasında, 2008 yılında brhd 38. yıl  ergisinde ve 

birçok karma sergide çalışmaları sergilendi. kişisel sergileri: 2003- tcdd sanat galerisi-ankara 2005-

ziraat bankası tünel sanat galerisi-istanbul 2008-krişna sanat merkezi(su, tohum, ışık sergisi)-ankara 

2009-odtü bilim ve kongre merkezi-ankara 2020-brhd sanat galerisi -ankara

She graduated with the first ranked degreefrom 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.

1979 yılında Çorum'da doğdu. 2001 yılında OMÜ Güzel Sanatlar Eğitimi Resim bölümünden mezun oldu. 

Çeşitli eğitim kademlerinde Resim öğretmeni olarak görev yapmakta.2010-11 yıllarında Çorum Valiliği 

Sanat Koordinatörlüğü yaptı. 2015- 2016 yılları arasında Çorum Belediyesi Sanat Müzesi ve Galerisine 

kurucu yönetici olarak atandı. 2005'den buyana kendi özel atölyesinde sanat çalışmalarını devam 

etmektedir. Çevresel Sanat Önerileri ve kültürel mirasımızın parçası olan geleneksel motifler üzerine 

kitap çalışmaları yaptı. 2021 yılında Hitit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü birleşik Ana Sanat 

Dalı'nda yüksek lisans eğitime başladı. Hitit Mitolojilerini konu alan eserleri kendi tekniği ile 

görselleştirdi.48 karma sergiye katılan sanatçı “Toprak Renginde Zaman Ötesi” isimli bir kişisel sergi 

açtı.

He was born in 1979 in Çorum. He graduated from OMÜ department of fine arts education. He works at various 

grades as an art teacher. He worked as the art coordinator of Çorum govern ship between 2010-2011. He was 

appıinted as the founding manager of the Çorum Municipality art museum and gallery. He's been working on art in his 

own private workshop since 2005. He worked on environmental art proposals and on traditional motifs that are part of our 

cultural heritage. He started to degree of unified major art in Graduate education institiue in Hitit University in 2021. He visualized the works on Hittit 

emythologies with his own teqhnique. Participating in 48 group exhibitions, the artist opened a personal exhibiton titled BeyonThe Time in color of land.

1956 yılında Afşin'de doğdu.1990'da Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü'ne 

girdi. 1994 yılında Veysel Günay Atölyesi'nden mezun oldu.1987-1989 yılları arasında İsmail Altınok, Vural 

Yurdakul ve Kayıhan Keskinokile birlikte çalıştı.1989'da Ankara Resim-Heykel Müzesi Derneği'nin 

yönetim kurulunda bir yıl görev aldı.1995 yılında 27. DYO Sergisi ve 56. Devlet Resim-Heykel Sergisi'ne 

kabul edildi.1996'da Habitat 2 Ankara Sergisi'ne kabul edildi ve 1996 yılı itibarıyla yarışmalı sergilere 

katılmama kararı aldı. Aralık 1998'de 59. Devlet Resim-Heykel Sergisi'nin seçici kurulu, henüz 

toplanmadan ödülün kime verileceğini belirleyerek, noter aracılığıyla tespit ettirmiştir. Ödül, noter 

tespitinde yer alan kişiye verilince Kültür Bakanı'nın da katıldığı ödül törenine, bu noter tespitinin 

fotokopisini katılımcı ve izleyicilere dağıtarak, yarışmayı protesto etti.Uluslararası Plastik Sanatlar 

Derneği (UPSD) ve Birleşmiş Resamlar ve Heykeltıraşlar Derneği (BRHD) üyesidir. On kişisel sergi açtı. Çok 

sayıda karma sergiye katıldı.

He was born in 1956 in Afşin. In 1990, he began Hacettepe University, Faculty of FineArts,the Department of Painting.He graduated from Veysel Günay 

Workshop in 1994. He worked with İsmail Altınok, Vural Yurdakul and Kayıhan Keskinok between 1987-1989. In 1989, he served on the board of the 

Ankara Painting and Sculpture Museum Association for one year. In 1995, he was accepted to the 27th DYO Exhibition and the 56thState Painting-

Sculpture Exhibition. He accepted to Habitat 2 Ankara Exhibition in 1996.As of 1996, it has decided not to participate in competitive exhibitions. In 

December 1998, the selection committee of the 59th State Painting and Sculpture Exhibition determined to whom the award would be given be fore it 

convened, and had it determined through a notary public. When the award was given to the person who took part in the notarypublic's determination, 

he protested the competition by distributing the photocopy of the said notary determination to the participants and audience at the award ceremony 

attended by the Minister of Culture. He is a member of UPSD (International Plastic Arts Association) and BRHD (United Association of Paintersand 

Sculptors). He opened ten personal  exhibitions. He participated in many group exhibitions.

CANDAN ÖZCAN

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde doğdu. 1984 yılında Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

İşletme Yönetimi Bölümü'nden lisans,1989 yılında Orta doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü'nden 

yüksek lisans derecesini aldı. Profesyonel bankacılık hayatı yanı sıra sanata olan tutkusu nedeniyle 2007 

yılında resim çalışmalarına başladı. Desen, akrilik, suluboya, pastel ve özgün baskı alanlarında değerli 

sanatçıların atölyelerine katıldı. 2014-2015 öğretim yılında Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar 

Fakültesinde özel öğrenci olarak çalışmalarda bulundu. Özgün baskıya olan ilgisi nedeniyle 2016 

yılında Mimar Sinan Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nin düzenlediği Özgün Baskı Sertifika 

Programına katıldı. Bugüne kadar yurt içi, yurt dışı ve çevrim içi çeşitli karma sergilere katılan sanatçı, 

ikinci kişisel sergisini 2022 yılında gerçekleştirdi. Bazı özel koleksiyonlarda eserleri bulunan sanatçı, 

halen çalışmalarını kendi atölyesinde sürdürmektedir. 

She was born in Kars, Türkiye. She received her bachelor's degree in Business Administration from Hacettepe 

University in 1984 and her MBA from Middle East Technical University in 1989. Along with her professional life in 

banking, she started painting in 2007 following her passion. She participated in workshops of valuable artists in diverse 

fields such as drawing, acrylic, watercolor, pastel and printmaking. During the 2014-2015 academic year,she studied as a special 

student at Gazi University Faculty of Fine Arts. In 2016 she participated in the Printmaking Certificate Program organized by Mimar Sinan Fine Arts 

University Continuing Education Center. She participated in various group exhibitions in Türkiye, abroad and online. Her second solo exhibition 

"Oksijen" was held in 2022to fundraise for organizations that help with education, health and environmental issues. She continues to create new works 

in her workshop in Ankara.

1944 yılında Eskişehir'de doğdu. Lisede Kayıhan Keskinok ve Nusret Karaca'nın öğrencisiydi. Ankara 

Üniversitesi'nde Jeoloji-Jeomorfoloji, lund Üniversitesi'nde modern sanat eğitimi almıştır. Siyah beyaz 

televizyonyayınları döneminde TRT Haber Merkezi'nin TV Haber Grafikeriydi. Spor Toto reklam afişlerinin 

hazırlanmasında görev aldı. MEB'na bağlı bazı liselerde resim öğretmenliği yaptı. Bu güne kadar 27 

kişisel sergi açmış, 200 den fazla karma sergiye katılmıştır. Sanatçı, çalışmalarına serbest olarak kendi 

atölyesinde devam etmektedir.  

He was born in 1944 in Eskişehir. He was a student of Kayıhan Keskinok and Nusret Karaca in highschool. He 

studied Geology-Geomorphology at Ankara Universityand modern art at Lund University. He was the TV News 

Graphic Designer of TRT News Center during the black anda white television broad casting period. He took part 

in the preparation of Spor Toto advertisement posters. He worked as an art teacher in some highschools 

affiliated to the Ministry of National Education. Todate, he has opened 27 personal exhibitions anda participated 

in more than 200 group exhibitions. The artist continues to work in his own workshop.

1974 Çorum'da doğmuştur. İlk orta ve Liseyi Çorum'da bitirdikten sonra, Marmara Üniversitesi Anestezi 

bölümünü bitirmiştir. Ardından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümünü kazanmış, Neşe 

Erdok,Ahmet Umur Deniz ve Nedret Sekban Atölyesinden mezun olmuştur.BRHD ve İDGS-MSÜ 

Mezunlar Derneği-Ankara üyesidir. Yurtiçi ve yurtdışında çeşitli karma sergilerde ve yarışma 

sergilerinde yer almıştır. 2016 yılından bu yana Çorum Belediyesi Sanat Galerisi yöneticiliğini 

yapmaktadır.  Çorum'da, kendi atölyesinde resim çalışmalarına devam etmektedir.

He was born in 1974 in Çorum. After graduating from primary and high school in Çorum, he graduated from 

the Department of Anesthesiology at Marmara University. Afterwards, he graduated from Mimar Sinan Fine 

Arts University Painting Department and graduated from Neşe Erdok, Ahmet Umur Deniz and Nedret Sekban 

Atelier. He is a member of BRHD and IDGS-MSU Alumni Association-Ankara.He has participated in various group 

exhibitions and competition exhibitions in Turkey and abroad.   Since 2016, he is the director of Çorum 

Municipality Art Gallery. He continues his painting works in his own atelier in Çorum.

BÜNYAMİN AĞBAL

CAFER TABAK

DERYA SAATÇIOĞLU

DURSUN BORAN ORAN

Birleşmiş Ressamlar ve HeykeltraşlarDerneği ve Bursa Güzel Sanatları Koruma ve Geliştirme Derneği 

Üyesidir. Bursalı Kadın Ressamlar Arası I. ve 2. Sanatsal Teknik Kırtasiye Resim Yarışmasında 'Birincilik ve 

İkincilik Ödülleri' kazanmıştır. 8. Şefik Bursalı Resim Yarışmasında bir eseri sergilemeye değer 

bulunmuştur. Halen resim çalışmalarını kendi atölyesinde sürdürmektedir.

She is a member of United Painters anda Sculptors Associationand Bursa Fine Arts Protection and 

Development Association. In a competition organized among woman painters in Bursa women painters, she 

won First Prize and Second Prize at the 1.st and 2.nd Technical Stationary Art Paint Contest. She participated 

the exhibition of 8.th Şefik Bursalı Paint Contest.  She is stil working on paiting in her studio.

AYŞE OĞAN
Eskişehir doğumlu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Birçok yıl avukatlık yaptı. Dört yıl ressam 

Kayıhan Keskinok 'un öğrencisi oldu. BRHD üyesidir. Yirmi beş kişisel sergisi açtı ve pek çok çalıştay ve 

karma sergilere katıldı. Doğa, hayvanlar, insanlar, evler, çalışmalarının ana temasıdır.

She was born in Eskisehir. She graduated from Ankara University Faculty of Law. She worked aslawyer for 

many years. She be came a student of the painter Kayıhan Keskinok forfour years. She is a member of United 

Painters anda Sculptors Association(UPSA). She held 25 solo exhibitions anda participated in many 

workshops anda group exhibitions. Nature, animals, people, houses is the main theme of her work.

EMEL YALIN
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BURÇAK MANGALCI BASEL

1974 yılında ankara da dogdu. 1995 yılında gazı üniversitesi resim-iş eğitimi bölümü erol batırbek atölyesini 

birincilikle bitirdi. 1996 yılında hacettepe üniversitesi güzel sanatlar resim bölümünde yüksek lisans 

programına başladı. 2007 yılında birleşmiş ressamlar ve heykeltraşlar derneğine üye oldu. halen 

ankara'da yaşamakta ve çalışmalarına atölyesinde devam etmektedir. 2002 yılında 2. sefik bursalı resim 

yarışmasında, 2002 yılında antalya resim festivalinde, 2003 yılında 63. devlet resim ve heykel 

yarışmasında, 2004 yılında 3. sefik bursalı resim yarışmasında, 2008 yılında brhd 38. yıl  ergisinde ve 

birçok karma sergide çalışmaları sergilendi. kişisel sergileri: 2003- tcdd sanat galerisi-ankara 2005-

ziraat bankası tünel sanat galerisi-istanbul 2008-krişna sanat merkezi(su, tohum, ışık sergisi)-ankara 

2009-odtü bilim ve kongre merkezi-ankara 2020-brhd sanat galerisi -ankara

She graduated with the first ranked degreefrom 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.

1979 yılında Çorum'da doğdu. 2001 yılında OMÜ Güzel Sanatlar Eğitimi Resim bölümünden mezun oldu. 

Çeşitli eğitim kademlerinde Resim öğretmeni olarak görev yapmakta.2010-11 yıllarında Çorum Valiliği 

Sanat Koordinatörlüğü yaptı. 2015- 2016 yılları arasında Çorum Belediyesi Sanat Müzesi ve Galerisine 

kurucu yönetici olarak atandı. 2005'den buyana kendi özel atölyesinde sanat çalışmalarını devam 

etmektedir. Çevresel Sanat Önerileri ve kültürel mirasımızın parçası olan geleneksel motifler üzerine 

kitap çalışmaları yaptı. 2021 yılında Hitit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü birleşik Ana Sanat 

Dalı'nda yüksek lisans eğitime başladı. Hitit Mitolojilerini konu alan eserleri kendi tekniği ile 

görselleştirdi.48 karma sergiye katılan sanatçı “Toprak Renginde Zaman Ötesi” isimli bir kişisel sergi 

açtı.

He was born in 1979 in Çorum. He graduated from OMÜ department of fine arts education. He works at various 

grades as an art teacher. He worked as the art coordinator of Çorum govern ship between 2010-2011. He was 

appıinted as the founding manager of the Çorum Municipality art museum and gallery. He's been working on art in his 

own private workshop since 2005. He worked on environmental art proposals and on traditional motifs that are part of our 

cultural heritage. He started to degree of unified major art in Graduate education institiue in Hitit University in 2021. He visualized the works on Hittit 

emythologies with his own teqhnique. Participating in 48 group exhibitions, the artist opened a personal exhibiton titled BeyonThe Time in color of land.

1956 yılında Afşin'de doğdu.1990'da Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü'ne 

girdi. 1994 yılında Veysel Günay Atölyesi'nden mezun oldu.1987-1989 yılları arasında İsmail Altınok, Vural 

Yurdakul ve Kayıhan Keskinokile birlikte çalıştı.1989'da Ankara Resim-Heykel Müzesi Derneği'nin 

yönetim kurulunda bir yıl görev aldı.1995 yılında 27. DYO Sergisi ve 56. Devlet Resim-Heykel Sergisi'ne 

kabul edildi.1996'da Habitat 2 Ankara Sergisi'ne kabul edildi ve 1996 yılı itibarıyla yarışmalı sergilere 

katılmama kararı aldı. Aralık 1998'de 59. Devlet Resim-Heykel Sergisi'nin seçici kurulu, henüz 

toplanmadan ödülün kime verileceğini belirleyerek, noter aracılığıyla tespit ettirmiştir. Ödül, noter 

tespitinde yer alan kişiye verilince Kültür Bakanı'nın da katıldığı ödül törenine, bu noter tespitinin 

fotokopisini katılımcı ve izleyicilere dağıtarak, yarışmayı protesto etti.Uluslararası Plastik Sanatlar 

Derneği (UPSD) ve Birleşmiş Resamlar ve Heykeltıraşlar Derneği (BRHD) üyesidir. On kişisel sergi açtı. Çok 

sayıda karma sergiye katıldı.

He was born in 1956 in Afşin. In 1990, he began Hacettepe University, Faculty of FineArts,the Department of Painting.He graduated from Veysel Günay 

Workshop in 1994. He worked with İsmail Altınok, Vural Yurdakul and Kayıhan Keskinok between 1987-1989. In 1989, he served on the board of the 

Ankara Painting and Sculpture Museum Association for one year. In 1995, he was accepted to the 27th DYO Exhibition and the 56thState Painting-

Sculpture Exhibition. He accepted to Habitat 2 Ankara Exhibition in 1996.As of 1996, it has decided not to participate in competitive exhibitions. In 

December 1998, the selection committee of the 59th State Painting and Sculpture Exhibition determined to whom the award would be given be fore it 

convened, and had it determined through a notary public. When the award was given to the person who took part in the notarypublic's determination, 

he protested the competition by distributing the photocopy of the said notary determination to the participants and audience at the award ceremony 

attended by the Minister of Culture. He is a member of UPSD (International Plastic Arts Association) and BRHD (United Association of Paintersand 

Sculptors). He opened ten personal  exhibitions. He participated in many group exhibitions.

CANDAN ÖZCAN

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde doğdu. 1984 yılında Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

İşletme Yönetimi Bölümü'nden lisans,1989 yılında Orta doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü'nden 

yüksek lisans derecesini aldı. Profesyonel bankacılık hayatı yanı sıra sanata olan tutkusu nedeniyle 2007 

yılında resim çalışmalarına başladı. Desen, akrilik, suluboya, pastel ve özgün baskı alanlarında değerli 

sanatçıların atölyelerine katıldı. 2014-2015 öğretim yılında Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar 

Fakültesinde özel öğrenci olarak çalışmalarda bulundu. Özgün baskıya olan ilgisi nedeniyle 2016 

yılında Mimar Sinan Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nin düzenlediği Özgün Baskı Sertifika 

Programına katıldı. Bugüne kadar yurt içi, yurt dışı ve çevrim içi çeşitli karma sergilere katılan sanatçı, 

ikinci kişisel sergisini 2022 yılında gerçekleştirdi. Bazı özel koleksiyonlarda eserleri bulunan sanatçı, 

halen çalışmalarını kendi atölyesinde sürdürmektedir. 

She was born in Kars, Türkiye. She received her bachelor's degree in Business Administration from Hacettepe 

University in 1984 and her MBA from Middle East Technical University in 1989. Along with her professional life in 

banking, she started painting in 2007 following her passion. She participated in workshops of valuable artists in diverse 

fields such as drawing, acrylic, watercolor, pastel and printmaking. During the 2014-2015 academic year,she studied as a special 

student at Gazi University Faculty of Fine Arts. In 2016 she participated in the Printmaking Certificate Program organized by Mimar Sinan Fine Arts 

University Continuing Education Center. She participated in various group exhibitions in Türkiye, abroad and online. Her second solo exhibition 

"Oksijen" was held in 2022to fundraise for organizations that help with education, health and environmental issues. She continues to create new works 

in her workshop in Ankara.

1944 yılında Eskişehir'de doğdu. Lisede Kayıhan Keskinok ve Nusret Karaca'nın öğrencisiydi. Ankara 

Üniversitesi'nde Jeoloji-Jeomorfoloji, lund Üniversitesi'nde modern sanat eğitimi almıştır. Siyah beyaz 

televizyonyayınları döneminde TRT Haber Merkezi'nin TV Haber Grafikeriydi. Spor Toto reklam afişlerinin 

hazırlanmasında görev aldı. MEB'na bağlı bazı liselerde resim öğretmenliği yaptı. Bu güne kadar 27 

kişisel sergi açmış, 200 den fazla karma sergiye katılmıştır. Sanatçı, çalışmalarına serbest olarak kendi 

atölyesinde devam etmektedir.  

He was born in 1944 in Eskişehir. He was a student of Kayıhan Keskinok and Nusret Karaca in highschool. He 

studied Geology-Geomorphology at Ankara Universityand modern art at Lund University. He was the TV News 

Graphic Designer of TRT News Center during the black anda white television broad casting period. He took part 

in the preparation of Spor Toto advertisement posters. He worked as an art teacher in some highschools 

affiliated to the Ministry of National Education. Todate, he has opened 27 personal exhibitions anda participated 

in more than 200 group exhibitions. The artist continues to work in his own workshop.

1974 Çorum'da doğmuştur. İlk orta ve Liseyi Çorum'da bitirdikten sonra, Marmara Üniversitesi Anestezi 

bölümünü bitirmiştir. Ardından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümünü kazanmış, Neşe 

Erdok,Ahmet Umur Deniz ve Nedret Sekban Atölyesinden mezun olmuştur.BRHD ve İDGS-MSÜ 

Mezunlar Derneği-Ankara üyesidir. Yurtiçi ve yurtdışında çeşitli karma sergilerde ve yarışma 

sergilerinde yer almıştır. 2016 yılından bu yana Çorum Belediyesi Sanat Galerisi yöneticiliğini 

yapmaktadır.  Çorum'da, kendi atölyesinde resim çalışmalarına devam etmektedir.

He was born in 1974 in Çorum. After graduating from primary and high school in Çorum, he graduated from 

the Department of Anesthesiology at Marmara University. Afterwards, he graduated from Mimar Sinan Fine 

Arts University Painting Department and graduated from Neşe Erdok, Ahmet Umur Deniz and Nedret Sekban 

Atelier. He is a member of BRHD and IDGS-MSU Alumni Association-Ankara.He has participated in various group 

exhibitions and competition exhibitions in Turkey and abroad.   Since 2016, he is the director of Çorum 

Municipality Art Gallery. He continues his painting works in his own atelier in Çorum.

BÜNYAMİN AĞBAL

CAFER TABAK

DERYA SAATÇIOĞLU

DURSUN BORAN ORAN

Birleşmiş Ressamlar ve HeykeltraşlarDerneği ve Bursa Güzel Sanatları Koruma ve Geliştirme Derneği 

Üyesidir. Bursalı Kadın Ressamlar Arası I. ve 2. Sanatsal Teknik Kırtasiye Resim Yarışmasında 'Birincilik ve 

İkincilik Ödülleri' kazanmıştır. 8. Şefik Bursalı Resim Yarışmasında bir eseri sergilemeye değer 

bulunmuştur. Halen resim çalışmalarını kendi atölyesinde sürdürmektedir.

She is a member of United Painters anda Sculptors Associationand Bursa Fine Arts Protection and 

Development Association. In a competition organized among woman painters in Bursa women painters, she 

won First Prize and Second Prize at the 1.st and 2.nd Technical Stationary Art Paint Contest. She participated 

the exhibition of 8.th Şefik Bursalı Paint Contest.  She is stil working on paiting in her studio.

AYŞE OĞAN
Eskişehir doğumlu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Birçok yıl avukatlık yaptı. Dört yıl ressam 

Kayıhan Keskinok 'un öğrencisi oldu. BRHD üyesidir. Yirmi beş kişisel sergisi açtı ve pek çok çalıştay ve 

karma sergilere katıldı. Doğa, hayvanlar, insanlar, evler, çalışmalarının ana temasıdır.

She was born in Eskisehir. She graduated from Ankara University Faculty of Law. She worked aslawyer for 

many years. She be came a student of the painter Kayıhan Keskinok forfour years. She is a member of United 

Painters anda Sculptors Association(UPSA). She held 25 solo exhibitions anda participated in many 

workshops anda group exhibitions. Nature, animals, people, houses is the main theme of her work.

EMEL YALIN
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EFKAN BEYAZ

1961 Yılında Ankara'da doğdu. Lise yıllarında Eşref ÜREN ve Osman Zeki ORAL'dan resim dersleri aldı. Daha 

sonra Gazi Üniversitesi Resim Bölümü' nü  bitirdi.1983 – 1984 yıllarında Uluslar arası  Fuar ve Dekorasyon 

(UFD) Şirketinde  grafiker  olarak çalıştı. 1985 yılında TRT' de  ressam  illistratör olarak göreve başladı. 

Animasyon, hikaye resimleri ve aylık TRT dergisine karikatürler  yaptı. 1990 – 2000 yılları arasında ise 

PTT  Pul Müdürlüğü'ne pullar hazırladı. 2004 yılında Eurovision Şarkı Yarışmasında 36 ülke 

sanatçılarının karikatürlerini çizdi. 2000 yılından itibaren  Luna Park Ressamlığı yapmaya başladı. 

Yapılan işleri genelde yurt dışına ihraç edildi. Ankara Ptt Pul Müzesinde eserleri bulunmaktadır. 

Lunapark çalışmalarında yapmış olduğu heykeller ve pano resimleri Rusya, Irak, Dubai, Yugoslavya, 

İtalya, Almanya ve Fransa'ya ihraç edildiTurkmenistan Cumhurbaşkanlığı Saray'ında eserleri 

bulunmaktır. Ordu, Samsunve  Arsuz'da  canlı performanslar yaptı. 90'dan fazla karma sergiye katılan 

sanatçı çalışmalarını Ankara'da bulunan atölyesinde sürdürmektedir. Yurtiçi ve yurtdışı pek çok 

koleksiyonda eseri bulunan Efkan BEYAZ  Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği (BRHD) üyesidir.

He was born in 1961 in Ankara. He took paintin glessons from Eşref ÜREN and Osman Zeki ORAL during his high school years. Later, he graduated from 

Gazi University, The Department of Painting. Between 1983 and 1984, he worked as a graphic designer at the International Fairand Decoration (UFD) 

Company. He started to work as a painter illustrator at TRT in 1985. He made animations, story illustrations and cartoons for the monthly TRT magazine. 

Between 1990 and 2000, he prepared stamps for the PTT Stamp Directorate. In 2004, he drew cartoons of artists from 36 countries at the Eurovision Song 

Contest. He started toot amusement park in 2000. His Works were generally exported abroad. His worksare in the Ankara PTT Stamp Museum. The 

sculptures and panel paintings he made in the amusement park were exported to Russia, Iraq, Dubai, Yugoslavia, Italy, Germany and France.His 

worksare to be found in the Presidential Palace of Turkmenistan. He performed live performances in Ordu, Samsun and Arsuz. The artist, who has 

participated in more than 90 group exhibitions, continues his works in his workshop in Ankara. Efkan BEYAZ, whose worksare in many collections at 

home and abroad, is a member of the United Paintersand Sculptors Association (UPSA).

Malatya Doğanşehir'de doğdu. 1968 yılında Mersin İlk Öğretmen Okulu'nu bitirdi, 1974-1975 öğretim yılında 

Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü'ne girdi ve 1978 yılında da mezun olduktan sonra da Denizli'ye 

resim öğretmeni olarak atandı. Bugüne kadar yurtiçi ve dışında 50 civarında kişisel, bir o kadar da karma 

ve grup sergilerine katıldı. Çeşitli yarışmalı sergilere de katılan sanatçı, Unicef Türkiye 1'inciliği, Chicago 

NAVS Resim Yarışmasında Mansiyon, Exhibition in New York resim yarışması (Award to Fine Artist) ve 

Talens yarışmasında mansiyon ve Artist Of the Year Competition resim yarışmasında mansiyonla 

ödüllendirildi. 2002 yılında Denizli'de, Açı Sanat Galerisi'nin kuruluşunda görev aldı.Türk  ve  Avrupa 

resminin önemli bazı sanatçılarının Açı Sanat Galerisi'nde sergilerini gerçekleştirdi.   Almanya'nın çeşitli 

kentlerinde kişisel ve grup sergi etkinliklerine katıldı. Tüm bu etkinlikler sonucunda, dünyanın çeşitli 

ülkelerinin özel koleksiyonlarında yapıtları bulunan Emin Güler, Türkiye İş Bankası, Esbank, İzmir Resim 

Heykel Müzesi, TÜYAP, Çankaya Belediyesi, Çorum Güzel Sanatlar Müzesi, Kars SERKA Koleksiyonu, Uşak 

Valiliği ve Kültür Bakanlığı, Gazi Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesi koleksiyonlarında da çalışmaları yer 

almaktadır. Emin Güler, Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği üyesidir. Bu sanat etkinliklerinin 

yanında, zaman zaman yerel basında sanatsal veya toplumsal içerikli yazılarla da çalışmalarını farklı boyutlarda 

sürdürmektedir. Emin Güler, sanat çalışmalarını bir süredir Mersin'de sürdürmektedir. 

ERDAL REŞİT YILMAZ

1966 doğumlu , ilk ve orta eğitimi Elazığ'da tamamladım. Kişiliğin gelişmesine temel olan ilk eğitimde güzel 

öğretmenlerim ve arkadaşlarım sayesinde sanata ilgi duydum.   Halen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı 

EAH 'sinde Beyin Cerrahı öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. Kurucuları arasında yer aldığım ve hastane 

içerisinde yer alan  Dışkapı Sanat Atölyesinde  aktif olarak sanat çalışmalarına devam etmekteyim. Bir 

eserim 2021 Şefik Bursalı Resim Yarışmasında sergilenme ödülüne değer görülmüştür. Ulusal ve 

uluslararası birçok karma ve kişisel sergiye katıldım. Sanatın hayatın her alanında yer alması, kişilerin 

ve toplumun  yaşamını  güzelleştirmesi  için sağlık çalışanlarına ve hastalarımıza atölye çalışmaları 

yaptırarak  sanatın her zaman  yaşamla iç içe olması için gayret göstermekteyim. Yaşamın  her 

evresinde  Sanat iyileştirir...

I was born in the year 1966. I finished both elementary and middle school in Elazig.  During elementary school, I 

became interested in the arts from a result of good teachers and friends, which eventually became a basis for the 

development of my personality.  I am currently still working as a Neurosurgeon at the Dışkapı EAH at the University of 

Health Sciences. In the hospital, I founded the Dışkapı Art Workshop, where I continue to actively work on art. In fact, one 

of my works was deemed worthy of an exhibition award in the 2021 Şefik Bursalı Painting Competition.  Since then I participated 

in many national and international group and personal exhibitions.  In order for art to take place in all areas of life and to beautify the lives of individuals 

and society, I make an effort to ensure that art is always intertwined with life. I do this  by having health workers conduct workshops with our patients.  

Art heals at every stage of life...

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim-iş Öğretmenliği Bölümünü bitirdi. Aynı Üniversitenin Sosyal 

Bilimler Enstitüsünde Master ve  Doktora Programlarını tamamladı. Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-iş Öğretmenliği Bölümünün kuruluşunda görev aldı ve Öğretim 

Üyesi olarak çalıştı. Halen  Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim 

Üyesidir. Yayımlanmış iki kitabı, makaleleri, bildirileri vardır. Kişisel resim ve karikatür sergileri açtı, çok 

sayıda ulusal ve uluslararası karma sergilere katıldı. Resim çalışmalarında ışık-gölge, perspektif ve 

formların plastik değerlerinden uzaklaşarak sade bir anlatıma yönelmektedir. İki boyutlu figürlerin ve 

soyut geometrik düzenlemelerin birlikteliğini önemsemekte, akademik olanın sınırlılıklarına karşı, 

isteğe bağlı düzenlemelerin anlatım olanağını çoğalttığını ifade etmektedir. Karikatür çalışmalarında 

sosyal konuları grafiksel bir düzen içinde kompoze etmektedir.  

He graduated from Gazi Institute of Education, department of Graphic and Gazi University, department of Painting 

and received his MA and PhD from Gazi University. He worked as an Art Educator in the institutions of the Ministry of 

Education. He worked as an assistant professor at Niğde University, Faculty of Education, department of Fine Arts 

Education. He is currently working as an Associate Professor at Atılım university, Faculty of Fine Arts Design and Architecture. He has published two 

books, several articles and papers. He has held personal painting and caricature exhibitions and participated in numerous national and international 

exhibitions. He prefers to be distant to such elements as light-shadow, perspective and plastic values of forms; instead, he assumes a plain style of 

expression in his paintings. He attaches importance to the unity between two dimensional figures in abstract geometrical compositions and states that 

such compositions increase the opportunity to express much freely as opposed to the academic limitations.  He composes social issues in a graphical 

order in his caricatures.

1960 yılında Çanakkale'de doğan sanatçı orta öğrenimini  Arifiye Öğretmen Lisesinde tamamladı. Çanakkale 

Eğitim Enstitüsü ve İTÜ Matematik Mühendisliğinde okuyan sanatçı, Ankara'da MEB Gözetiminde açılan 

TMO Plastik Sanatlar Uygulama Merkez'inde heykel dalında yeterlilik aldı. 2003 yılında, Umut Vakfı'nın 

düzenlediği '' Bireysel silahlanmaya hayır '' temalı heykel yarışmasında teşvik ödülü kazanan sanatçı, 

sanat camiasında tanınır olmak amacıyla, düzenlenen Ulusal ve Uluslararası yarışmalara yöneldi.     

Kendi geliştirdiği malzeme ve teknikle çalışan sanatçı, 3 kişisel sergi açmıştır. Sanatçı;İstanbul, Ankara 

ve Kayseri'de oluşturduğu atölyelerde çalışmalarını sürdürmektedir. Sanatçı, Academie 

Europeennedes Arts-France , GESAM Güzel sanat eser sahipleri birliği, BRHD Birleşmiş Ressamlar ve 

Heykeltraşlar Derneği'nin aktif üyesidir

Born in Çanakkale in 1960, the artist completed his secondaryeducation at ArifiyeTeacher High School. The artist, 

whostudied at Çanakkale EducationInstituteand ITU MathematicsEngineering, graduatedfrom MEB in Ankara. He 

received a qualification in sculpture at the TMO PlasticArts Application Center, whichwasopenedunder his supervision. 

In 2003, in thesculpturecompetitionwiththetheme "No toindividualarmament" organizedbythe Umut Foundation. The artist, 

whowontheincentiveaward, headedtotheNationaland International competitionsorganized in orderto be known in the art community. 

Workingwiththematerialsandtechniques he developedhimself, the artist opened 3 personalexhibitions. Artist; Shecontinues her work in 

theworkshopsshecreated in Istanbul, Ankara and Kayseri. Artist AcademieEuropeennedesArts-France,   GESAM Fine Art WorkOwnersAssociation, He is 

an activemember of the BRHD United PaintersandSculptorsAssociation.

EMİN GÜLER

ERDEM ÜNVER

ERKAN ÜK

He was born on March 10, 1950 in Doğanşehir, Malatya. He graduated from Mersin Primary Teachers School in 1968 and was appointed to Denizli as a 

teacher. After teaching in various towns and villages of Denizli for six years, he enrolled at the Painting Department of Ankara Gazi Education Institute in 

the 1974-1975 academic year. After graduation in 1978, he was appointed to Denizli again, as an art teacher. In 1981, he has held his first solo exhibition 

in Denizli Provincial Public Library. He has held around his 40 personal exhibitions at home and in varied cities of Germany, has visited many museums 

and galleries abroad, also taken part in group exhibitions in various countries in Europe. The artist has been continuing his work in Mersin since 2017. He 

took part of the establishment of Açı Art Gallery in Denizli in 2002, and held exhibitions of many notable names of Turkish painting and from abroad. As a 

result of his activities, his paintings are in among various private collections including Türkiye İş Bankası, Esbank, State Museum of Painting and 

Sculpture, TÜYAP, The Ministry of Culture. He is a member of United Painters and Sculptors Association.

1987 yılında İskenderun'da doğdu. İlk ve Orta öğrenimini İskenderun'da tamamladı. Mustafa Kemal 

Üniversitesi Heykel Bölümünü 2012 yılında birincilikle bitirdi. 2017 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel 

Sanatlar Enstitüsü Heykel Ana Sanat Dalı'nda Yüksek lisansını tamamladı.. Gaziantep Üniversitesi El 

Sanatları Bölümünde Ögretim Görevlisi olarak çalışmaktadır. Paris, St. Pettersburg, Moskova, 

Amsterdam, Floransa, Roma, Milano, Venedik, Siena, Brüksel, Barselona, Berlin, Budapeşte, Kahire gibi 

kentlerin müze ve sanat merkezlerini inceleme olanağı buldu. Çalışmalarına İskenderun'daki 

atölyesinde devam etmektedir. 

He was born in İskenderun in 1987 and completed his first and middle education in İskenderun. He graduated 

from Mustafa Kemal University Sculpture Department with first and honour degree. He completed his master 

at Hacettepe University Fine Arts Institute Sculpture Department. He got the chance of investigate of museums 

and art centers of cities such as at Gaziantep University  Handicraft Department As a lecturer İs wor  Paris, St. 

Pettersburg, Moscow, Amsterdam, Florance, Rome, Milano, Venice, Sienna, Bruxelles, Barcelona, Berlin, Budapest, 

Cairo. He still continuing work at İskenderun in his own atelier.  

EMRAH ATEŞLİ

204 205



EFKAN BEYAZ

1961 Yılında Ankara'da doğdu. Lise yıllarında Eşref ÜREN ve Osman Zeki ORAL'dan resim dersleri aldı. Daha 

sonra Gazi Üniversitesi Resim Bölümü' nü  bitirdi.1983 – 1984 yıllarında Uluslar arası  Fuar ve Dekorasyon 

(UFD) Şirketinde  grafiker  olarak çalıştı. 1985 yılında TRT' de  ressam  illistratör olarak göreve başladı. 

Animasyon, hikaye resimleri ve aylık TRT dergisine karikatürler  yaptı. 1990 – 2000 yılları arasında ise 

PTT  Pul Müdürlüğü'ne pullar hazırladı. 2004 yılında Eurovision Şarkı Yarışmasında 36 ülke 

sanatçılarının karikatürlerini çizdi. 2000 yılından itibaren  Luna Park Ressamlığı yapmaya başladı. 

Yapılan işleri genelde yurt dışına ihraç edildi. Ankara Ptt Pul Müzesinde eserleri bulunmaktadır. 

Lunapark çalışmalarında yapmış olduğu heykeller ve pano resimleri Rusya, Irak, Dubai, Yugoslavya, 

İtalya, Almanya ve Fransa'ya ihraç edildiTurkmenistan Cumhurbaşkanlığı Saray'ında eserleri 

bulunmaktır. Ordu, Samsunve  Arsuz'da  canlı performanslar yaptı. 90'dan fazla karma sergiye katılan 

sanatçı çalışmalarını Ankara'da bulunan atölyesinde sürdürmektedir. Yurtiçi ve yurtdışı pek çok 

koleksiyonda eseri bulunan Efkan BEYAZ  Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği (BRHD) üyesidir.

He was born in 1961 in Ankara. He took paintin glessons from Eşref ÜREN and Osman Zeki ORAL during his high school years. Later, he graduated from 

Gazi University, The Department of Painting. Between 1983 and 1984, he worked as a graphic designer at the International Fairand Decoration (UFD) 

Company. He started to work as a painter illustrator at TRT in 1985. He made animations, story illustrations and cartoons for the monthly TRT magazine. 

Between 1990 and 2000, he prepared stamps for the PTT Stamp Directorate. In 2004, he drew cartoons of artists from 36 countries at the Eurovision Song 

Contest. He started toot amusement park in 2000. His Works were generally exported abroad. His worksare in the Ankara PTT Stamp Museum. The 

sculptures and panel paintings he made in the amusement park were exported to Russia, Iraq, Dubai, Yugoslavia, Italy, Germany and France.His 

worksare to be found in the Presidential Palace of Turkmenistan. He performed live performances in Ordu, Samsun and Arsuz. The artist, who has 

participated in more than 90 group exhibitions, continues his works in his workshop in Ankara. Efkan BEYAZ, whose worksare in many collections at 

home and abroad, is a member of the United Paintersand Sculptors Association (UPSA).

Malatya Doğanşehir'de doğdu. 1968 yılında Mersin İlk Öğretmen Okulu'nu bitirdi, 1974-1975 öğretim yılında 

Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü'ne girdi ve 1978 yılında da mezun olduktan sonra da Denizli'ye 

resim öğretmeni olarak atandı. Bugüne kadar yurtiçi ve dışında 50 civarında kişisel, bir o kadar da karma 

ve grup sergilerine katıldı. Çeşitli yarışmalı sergilere de katılan sanatçı, Unicef Türkiye 1'inciliği, Chicago 

NAVS Resim Yarışmasında Mansiyon, Exhibition in New York resim yarışması (Award to Fine Artist) ve 

Talens yarışmasında mansiyon ve Artist Of the Year Competition resim yarışmasında mansiyonla 

ödüllendirildi. 2002 yılında Denizli'de, Açı Sanat Galerisi'nin kuruluşunda görev aldı.Türk  ve  Avrupa 

resminin önemli bazı sanatçılarının Açı Sanat Galerisi'nde sergilerini gerçekleştirdi.   Almanya'nın çeşitli 

kentlerinde kişisel ve grup sergi etkinliklerine katıldı. Tüm bu etkinlikler sonucunda, dünyanın çeşitli 

ülkelerinin özel koleksiyonlarında yapıtları bulunan Emin Güler, Türkiye İş Bankası, Esbank, İzmir Resim 

Heykel Müzesi, TÜYAP, Çankaya Belediyesi, Çorum Güzel Sanatlar Müzesi, Kars SERKA Koleksiyonu, Uşak 

Valiliği ve Kültür Bakanlığı, Gazi Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesi koleksiyonlarında da çalışmaları yer 

almaktadır. Emin Güler, Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği üyesidir. Bu sanat etkinliklerinin 

yanında, zaman zaman yerel basında sanatsal veya toplumsal içerikli yazılarla da çalışmalarını farklı boyutlarda 

sürdürmektedir. Emin Güler, sanat çalışmalarını bir süredir Mersin'de sürdürmektedir. 

ERDAL REŞİT YILMAZ

1966 doğumlu , ilk ve orta eğitimi Elazığ'da tamamladım. Kişiliğin gelişmesine temel olan ilk eğitimde güzel 

öğretmenlerim ve arkadaşlarım sayesinde sanata ilgi duydum.   Halen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı 

EAH 'sinde Beyin Cerrahı öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. Kurucuları arasında yer aldığım ve hastane 

içerisinde yer alan  Dışkapı Sanat Atölyesinde  aktif olarak sanat çalışmalarına devam etmekteyim. Bir 

eserim 2021 Şefik Bursalı Resim Yarışmasında sergilenme ödülüne değer görülmüştür. Ulusal ve 

uluslararası birçok karma ve kişisel sergiye katıldım. Sanatın hayatın her alanında yer alması, kişilerin 

ve toplumun  yaşamını  güzelleştirmesi  için sağlık çalışanlarına ve hastalarımıza atölye çalışmaları 

yaptırarak  sanatın her zaman  yaşamla iç içe olması için gayret göstermekteyim. Yaşamın  her 

evresinde  Sanat iyileştirir...

I was born in the year 1966. I finished both elementary and middle school in Elazig.  During elementary school, I 

became interested in the arts from a result of good teachers and friends, which eventually became a basis for the 

development of my personality.  I am currently still working as a Neurosurgeon at the Dışkapı EAH at the University of 

Health Sciences. In the hospital, I founded the Dışkapı Art Workshop, where I continue to actively work on art. In fact, one 

of my works was deemed worthy of an exhibition award in the 2021 Şefik Bursalı Painting Competition.  Since then I participated 

in many national and international group and personal exhibitions.  In order for art to take place in all areas of life and to beautify the lives of individuals 

and society, I make an effort to ensure that art is always intertwined with life. I do this  by having health workers conduct workshops with our patients.  

Art heals at every stage of life...

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim-iş Öğretmenliği Bölümünü bitirdi. Aynı Üniversitenin Sosyal 

Bilimler Enstitüsünde Master ve  Doktora Programlarını tamamladı. Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-iş Öğretmenliği Bölümünün kuruluşunda görev aldı ve Öğretim 

Üyesi olarak çalıştı. Halen  Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim 

Üyesidir. Yayımlanmış iki kitabı, makaleleri, bildirileri vardır. Kişisel resim ve karikatür sergileri açtı, çok 

sayıda ulusal ve uluslararası karma sergilere katıldı. Resim çalışmalarında ışık-gölge, perspektif ve 

formların plastik değerlerinden uzaklaşarak sade bir anlatıma yönelmektedir. İki boyutlu figürlerin ve 

soyut geometrik düzenlemelerin birlikteliğini önemsemekte, akademik olanın sınırlılıklarına karşı, 

isteğe bağlı düzenlemelerin anlatım olanağını çoğalttığını ifade etmektedir. Karikatür çalışmalarında 

sosyal konuları grafiksel bir düzen içinde kompoze etmektedir.  

He graduated from Gazi Institute of Education, department of Graphic and Gazi University, department of Painting 

and received his MA and PhD from Gazi University. He worked as an Art Educator in the institutions of the Ministry of 

Education. He worked as an assistant professor at Niğde University, Faculty of Education, department of Fine Arts 

Education. He is currently working as an Associate Professor at Atılım university, Faculty of Fine Arts Design and Architecture. He has published two 

books, several articles and papers. He has held personal painting and caricature exhibitions and participated in numerous national and international 

exhibitions. He prefers to be distant to such elements as light-shadow, perspective and plastic values of forms; instead, he assumes a plain style of 

expression in his paintings. He attaches importance to the unity between two dimensional figures in abstract geometrical compositions and states that 

such compositions increase the opportunity to express much freely as opposed to the academic limitations.  He composes social issues in a graphical 

order in his caricatures.

1960 yılında Çanakkale'de doğan sanatçı orta öğrenimini  Arifiye Öğretmen Lisesinde tamamladı. Çanakkale 

Eğitim Enstitüsü ve İTÜ Matematik Mühendisliğinde okuyan sanatçı, Ankara'da MEB Gözetiminde açılan 

TMO Plastik Sanatlar Uygulama Merkez'inde heykel dalında yeterlilik aldı. 2003 yılında, Umut Vakfı'nın 

düzenlediği '' Bireysel silahlanmaya hayır '' temalı heykel yarışmasında teşvik ödülü kazanan sanatçı, 

sanat camiasında tanınır olmak amacıyla, düzenlenen Ulusal ve Uluslararası yarışmalara yöneldi.     

Kendi geliştirdiği malzeme ve teknikle çalışan sanatçı, 3 kişisel sergi açmıştır. Sanatçı;İstanbul, Ankara 

ve Kayseri'de oluşturduğu atölyelerde çalışmalarını sürdürmektedir. Sanatçı, Academie 

Europeennedes Arts-France , GESAM Güzel sanat eser sahipleri birliği, BRHD Birleşmiş Ressamlar ve 

Heykeltraşlar Derneği'nin aktif üyesidir

Born in Çanakkale in 1960, the artist completed his secondaryeducation at ArifiyeTeacher High School. The artist, 

whostudied at Çanakkale EducationInstituteand ITU MathematicsEngineering, graduatedfrom MEB in Ankara. He 

received a qualification in sculpture at the TMO PlasticArts Application Center, whichwasopenedunder his supervision. 

In 2003, in thesculpturecompetitionwiththetheme "No toindividualarmament" organizedbythe Umut Foundation. The artist, 

whowontheincentiveaward, headedtotheNationaland International competitionsorganized in orderto be known in the art community. 

Workingwiththematerialsandtechniques he developedhimself, the artist opened 3 personalexhibitions. Artist; Shecontinues her work in 

theworkshopsshecreated in Istanbul, Ankara and Kayseri. Artist AcademieEuropeennedesArts-France,   GESAM Fine Art WorkOwnersAssociation, He is 

an activemember of the BRHD United PaintersandSculptorsAssociation.

EMİN GÜLER

ERDEM ÜNVER

ERKAN ÜK

He was born on March 10, 1950 in Doğanşehir, Malatya. He graduated from Mersin Primary Teachers School in 1968 and was appointed to Denizli as a 

teacher. After teaching in various towns and villages of Denizli for six years, he enrolled at the Painting Department of Ankara Gazi Education Institute in 

the 1974-1975 academic year. After graduation in 1978, he was appointed to Denizli again, as an art teacher. In 1981, he has held his first solo exhibition 

in Denizli Provincial Public Library. He has held around his 40 personal exhibitions at home and in varied cities of Germany, has visited many museums 

and galleries abroad, also taken part in group exhibitions in various countries in Europe. The artist has been continuing his work in Mersin since 2017. He 

took part of the establishment of Açı Art Gallery in Denizli in 2002, and held exhibitions of many notable names of Turkish painting and from abroad. As a 

result of his activities, his paintings are in among various private collections including Türkiye İş Bankası, Esbank, State Museum of Painting and 

Sculpture, TÜYAP, The Ministry of Culture. He is a member of United Painters and Sculptors Association.

1987 yılında İskenderun'da doğdu. İlk ve Orta öğrenimini İskenderun'da tamamladı. Mustafa Kemal 

Üniversitesi Heykel Bölümünü 2012 yılında birincilikle bitirdi. 2017 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel 

Sanatlar Enstitüsü Heykel Ana Sanat Dalı'nda Yüksek lisansını tamamladı.. Gaziantep Üniversitesi El 

Sanatları Bölümünde Ögretim Görevlisi olarak çalışmaktadır. Paris, St. Pettersburg, Moskova, 

Amsterdam, Floransa, Roma, Milano, Venedik, Siena, Brüksel, Barselona, Berlin, Budapeşte, Kahire gibi 

kentlerin müze ve sanat merkezlerini inceleme olanağı buldu. Çalışmalarına İskenderun'daki 

atölyesinde devam etmektedir. 

He was born in İskenderun in 1987 and completed his first and middle education in İskenderun. He graduated 

from Mustafa Kemal University Sculpture Department with first and honour degree. He completed his master 

at Hacettepe University Fine Arts Institute Sculpture Department. He got the chance of investigate of museums 

and art centers of cities such as at Gaziantep University  Handicraft Department As a lecturer İs wor  Paris, St. 

Pettersburg, Moscow, Amsterdam, Florance, Rome, Milano, Venice, Sienna, Bruxelles, Barcelona, Berlin, Budapest, 

Cairo. He still continuing work at İskenderun in his own atelier.  

EMRAH ATEŞLİ
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EROL PELİOĞLU

1965 yılında Ankara' da doğdu. İlk, orta, lise eğitimini Ankara' da tamamladı. İktisat mezunu olup, 2006 – 

2011 yılları arasında Kayıhan Keskinok  Atölyesi'nde ileri düzey resim eğitimi aldı. Çok sayıda karma sergiye 

katılmış olup bugüne kadar 5 kişisel sergi açmıştır. Sanatçı halen kendi atölyesinde çalışmalarını 

sürdürmektedir.

He was born in Ankara on. He completed his primary, secondary anda highschool education in Ankara. He 

was graduated from Ankara University, Faculty of Economics. He took advanced level painting classes from 

Kayhan Keskinok between 2006-2011. Until to day he has five personal exhibitions. He is stil painting actively 

in his own workshop.

1960 yılında İzmir'de doğdu. Lisede Sabri Akça'nın öğrencisi oldu. 1980 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş 

Bölümünden mezun oldu. Zafer Gençaydın, İhsan Çakıcı ve Sabri Akça hocaları oldu. 9 yıl TED Ankara 

Koleji'nde resim öğretmenliği yaptı. Aynı okulda öğretmenlik yapan sulu boya ressamı Cemal Güvenç ile 

birlikte çalışmalar yaptı ve karma sergilerde yer aldı. 1985 yılında “Ankara Sanat” dergisi resim 

yarışmasında mansiyon aldı. O yıllarda kitap kapaklarına ve edebiyat dergilerine resim ve desenler 

yaptı. 6 kişisel sergi açtı. 2019 – 2020 ArtAnkara Sanat Fuarına, 2018 yılında Londra'da Parallax Sanat 

Fuarına katıldı. Grup ve karma sergilerde yer aldı. Sanatçı BRDH üyesidir.

Born in 1960 in İzmir, she graduated from the Department of Painting and Crafts of Gazi Education Institute in 

1980 where Zafer Gençaydın, İhsan Çakıcı and Sabri Akça were her teachers. She taught drawing in TED Ankara 

Collage for 9 years. She made paintings with Cemal Güvenç who was also a teacher there. She made illustrations 

for some books and literature journals. She opened 6 solo exhibitions and participated to some group exhibitions. 

Her paintings took part in ArtAnkara Fairs in 2019 and 2020. She participated to 2018 Parallax Art Fair in London. She 

is a member of BRHD.

ESİN SEYREK

FATMA OKUTAN KAYNAK

1947 yılında Bafra'da doğdu. 1977 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü Resim İş Bölümünden mezun oldu. Çeşitli ilk 

ve orta dereceli okullarda öğretmenlik yaptı. Bu arada Gazi Üniversitesi Resim Öğretmenliği bölümünden 

lisans tamamladı.1992 yılında emekli oldu. 1995 yılına dek özel bir okulda öğretmenlik yaptı.Daha sonra 

yetişkinlerle bazı özel galerilerde resim çalışmaları yaptı.18 kişisel açmış olup çok sayıda karma sergiye 

katılmıştır. Ankara Kadın Ressamlar Derneği ve Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar derneği üyesidir.

She was born in Bafra in 1947. She was graduated from Gazi Teacher Training – Department of Art. She has 

worked as a painting teacher in several primary and secondary schools. Meanwhile she has completed her 

undergraduate degree in the Gazi University – Department of Art Teacher. She has retired in 1992 and worked 

in the private school until 1995. Then she gave painting lessons to adults in several galleries. She held an 

exhibition with her trainees. Also, she has held 18 solo painting exhibitions. She is a member of Association of 

Woman Painter(AKRD) and United Painter and Sculptors Association(BRHD) in Ankara.

Mimarlık mesleğinin yanısıra sürdürdüğü desen, yağlıboya, suluboya ve özgün baskı resim uygulamalarında 

değerli sanatçılarla birlikte çalışmanın ayrıcalığını ve onurunu yaşadı.4 kişisel “Özgün Baskı Resim” sergisi 

gerçekleştiren sanatçı çok sayıda yarışmalı, ulusal ve uluslararası karma sergiye katıldı, ödüller 

aldı.Yurtiçi ve yurtdışında müzelerde, resmi ve özel koleksiyonlarda eserleri bulunan sanatçı, BRHD ve 

İED üyesidir.Çalışmalarını 2005 yılından bu yana Ankara Orta Doğu Çamlık sitesindeki işliğinde (Yarın'ın 

Resim İşliği) sürdürmektedir.

In addition to her architectural profession, she has enjoyed the privilege anda honor of working with valuable 

artists in her designs, oil paintings, watercolors anda original printing practices. She performed four personal 

"Printmaking" exhibitions, she participated in numerous competitions, national anda international mixed 

exhibitions anda received prizes. She is a member of BRHD and IED;  She had several works in local anda 

international museums anda private/official collections. Since 2005 she has been working in her own workshop in 

Ankara (Yarın'ın Resim İşliği).

FERDA EFE

''Özlem ve Öfke İkilemini Doğa Üzerinde Dengeler''

Anadolu, çelişkili görüntülerin, düşünsel çatışmaların aynı potada eritildiği ender coğrafyalardandır. 

Bazen öfke bir çıkış yoludur, bazen ve ağırlıkla da özlem... ''Özlem ve Öfke'' bazen aynı kompozisyonda 

buluşur Ferman Aydın'ın resimlerinde. Doğa ve insan sevgisini efsaneleştiren Ferman Aydın resminin 

harmonisi; kurgu, renk ve lekedir. Düş dünyasının zenginliği ve ironi, resimlerindeki kurguya da 

yansımıştır. Figüratif doğa soyutlamaları, kurgulamalarının vazgeçilmezidir. Modernizm ile naturalizm 

arasında yalın bir denge kuran sanatçı güçlü bir soyutlama algısına sahiptir.

Ferman Aydın ''Balances Longing and Anger Dilemma on Nature'' Anatolia is one of ther are geographies 

where contradictory  images anda intellectual conflicts melted in the same pot. Sometimes anger is a way out,  

sometimes and most lylonging...''Longing and Anger'' sometimes meet in the same composition in Ferman 

Aydın's paintings. Harmony of Ferman Aydın's painting, which legends the love of nature and people; fiction, color 

and stain. The richnessandirony of the dream world are also reflected in the fiction in his paintings. Figurative nature 

abstractions are indispensable for construction. Establishing a simple balance between modern is mand naturalism, the 

artist has a strong perception of abstraction.

FERMAN AYDIN

1959 Uşak'ta doğdu.1976 Uşak Öğretmen Lisesi'nden mezun oldu. 1983 Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Grafik Ana Sanat Dalı, Prof. Hüseyin Bilgin atölyesinden mezun oldu. Öğrencilikle eşzamanlı ve sonrası 

serbest grafiker olarak ajanslarda çalıştı. 1985 yılında Ajans Bayındır'ı kurarak çok özel grafik tasarım 

çalışmaları yaptı. Sanatsal uygulamalarında kendine özgü çizginin oluşması için araştırmalar ve 

denemelerine devam etti. Bugüne kadar kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel sektör firmalarına özgün 

katalog, dergi, afiş, logo ve kurumsal kimlik tasarlamıştır. Birçok özel koleksiyonlarda eserleri bulunan 

sanatçının ayrıca kendi resimleriyle birlikte “Mırıldandım Hayata” ve “Tabiri Caizse” adlı iki şiir kitabı 

yayımlanmıştır. Yaşamından sanatı ötelemeden tasarladığı eserleriyle birlikte kendine özel 

çalışmalarına Ankara'daki atölyesinde devam etmektedir. Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar 

Derneği-BRHD üyesidir.

He was born in Uşak in 1959. He graduated from Uşak Teacher Training High School in 1976.In 1983, he graduated 

from Gazi University, Faculty of Education, Department of Graphics, the Studio of Prof.HüseyinBilgin. He worked as a 

freelance graphic designer in different agencies while he was a university student and after his graduation. In 1985,he 

established AjansBayındır Company and worked in a very special graphic designer. He continued his artistic works, research and experimentation to 

create his own unique lines. He has designed many original catalogs, magazines, posters, logos and corporation identities to public institutions and 

private companies. The artist, who has works in many private collections, has also published two poetry books 'Mırıldandım Hayata'and 'Tabiri Caizse' 

with his own paintings. Without shifting art from his personal life, he continues his private works in his studio in Ankara and continues to design art 

work.He is a member of The Association of United Painters and Sculptors.

ERSAN ÇETİN

1952'de Ceyhan'da doğan sanatçı, 1998'de Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 

Bölümü'nü birincilikle bitirdi. İhsan Doğramacı Üstün Başarı Ödülü'nü aldı. 9 kişisel sergi açtı ve bir çok 

karma sergiye katıldı. Sanatçı, resimlerini renkçi bir anlayışla yapmaktadır. Konularında; renklerle 

birlikte, mekan ve nesneler iç içe girmiş olarak “zamanda yolculuk” anlayışını sürdürmektedir.

Artist, who was born in Ceyhan in 1952, graduated from University of Hacettepe, Faculty of Fine Arts, 

Department of Painting with the highest degree in 1998. She was honoured with 'İhsan Doğramacı' merit 

bonus. She organized 9 individual exhibitions and also participated in many mixed exhibitons. Artist has a 

colourful conception in her paintings. The conception of “travel in time” formed by overlapped space and 

objects take place in the topics of her paintings; together with the colours.

FATMA BETÜL AKKOYUNLU
MUSTAFA AYAZ atölyesi mezunudur. Türkiye'de 10 adet kişisel sergi açmıştır, yurtdışında 4 adet karma 

sergiye katılmıştır. Çalışmaları önemli kurumlarda ve koleksiyonlada yer almıştır ve halen kendi 

atölyesinde çalışmalarına devam etmektedir.

She is a graduate of MUSTAFA AYAZ workshop. She her 10 personal exhibitions in many group exhibitions in 

Turkey and 4 abroad. Her works have(dişil)  taken place in important institutions, and she still continues to 

work in his own workshop.

FETHİYE ALEV AKSEKİ
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EROL PELİOĞLU

1965 yılında Ankara' da doğdu. İlk, orta, lise eğitimini Ankara' da tamamladı. İktisat mezunu olup, 2006 – 

2011 yılları arasında Kayıhan Keskinok  Atölyesi'nde ileri düzey resim eğitimi aldı. Çok sayıda karma sergiye 

katılmış olup bugüne kadar 5 kişisel sergi açmıştır. Sanatçı halen kendi atölyesinde çalışmalarını 

sürdürmektedir.

He was born in Ankara on. He completed his primary, secondary anda highschool education in Ankara. He 

was graduated from Ankara University, Faculty of Economics. He took advanced level painting classes from 

Kayhan Keskinok between 2006-2011. Until to day he has five personal exhibitions. He is stil painting actively 

in his own workshop.

1960 yılında İzmir'de doğdu. Lisede Sabri Akça'nın öğrencisi oldu. 1980 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş 

Bölümünden mezun oldu. Zafer Gençaydın, İhsan Çakıcı ve Sabri Akça hocaları oldu. 9 yıl TED Ankara 

Koleji'nde resim öğretmenliği yaptı. Aynı okulda öğretmenlik yapan sulu boya ressamı Cemal Güvenç ile 

birlikte çalışmalar yaptı ve karma sergilerde yer aldı. 1985 yılında “Ankara Sanat” dergisi resim 

yarışmasında mansiyon aldı. O yıllarda kitap kapaklarına ve edebiyat dergilerine resim ve desenler 

yaptı. 6 kişisel sergi açtı. 2019 – 2020 ArtAnkara Sanat Fuarına, 2018 yılında Londra'da Parallax Sanat 

Fuarına katıldı. Grup ve karma sergilerde yer aldı. Sanatçı BRDH üyesidir.

Born in 1960 in İzmir, she graduated from the Department of Painting and Crafts of Gazi Education Institute in 

1980 where Zafer Gençaydın, İhsan Çakıcı and Sabri Akça were her teachers. She taught drawing in TED Ankara 

Collage for 9 years. She made paintings with Cemal Güvenç who was also a teacher there. She made illustrations 

for some books and literature journals. She opened 6 solo exhibitions and participated to some group exhibitions. 

Her paintings took part in ArtAnkara Fairs in 2019 and 2020. She participated to 2018 Parallax Art Fair in London. She 

is a member of BRHD.

ESİN SEYREK

FATMA OKUTAN KAYNAK

1947 yılında Bafra'da doğdu. 1977 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü Resim İş Bölümünden mezun oldu. Çeşitli ilk 

ve orta dereceli okullarda öğretmenlik yaptı. Bu arada Gazi Üniversitesi Resim Öğretmenliği bölümünden 

lisans tamamladı.1992 yılında emekli oldu. 1995 yılına dek özel bir okulda öğretmenlik yaptı.Daha sonra 

yetişkinlerle bazı özel galerilerde resim çalışmaları yaptı.18 kişisel açmış olup çok sayıda karma sergiye 

katılmıştır. Ankara Kadın Ressamlar Derneği ve Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar derneği üyesidir.

She was born in Bafra in 1947. She was graduated from Gazi Teacher Training – Department of Art. She has 

worked as a painting teacher in several primary and secondary schools. Meanwhile she has completed her 

undergraduate degree in the Gazi University – Department of Art Teacher. She has retired in 1992 and worked 

in the private school until 1995. Then she gave painting lessons to adults in several galleries. She held an 

exhibition with her trainees. Also, she has held 18 solo painting exhibitions. She is a member of Association of 

Woman Painter(AKRD) and United Painter and Sculptors Association(BRHD) in Ankara.

Mimarlık mesleğinin yanısıra sürdürdüğü desen, yağlıboya, suluboya ve özgün baskı resim uygulamalarında 

değerli sanatçılarla birlikte çalışmanın ayrıcalığını ve onurunu yaşadı.4 kişisel “Özgün Baskı Resim” sergisi 

gerçekleştiren sanatçı çok sayıda yarışmalı, ulusal ve uluslararası karma sergiye katıldı, ödüller 

aldı.Yurtiçi ve yurtdışında müzelerde, resmi ve özel koleksiyonlarda eserleri bulunan sanatçı, BRHD ve 

İED üyesidir.Çalışmalarını 2005 yılından bu yana Ankara Orta Doğu Çamlık sitesindeki işliğinde (Yarın'ın 

Resim İşliği) sürdürmektedir.

In addition to her architectural profession, she has enjoyed the privilege anda honor of working with valuable 

artists in her designs, oil paintings, watercolors anda original printing practices. She performed four personal 

"Printmaking" exhibitions, she participated in numerous competitions, national anda international mixed 

exhibitions anda received prizes. She is a member of BRHD and IED;  She had several works in local anda 

international museums anda private/official collections. Since 2005 she has been working in her own workshop in 

Ankara (Yarın'ın Resim İşliği).

FERDA EFE

''Özlem ve Öfke İkilemini Doğa Üzerinde Dengeler''

Anadolu, çelişkili görüntülerin, düşünsel çatışmaların aynı potada eritildiği ender coğrafyalardandır. 

Bazen öfke bir çıkış yoludur, bazen ve ağırlıkla da özlem... ''Özlem ve Öfke'' bazen aynı kompozisyonda 

buluşur Ferman Aydın'ın resimlerinde. Doğa ve insan sevgisini efsaneleştiren Ferman Aydın resminin 

harmonisi; kurgu, renk ve lekedir. Düş dünyasının zenginliği ve ironi, resimlerindeki kurguya da 

yansımıştır. Figüratif doğa soyutlamaları, kurgulamalarının vazgeçilmezidir. Modernizm ile naturalizm 

arasında yalın bir denge kuran sanatçı güçlü bir soyutlama algısına sahiptir.

Ferman Aydın ''Balances Longing and Anger Dilemma on Nature'' Anatolia is one of ther are geographies 

where contradictory  images anda intellectual conflicts melted in the same pot. Sometimes anger is a way out,  

sometimes and most lylonging...''Longing and Anger'' sometimes meet in the same composition in Ferman 

Aydın's paintings. Harmony of Ferman Aydın's painting, which legends the love of nature and people; fiction, color 

and stain. The richnessandirony of the dream world are also reflected in the fiction in his paintings. Figurative nature 

abstractions are indispensable for construction. Establishing a simple balance between modern is mand naturalism, the 

artist has a strong perception of abstraction.

FERMAN AYDIN

1959 Uşak'ta doğdu.1976 Uşak Öğretmen Lisesi'nden mezun oldu. 1983 Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Grafik Ana Sanat Dalı, Prof. Hüseyin Bilgin atölyesinden mezun oldu. Öğrencilikle eşzamanlı ve sonrası 

serbest grafiker olarak ajanslarda çalıştı. 1985 yılında Ajans Bayındır'ı kurarak çok özel grafik tasarım 

çalışmaları yaptı. Sanatsal uygulamalarında kendine özgü çizginin oluşması için araştırmalar ve 

denemelerine devam etti. Bugüne kadar kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel sektör firmalarına özgün 

katalog, dergi, afiş, logo ve kurumsal kimlik tasarlamıştır. Birçok özel koleksiyonlarda eserleri bulunan 

sanatçının ayrıca kendi resimleriyle birlikte “Mırıldandım Hayata” ve “Tabiri Caizse” adlı iki şiir kitabı 

yayımlanmıştır. Yaşamından sanatı ötelemeden tasarladığı eserleriyle birlikte kendine özel 

çalışmalarına Ankara'daki atölyesinde devam etmektedir. Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar 

Derneği-BRHD üyesidir.

He was born in Uşak in 1959. He graduated from Uşak Teacher Training High School in 1976.In 1983, he graduated 

from Gazi University, Faculty of Education, Department of Graphics, the Studio of Prof.HüseyinBilgin. He worked as a 

freelance graphic designer in different agencies while he was a university student and after his graduation. In 1985,he 

established AjansBayındır Company and worked in a very special graphic designer. He continued his artistic works, research and experimentation to 

create his own unique lines. He has designed many original catalogs, magazines, posters, logos and corporation identities to public institutions and 

private companies. The artist, who has works in many private collections, has also published two poetry books 'Mırıldandım Hayata'and 'Tabiri Caizse' 

with his own paintings. Without shifting art from his personal life, he continues his private works in his studio in Ankara and continues to design art 

work.He is a member of The Association of United Painters and Sculptors.

ERSAN ÇETİN

1952'de Ceyhan'da doğan sanatçı, 1998'de Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 

Bölümü'nü birincilikle bitirdi. İhsan Doğramacı Üstün Başarı Ödülü'nü aldı. 9 kişisel sergi açtı ve bir çok 

karma sergiye katıldı. Sanatçı, resimlerini renkçi bir anlayışla yapmaktadır. Konularında; renklerle 

birlikte, mekan ve nesneler iç içe girmiş olarak “zamanda yolculuk” anlayışını sürdürmektedir.

Artist, who was born in Ceyhan in 1952, graduated from University of Hacettepe, Faculty of Fine Arts, 

Department of Painting with the highest degree in 1998. She was honoured with 'İhsan Doğramacı' merit 

bonus. She organized 9 individual exhibitions and also participated in many mixed exhibitons. Artist has a 

colourful conception in her paintings. The conception of “travel in time” formed by overlapped space and 

objects take place in the topics of her paintings; together with the colours.

FATMA BETÜL AKKOYUNLU
MUSTAFA AYAZ atölyesi mezunudur. Türkiye'de 10 adet kişisel sergi açmıştır, yurtdışında 4 adet karma 

sergiye katılmıştır. Çalışmaları önemli kurumlarda ve koleksiyonlada yer almıştır ve halen kendi 

atölyesinde çalışmalarına devam etmektedir.

She is a graduate of MUSTAFA AYAZ workshop. She her 10 personal exhibitions in many group exhibitions in 

Turkey and 4 abroad. Her works have(dişil)  taken place in important institutions, and she still continues to 

work in his own workshop.

FETHİYE ALEV AKSEKİ
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FİKRİYE ATİK GÜNEŞ

1961 yılında Ankara' da doğdu.Gazi Üniversitesi  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi “İşletme” bölümünü  

bitirdi.Ankara Kalesi ve eski Ankara'nın yaşayan ve kaybolmuş eski sokakları çalışma konularının başında 

gelir.Otuz yıla yayılan sanat çalışmalarının özünde doğa ve insanı temel almıştır.Heykel ve baskı 

çalşmaları figür ağırlıklıdır.Suluboya ile tanışıklığı onu doğanın ışıkları ve renklerini lekesel soyutlama ile 

ifadeye yönlendirmiştir.Son yıllardaki çalışmaları, Ankara'nın tarihi mekanlarını inceleme,araştırma ve 

suluboya - akrilik tekniğiyle resimlerine konu etme şeklinde olup,özellikle Ankara Kalesi ve eski Ankara 

sokaklarını ve yaşamlarını belgesel  tadında kendi tarzında yansıtma şeklindedir.Resim çalışmalarına 

Ankara Kalesi'ndeki “Citadel Fine Art”atölyesinde devam etmektedir.

She was born in Ankara She has gaduated from Department of Business  Administration School of Economical 

and Administrative Sciences Faculty of Gazi University.Ankara Citadel,alive and non-living old streets of historic 

Ankara carry the prime importance in her art works. Her artworks covering just thirty years, she essentially based 

on the nature, and human being as well.Her statue and linol impression works have figurative character in general. 

Getting acquaintance with watercolor led her to express lights and colours of the nature by stain abstractionism. Her 

artworks during latest years are being realized by examining,researching historic places of Ankara and using them as subjects in 

her works via watercolor-acrylic technique,especially reflecting Ankara Citadel and old streets of Ankara including the life style of inhabitants living 

there,with a taste of documenting in her own artwork style. She is continuing painting works in the atelier “Citadel Fine Art” located in Ankara Citadel.

Ankara doğumlu sanatçı, babasının görevinden dolayı Türkiye'nin birçok ilinde bulundu ve çalışmalarının 

kültürel altyapısını oluşturdu. Dünyanın birçok yerinde resim ve seramik üzerine incelemelerde bulunan 

sanatçı, yurt içi ve yurt dışında (Stuttgart, Frankfurt) karma sergiler ve sanat etkinliklerinde yer alarak, 

kişisel sergilerinde resim ve seramik eserlerini birlikte sergilemektedir. Ayrıca birçok özel koleksiyonda 

da eserleri bulunmaktadır. Resim ve Seramik Sanatçısı Funda Açıkgöz, çalışmalarında kültürel ve tarihi 

mirası, köklerinin üzerinde yükselen bir varoluş öyküsü olarak ortaya koymaktadır. Fırçasını, sadece 

tuval ve kağıt için değil; kumaşlar üzerinde de kullanmış, geleneksel Türk motiflerini ipek kumaş 

üzerinde resmederek ütü-baskı boya konusunda da ciddi çalışmalarda bulunmuştur. BRHD (Birleşmiş 

Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği) üyesi olan sanatçı, Ankara'da kendisine ait 6 Sanat Atölyesi'nde 

resim ve seramik çalışmalarını sürdürmekte ve verdiği eğitimler ile geleceğin resim ve seramik 

sanatçılarını yetiştirmektedir.

Ankara-born artist lived in various cities of Turkey due to her father's official duty that paved the way for the cultural basis of her work of art. The artist 

carried out painting and ceramic researches in different parts of the world and joined group exhibitions and art events in Turkey and abroad (Stuttgart, 

Frankfurt). Her painting and ceramic works were also showcased together in solo exhibitions and included in many private collections. Painting and 

Ceramic Artist Funda Açıkgöz presents the cultural and historical heritage in her works as an existence story rising on her roots. She has used her brush 

not only on canvas and paper, but also on fabrics. She also worked on applying traditional Turkish patterns on silk fabric. The artist is a member of BRHD 

(United Painters and Sculptors Association). She continues painting and ceramic works in her atelier in Ankara, namely “6 Sanat Atölyesi” and prepares 

the painting and ceramic artists of the future.

FUNDA AÇIKGÖZ

GÖNÜL UZ

1961 yılında ankara'da doğdu. 1995 yılında hacettepe üniversitesi güzel sanatlar fakültesi heykel anasanat dalı 

bölümünden 2. likle mezun oldu. 996 - 2016 yılları m.e.b sınıf öğretmenliği yaptı (ankara) kültür bakanlığı devlet 

resim ve heykel müzesi uygulamalı resim kurslarına katıldı 1984-1989 (ank.) denge animasyon şirketi 

animasyon çalışmaları yaptı. 1989 -1991 (ank.) tc kültür bakanlığı devlet resim ve heykel müzesinde restoratör 

vural yurdakul ve akgün büyükişleyen eşliğinde yapılan röprodüksiyon ve resim çalışmaları yaptı. (ank) sınıf 

öğretmenliğinden emekli - sanat çalışmalarını kendi atölyesinde sürdürmektedir.

gönül uz was born ın ankara ın 1961. ın 1995, he graduated from hacettepe unıversıty, faculty of fine arts, 

department of sculpture, wıth a second degree. between 1996 and 2016, he worked as an m.e.b class teacher 

(ankara) attended applıed paıntıng courses of the mınıstry of culture, state paıntıng and sculpture museum 1984-

1989 (ankara) denge anımatıon company worked on anımatıon. 1989 -1991 (ankara) he made reproduction and 

paıntıng works ın the presence of restorator vural yurdakul and akgün büyükişleyen at the republıc of turkey, mınıstry of 

culture, state paıntıng and sculpture museum. (ankara) retıred from class teacher - contınues ıts art works ın hıs own 

workshop.

1973 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü Resim–İş Bölümü'nü bitirmiş, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar 

Fakültesi'nde lisans tamamlamıştır. Sonraki yıllarda Ankara'da çeşitli liselerde resim öğretmeni olarak görev 

yapmıştır. ODTÜ Güzel sanatlar Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak sekiz yıl çalışmıştır. Öğrenciliği sırasında 

Devlet Resim ve Heykel Sergisi'ne katılmaya hak kazanan Sanatçı 5'i Almanya'da biri New York'ta ve biri de 

Londra'da olmak üzere 53 kişisel sergi açmıştır. Pek çok yurtiçi ve yurtdışı karma sergilere katılımı vardır. 

Birçok eseri de Avrupa ve Ülkemizde Devlet, Üniversite, Banka Ve özel koleksiyonlarda yer almaktadır. 

She graduated from Gazi Education Institute, The Department of Painting in 1973 anda completed her under 

graduate education at Eskişehir Anadolu University,Faculty of Fine Arts.She worked as painting teacher in various 

high schools in Ankara. She worked at METU Fine Arts Departmentforeight years as lecturer. The artist, 

whowasentitledtoparticipate in theStatePaintingandSculptureExhibitionwhileshewas a student, opened 53 solo 

exhibitions, 5 of which were in Germany, one in New York andone in London. She has participated in manyd omestic 

anda international group exhibitions. Many of herworksare in publici nstitutions, universities, banks anda private 

collections in Europe as well asTurkey.

GÜLAY YÜKSEL

Ankara, 1952, Ankara Universitesi Egitim Fakultesi Guzel Sanatlar Bölümü. Kisisel Sergilerden Seçmeler:1998 

Devlet Resim Heykel Sanat Galerisi, 2000 ODTU Kultur Merkezi, 2001, R.D.Art Sanat Galerisi, Ankara; 2006, 

Ankar Sanat Fuarı, 2007 İstanbulSanat Fuart

Ankara, 1952. University of Ankara Faculty of Education Department of Fine Arts. Selected Solo Exhibitions: State 

Museum Of Painting and Sculpture Ankara, 1998; Cultur and Convention Center of METU, 2000; R.D. Art Gallery, 

Ankara, 2001; Ankara Art Fair, 2006;Istanbul Art Fair, 2007

GÜHER ALGIN

Ankara koleji ve Ankara Hukuk Fakültesi mezunu olup resim eğitimini Sanat Yapımda Kayıhan Keskinok'tan 

almıştır. Ankara,İstanbul ve Bodrum başta olmak üzere 11 kişısel sergi açmış ve her yıl bu şehirlerde çagdaş sanat 

fuarlarına katılmaktadır. New York ve Strasbourd'a 2kez,Venedik,Palermo ve Londra'da fuar ve sergilere 

katılmıstır,Venedik'te ve renk kullanımı konusunda da Strasbourg'da odül almıştır.Birleşmiş Ressamlar ve 

Heykeltraşlar Derneği ile Ankara Kadın Ressamlar Derneği üyesidir.

She studied law and after completition of art training she had eleven solo exhibitions in Ankara,İstanbul and 

Bodrum.She attended contemporary art fairs in Ankara,Istanbul and Bodrum and also take part in contemporary 

art exhibitions in  New York,Strasbourg twice,London and Palermo,she awarded art prize in İtaly and Strasbourg.She 

is member of United Painters and Sculpturs Assosiation and also Ankara Women Artists Assosiacion.

FÜSUN GÖNDER

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezundur. İlk resim çalışmalarına ve eğitimine 1993 yılında Sayın İsmet 

Yılmaz öğreticiliğince suluboya çalışmaları ile başlamış olup daha sonra Temel Sanat ve Resim Eğitimini 

Sayın Kayıhan Keskinok'tan almıştır. Son yıllarda “Renkçi ve Dışavurumcu” resim tekniği ile soyutlamalar 

yaparak yağlıboya resimler yapmakta olan sanatçı, 8 kişisel sergi açmış ,çok sayıda karma sergiye 

katılmıştır. Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği, Ankara Kadın Ressamlar Derneği ve 

BodrumArt Derneği üyesidir. Çalışmalarını kendisine ait atölyede sürdürmektedir. Resimleri özel ve 

tüzel çeşitli koleksiyonlarda yer almaktadır.

Graduated from Ankara University of Turkey, Faculty of Law. Her training and early stages of painting career 

started in 1993 under the supervision and tutelage of Mr. İsmet Yılmaz with watercolor works and later took 

Fundamentals of Art and Painting Education from Mr. Kayıhan Keskinok. In the recent years the artist adopted 

the “Colorist and Expressionist” technique and producing oil color, abstract paintings. Throughout her career she 

held 8 solo exhibitions and attended many group exhibitions. She is a member of Ankara Women Painters 

Association and BodrumArt Association. The artist is conducting her studies in her private workshop. Her work is held by 

various private and corporate collections.

FULYA UZER

1975 yılında Samsun Eğitim Enstitüsü Resim bölümünden mezun oldu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim 

Fakültesi resim bölümünde Lisans. 19 Mayıs Üniversitesi Resim bölümünde yüksek lisans yaptı. Başta 

Ankara'da olmak üzere; birçok kişisel sergilere imza attı; Sanatçı eserlerini,ritimsel devinimin estetik görselliği 

olarak, Gülay Birben boyutundaki yansımaları ve çözümlemeleri olarak nitelendiriyor. Otuzu aşkın kişisel 

sergiye imza atan Gülay Birben; sayısız karma sergi, etkinlik, çalıştay ve sanat fuarlarına katılmıştır. Yurtiçi ve 

yurtdışında özel ve resmi koleksiyonlarda resimleri bulunan sanatçı çalışmalarını Ankara'da “Stüdyo Art” 

kişisel atölyesinde sürdürmektedir.

She graduated from Samsun Education Institute Painting Department in 1975. Graduated from Karadeniz 

Technical University Fatih Education Faculty Painting Department. She completed her master's degree in Painting at 

19 Mayıs University. Especially in Ankara; she her signed many solo exhibitions; Gülay Birben, as the aesthetic 

visualization of the rhythmic movement, the artist's works She describes them as reflections and analyzes in the 

dimension of Gülay Birben, who has signed more than thirty personal exhibitions; numerous group exhibitions, events, 

workshops and art attended fairs. In private and official collections at home and abroad The artist works with his paintings at 

"Studyo Art" in Ankara. continues in her workshop.

GÜLAY BİRBEN

FEYHA ÖZSOY

1932 doğumlu. Lütfü Günay hocanın öğrencisi olarak Türk-Amerikan Derneği Resim Atölyesi'nde 8 yıl resim 

çalışmalarını sürdürdü. 26 kişisel sergi açtı. 1992'de Kültür Bakanlığı ve Ordu İli Valiliğince düzenlenen 

resim yarışmasında Birincilik Ödülü aldı. Yapıtları, resim yarışmalarında 32 kez sergilenmeye değer 

görüldü. “Ankara Hamamönü” konulu tablosu Ankara Resim Heykel Müzesinde sergileniyor.  1998'de 

Slovakya'nın başkenti Bratislava'da Çağdaş Türk Kadınları Resim Sergisi'nde 12 tablosu sergilendi.

Yapıtları Hollanda, İsveç, Çin, Fransa, Belçika, Almanya, İngiltere, İsviçre, Birleşik Arap Emirlikleri, 

Kanada, Suudi Arabistan ve Slovakya'da bulunmakta. 

His was born in 1932 and for 8 years attended the Painting Studio of the Turkish-American Association as a 

student of Turkish artist Lütfü Günay. Since 1977 she has opened 26 solo exhibitions, one of which was in The 

Hague-Holland. In 1992 she won the 1 st prize from the Governorship of Ordu Painting Competition organized 

by Ministry of Culture. Since 1979 Özsoy's paintings have been selected for exhibit in 32 different painting 

competitions.
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FİKRİYE ATİK GÜNEŞ

1961 yılında Ankara' da doğdu.Gazi Üniversitesi  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi “İşletme” bölümünü  

bitirdi.Ankara Kalesi ve eski Ankara'nın yaşayan ve kaybolmuş eski sokakları çalışma konularının başında 

gelir.Otuz yıla yayılan sanat çalışmalarının özünde doğa ve insanı temel almıştır.Heykel ve baskı 

çalşmaları figür ağırlıklıdır.Suluboya ile tanışıklığı onu doğanın ışıkları ve renklerini lekesel soyutlama ile 

ifadeye yönlendirmiştir.Son yıllardaki çalışmaları, Ankara'nın tarihi mekanlarını inceleme,araştırma ve 

suluboya - akrilik tekniğiyle resimlerine konu etme şeklinde olup,özellikle Ankara Kalesi ve eski Ankara 

sokaklarını ve yaşamlarını belgesel  tadında kendi tarzında yansıtma şeklindedir.Resim çalışmalarına 

Ankara Kalesi'ndeki “Citadel Fine Art”atölyesinde devam etmektedir.

She was born in Ankara She has gaduated from Department of Business  Administration School of Economical 

and Administrative Sciences Faculty of Gazi University.Ankara Citadel,alive and non-living old streets of historic 

Ankara carry the prime importance in her art works. Her artworks covering just thirty years, she essentially based 

on the nature, and human being as well.Her statue and linol impression works have figurative character in general. 

Getting acquaintance with watercolor led her to express lights and colours of the nature by stain abstractionism. Her 

artworks during latest years are being realized by examining,researching historic places of Ankara and using them as subjects in 

her works via watercolor-acrylic technique,especially reflecting Ankara Citadel and old streets of Ankara including the life style of inhabitants living 

there,with a taste of documenting in her own artwork style. She is continuing painting works in the atelier “Citadel Fine Art” located in Ankara Citadel.

Ankara doğumlu sanatçı, babasının görevinden dolayı Türkiye'nin birçok ilinde bulundu ve çalışmalarının 

kültürel altyapısını oluşturdu. Dünyanın birçok yerinde resim ve seramik üzerine incelemelerde bulunan 

sanatçı, yurt içi ve yurt dışında (Stuttgart, Frankfurt) karma sergiler ve sanat etkinliklerinde yer alarak, 

kişisel sergilerinde resim ve seramik eserlerini birlikte sergilemektedir. Ayrıca birçok özel koleksiyonda 

da eserleri bulunmaktadır. Resim ve Seramik Sanatçısı Funda Açıkgöz, çalışmalarında kültürel ve tarihi 

mirası, köklerinin üzerinde yükselen bir varoluş öyküsü olarak ortaya koymaktadır. Fırçasını, sadece 

tuval ve kağıt için değil; kumaşlar üzerinde de kullanmış, geleneksel Türk motiflerini ipek kumaş 

üzerinde resmederek ütü-baskı boya konusunda da ciddi çalışmalarda bulunmuştur. BRHD (Birleşmiş 

Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği) üyesi olan sanatçı, Ankara'da kendisine ait 6 Sanat Atölyesi'nde 

resim ve seramik çalışmalarını sürdürmekte ve verdiği eğitimler ile geleceğin resim ve seramik 

sanatçılarını yetiştirmektedir.

Ankara-born artist lived in various cities of Turkey due to her father's official duty that paved the way for the cultural basis of her work of art. The artist 

carried out painting and ceramic researches in different parts of the world and joined group exhibitions and art events in Turkey and abroad (Stuttgart, 

Frankfurt). Her painting and ceramic works were also showcased together in solo exhibitions and included in many private collections. Painting and 

Ceramic Artist Funda Açıkgöz presents the cultural and historical heritage in her works as an existence story rising on her roots. She has used her brush 

not only on canvas and paper, but also on fabrics. She also worked on applying traditional Turkish patterns on silk fabric. The artist is a member of BRHD 

(United Painters and Sculptors Association). She continues painting and ceramic works in her atelier in Ankara, namely “6 Sanat Atölyesi” and prepares 

the painting and ceramic artists of the future.

FUNDA AÇIKGÖZ

GÖNÜL UZ

1961 yılında ankara'da doğdu. 1995 yılında hacettepe üniversitesi güzel sanatlar fakültesi heykel anasanat dalı 

bölümünden 2. likle mezun oldu. 996 - 2016 yılları m.e.b sınıf öğretmenliği yaptı (ankara) kültür bakanlığı devlet 

resim ve heykel müzesi uygulamalı resim kurslarına katıldı 1984-1989 (ank.) denge animasyon şirketi 

animasyon çalışmaları yaptı. 1989 -1991 (ank.) tc kültür bakanlığı devlet resim ve heykel müzesinde restoratör 

vural yurdakul ve akgün büyükişleyen eşliğinde yapılan röprodüksiyon ve resim çalışmaları yaptı. (ank) sınıf 

öğretmenliğinden emekli - sanat çalışmalarını kendi atölyesinde sürdürmektedir.

gönül uz was born ın ankara ın 1961. ın 1995, he graduated from hacettepe unıversıty, faculty of fine arts, 

department of sculpture, wıth a second degree. between 1996 and 2016, he worked as an m.e.b class teacher 

(ankara) attended applıed paıntıng courses of the mınıstry of culture, state paıntıng and sculpture museum 1984-

1989 (ankara) denge anımatıon company worked on anımatıon. 1989 -1991 (ankara) he made reproduction and 

paıntıng works ın the presence of restorator vural yurdakul and akgün büyükişleyen at the republıc of turkey, mınıstry of 

culture, state paıntıng and sculpture museum. (ankara) retıred from class teacher - contınues ıts art works ın hıs own 

workshop.

1973 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü Resim–İş Bölümü'nü bitirmiş, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar 

Fakültesi'nde lisans tamamlamıştır. Sonraki yıllarda Ankara'da çeşitli liselerde resim öğretmeni olarak görev 

yapmıştır. ODTÜ Güzel sanatlar Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak sekiz yıl çalışmıştır. Öğrenciliği sırasında 

Devlet Resim ve Heykel Sergisi'ne katılmaya hak kazanan Sanatçı 5'i Almanya'da biri New York'ta ve biri de 

Londra'da olmak üzere 53 kişisel sergi açmıştır. Pek çok yurtiçi ve yurtdışı karma sergilere katılımı vardır. 

Birçok eseri de Avrupa ve Ülkemizde Devlet, Üniversite, Banka Ve özel koleksiyonlarda yer almaktadır. 

She graduated from Gazi Education Institute, The Department of Painting in 1973 anda completed her under 

graduate education at Eskişehir Anadolu University,Faculty of Fine Arts.She worked as painting teacher in various 

high schools in Ankara. She worked at METU Fine Arts Departmentforeight years as lecturer. The artist, 

whowasentitledtoparticipate in theStatePaintingandSculptureExhibitionwhileshewas a student, opened 53 solo 

exhibitions, 5 of which were in Germany, one in New York andone in London. She has participated in manyd omestic 

anda international group exhibitions. Many of herworksare in publici nstitutions, universities, banks anda private 

collections in Europe as well asTurkey.

GÜLAY YÜKSEL

Ankara, 1952, Ankara Universitesi Egitim Fakultesi Guzel Sanatlar Bölümü. Kisisel Sergilerden Seçmeler:1998 

Devlet Resim Heykel Sanat Galerisi, 2000 ODTU Kultur Merkezi, 2001, R.D.Art Sanat Galerisi, Ankara; 2006, 

Ankar Sanat Fuarı, 2007 İstanbulSanat Fuart

Ankara, 1952. University of Ankara Faculty of Education Department of Fine Arts. Selected Solo Exhibitions: State 

Museum Of Painting and Sculpture Ankara, 1998; Cultur and Convention Center of METU, 2000; R.D. Art Gallery, 

Ankara, 2001; Ankara Art Fair, 2006;Istanbul Art Fair, 2007

GÜHER ALGIN

Ankara koleji ve Ankara Hukuk Fakültesi mezunu olup resim eğitimini Sanat Yapımda Kayıhan Keskinok'tan 

almıştır. Ankara,İstanbul ve Bodrum başta olmak üzere 11 kişısel sergi açmış ve her yıl bu şehirlerde çagdaş sanat 

fuarlarına katılmaktadır. New York ve Strasbourd'a 2kez,Venedik,Palermo ve Londra'da fuar ve sergilere 

katılmıstır,Venedik'te ve renk kullanımı konusunda da Strasbourg'da odül almıştır.Birleşmiş Ressamlar ve 

Heykeltraşlar Derneği ile Ankara Kadın Ressamlar Derneği üyesidir.

She studied law and after completition of art training she had eleven solo exhibitions in Ankara,İstanbul and 

Bodrum.She attended contemporary art fairs in Ankara,Istanbul and Bodrum and also take part in contemporary 

art exhibitions in  New York,Strasbourg twice,London and Palermo,she awarded art prize in İtaly and Strasbourg.She 

is member of United Painters and Sculpturs Assosiation and also Ankara Women Artists Assosiacion.

FÜSUN GÖNDER

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezundur. İlk resim çalışmalarına ve eğitimine 1993 yılında Sayın İsmet 

Yılmaz öğreticiliğince suluboya çalışmaları ile başlamış olup daha sonra Temel Sanat ve Resim Eğitimini 

Sayın Kayıhan Keskinok'tan almıştır. Son yıllarda “Renkçi ve Dışavurumcu” resim tekniği ile soyutlamalar 

yaparak yağlıboya resimler yapmakta olan sanatçı, 8 kişisel sergi açmış ,çok sayıda karma sergiye 

katılmıştır. Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği, Ankara Kadın Ressamlar Derneği ve 

BodrumArt Derneği üyesidir. Çalışmalarını kendisine ait atölyede sürdürmektedir. Resimleri özel ve 

tüzel çeşitli koleksiyonlarda yer almaktadır.

Graduated from Ankara University of Turkey, Faculty of Law. Her training and early stages of painting career 

started in 1993 under the supervision and tutelage of Mr. İsmet Yılmaz with watercolor works and later took 

Fundamentals of Art and Painting Education from Mr. Kayıhan Keskinok. In the recent years the artist adopted 

the “Colorist and Expressionist” technique and producing oil color, abstract paintings. Throughout her career she 

held 8 solo exhibitions and attended many group exhibitions. She is a member of Ankara Women Painters 

Association and BodrumArt Association. The artist is conducting her studies in her private workshop. Her work is held by 

various private and corporate collections.

FULYA UZER

1975 yılında Samsun Eğitim Enstitüsü Resim bölümünden mezun oldu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim 

Fakültesi resim bölümünde Lisans. 19 Mayıs Üniversitesi Resim bölümünde yüksek lisans yaptı. Başta 

Ankara'da olmak üzere; birçok kişisel sergilere imza attı; Sanatçı eserlerini,ritimsel devinimin estetik görselliği 

olarak, Gülay Birben boyutundaki yansımaları ve çözümlemeleri olarak nitelendiriyor. Otuzu aşkın kişisel 

sergiye imza atan Gülay Birben; sayısız karma sergi, etkinlik, çalıştay ve sanat fuarlarına katılmıştır. Yurtiçi ve 

yurtdışında özel ve resmi koleksiyonlarda resimleri bulunan sanatçı çalışmalarını Ankara'da “Stüdyo Art” 

kişisel atölyesinde sürdürmektedir.

She graduated from Samsun Education Institute Painting Department in 1975. Graduated from Karadeniz 

Technical University Fatih Education Faculty Painting Department. She completed her master's degree in Painting at 

19 Mayıs University. Especially in Ankara; she her signed many solo exhibitions; Gülay Birben, as the aesthetic 

visualization of the rhythmic movement, the artist's works She describes them as reflections and analyzes in the 

dimension of Gülay Birben, who has signed more than thirty personal exhibitions; numerous group exhibitions, events, 

workshops and art attended fairs. In private and official collections at home and abroad The artist works with his paintings at 

"Studyo Art" in Ankara. continues in her workshop.

GÜLAY BİRBEN

FEYHA ÖZSOY

1932 doğumlu. Lütfü Günay hocanın öğrencisi olarak Türk-Amerikan Derneği Resim Atölyesi'nde 8 yıl resim 

çalışmalarını sürdürdü. 26 kişisel sergi açtı. 1992'de Kültür Bakanlığı ve Ordu İli Valiliğince düzenlenen 

resim yarışmasında Birincilik Ödülü aldı. Yapıtları, resim yarışmalarında 32 kez sergilenmeye değer 

görüldü. “Ankara Hamamönü” konulu tablosu Ankara Resim Heykel Müzesinde sergileniyor.  1998'de 

Slovakya'nın başkenti Bratislava'da Çağdaş Türk Kadınları Resim Sergisi'nde 12 tablosu sergilendi.

Yapıtları Hollanda, İsveç, Çin, Fransa, Belçika, Almanya, İngiltere, İsviçre, Birleşik Arap Emirlikleri, 

Kanada, Suudi Arabistan ve Slovakya'da bulunmakta. 

His was born in 1932 and for 8 years attended the Painting Studio of the Turkish-American Association as a 

student of Turkish artist Lütfü Günay. Since 1977 she has opened 26 solo exhibitions, one of which was in The 

Hague-Holland. In 1992 she won the 1 st prize from the Governorship of Ordu Painting Competition organized 

by Ministry of Culture. Since 1979 Özsoy's paintings have been selected for exhibit in 32 different painting 

competitions.
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1954 Bor. Samsun Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü’nü 1975’te bitirdi. 1981’in sonunda M.E.B.’nın açtığı 

sınavla Gazi Yüksek Öğretmen Okulu’na Grafik Asistanı olarak atandı. 1985 yılında Lisans Eğitimini 

tamamladı. 1987’de Sanatta Yeterlik aldı. 1990’da Yardımcı Doçent, 2002 yılında Doçent ve 2007 yılında 

Profesör oldu. 2009-2012 arasında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde 

kurucu Dekanı olarak görev yaptı. Halen Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi G.S.E.B. Resim-İş Eğitimi 

Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Uluslar arası karma ve grup sergilerine, 

Kültür Bakanlığı’nın yurt dışında düzenlediği Çağdaş Türk Özgün Baskıresim sergilerine 

(Helsinki/Finlandiya ve Çin), Devlet Resim ve Heykel Sergilerine, 4. Asya Sanat Biennali, 3.Grafik Sanatlar 

Biennali (İspanya), Uluslar arası Exlibris Yarışması’na ve özel kuruluşların düzenlediği yarışmalı sergilere 

katıldı. Dhakka, Köln, Dortmund, Helsinki ve Razgrad olmak üzere yurt dışında 5, yurt içinde 21 kişisel 

sergi açtı. BRHD, SEDER ve UPSD üyesi olan sanatçı, ikisi Devlet Özgün Baskıresim Yarışması’nda olmak 

üzere 21 ödül ve mansiyon kazanmış, 2007 Sanat Kurumu, Özgün Baskı Dalı’nda Yılın Sanatçısıseçilmiştir. 

Yapıtlarının bir kısmı, İspanya (SantCarles de la Rapita), İtalya (MuseoMichetti in Francavilla al Mare) ve İzmir 

Devlet Resim Heykel Müzesi, İstanbul İMOGA, Anadolu Ü., Marmara Ü., Hacettepe Ü., ve Gazi Ü., müzeleri ile Kültür 

Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Devlet konukevi gibi yerli ve yabancı, resmi ve özel kurumların koleksiyonlarında bulunmaktadır. Sanatçı, İçinde 

yaşadığı çevre ve sorunlarını yerel motifler/simgeler kullanarak, sanatsal kaygılarla çağdaş bir dille zamansız ve sınırsız bir şekilde 

anlatmaktadır.

She was graduated from the Department of Art Teaching of Samsun Institute of Education in 1975. At the end of 1981, she was appointed as Graphic 

Assistant to Gazi Higher Teachers' School with the exam opened by the Ministry of National Education. She completed her undergraduate education in 

1985. She received Proficiency in Art in 1987. She became Assistant Professor in 1990, Associate Professor in 2002 and Professor in 2007. In 2007-2009, 

she worked as a founding faculty member at the Faculty of Fine Arts at ÇankırıKaratekin University. Between 2009 and 2012, she served as the founding 

Dean of the Faculty of Fine Arts of ZonguldakKaraelmas University. Currently, she is working as a retired lecturer in the Department of Education for Art 

Teaching of the Education Faculty of Gazi University. She participated in international group and group exhibitions, Contemporary Turkish Original 

Printmaking exhibitions abroad (Helsinki/Finland and China) organized by the Ministry of Culture of Turkish Republic and participated in State Painting 

and Sculpture Exhibitions, 4th Asian Art Biennale, 3rd Graphic Arts Biennale (Spain), International Exlibris Competition and competitive exhibitions 

organized by private institutions. She opened five personal exhibitions abroad, 22 personal exhibitions in Dhakka, Cologne, Dortmund, Helsinki and 

Razgrad. The artist, who is a member of BRHD, SEDER and UPSD, won 21 awards and honorable mentions, two of which were in the State Original 

Printmaking Competition, and was selected as the Artist of the Year in the 2007 Art Institute, Original Print Category. Some of her works are in the 

museums of Spain (SantCarles de la Rapita), Italy (MuseoMichetti in Francavilla al Mare) and Izmir State Painting and Sculpture Museum, Istanbul 

IMOGA, Anadolu University, Marmara University, Hacettepe University, and Gazi University, and in the collections of domestic and foreign, public and 

private institutions such as the Turkish Ministry of Culture, the Turkish Ministry of Foreign Affairs, and the State Guesthouse.

Ankara'da doğan sanatçı 2000 yılında Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Uygulamalı Sanatlar Resim 

Bölümü'nden mezun oldu. Yurt içinde Teknoloji tasarım ve gelecek için eğitim konulu seminer 

çalışmalarına katıldı. Doğa sevgisinin işlendiği eserlerinin manifestosu olan deneme içerikli “Sandal 

Saati”adında bir kitabı bulunmaktadır. Atatürk Üniversitesi Güzel sanatlar Enstitüsü, Heykel Anabilim 

Dalı'nda yüksek lisans yapmıştır.Yurtiçinde bazı kurum ve kuruluşlarda, Konya, Kastamonu, Çorum 

Müzesi'nde eserleri bulunmaktadır. Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde Ressam görevine devam 

etmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk Hava Kurumu'nun düzenlediği proje ve yarışmalarda Jüri 

üyeliği yapmıştır. Kişisel ve Karma sergilerde yer almıştır. Tayland Büyükelçiliği Ödülü ve Kardelen Şiir, 

Sanat Onur Ödülüne sahiptir.

The artist, born in Ankara,graduated from Gazi University, Faculty of Vocational Education, Applied Arts, 

Department of Painting in 2000. She participated in seminars on technology, design and education for the future. 

She has a book called "Sandal Saati" wit hes say content, which is the manifest of her works in which the love of nature 

is studied. She completed her master's degree in Atatürk University Fine Arts Institute, Department of Sculpture. Her 

worksare in some institutions and organizations in Turkey such as in Konya, Kastamonu and Çorum Museums. She continues to 

work as a painter at the Ankara Painting and Sculpture Museum. She was a jury member in projects and competitions organized by the Turkish Grand 

National Assembly and the Turkish Aeronautical Association. She took part in solo and group exhibitions. She has the Thai Embassy Award and the 

Snowdrop Poetry, Art Honor Award.

1940 Ardahan doğumlu. 1963-1970 yılları arasında Ankara Türk Amerikan Kültür Derneği'nde Refik 

Epikman, Orhan Kılıç ve Lütfü Günay hocalardan resim dersleri aldı. 1990 yılında Paris'te 6 ay müzelerde 

incelemelerde bulundu. 1994'te davet edildiği Almanya-Lamspring Sanat Evi'nde çalışmalar yaptı. 

1968'te kurulan Altılar Grubu ve Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği üyesi olan ressam 

şimdiye kadar 25 kişisel sergi ve pek çok karma sergiye katıldı. Bir ödül ve iki mansiyonu olan sanatçı 

halen çalışmalarını Ankara kendi atölyesinde sürdürmektedir.

Erdoğan as born in Ardahan on Feb. 15, 1940. Between 1968-1970, she was trained at the Turkish American 

Association by the art masters Refik Epikman, Orhan Kılıç and Lütfi Günay. In 1990 she went to Paris to visit the 

art museums for 6 months. In 1994, she pursued her work in Germany- Lamspring Art-House. Artist who is a 

member of The Six Painters Group and The United Painters and Sculptors Association had 25 personal and many 

combined exhibitions. She has a prize and two honourable mentions. Ms. Erdoğan presently carries on her art work 

in her private studio in Ankara.

GÜLER GÖK 

İskilip- Çorum 1975 doğumlu. Selçuk Üniversitesi Resim –İş Eğitimi Bölümü Resim Ana sanat dalı lisans 

mezunu. On Dokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim –İş Eğitimi bölümünde yüksek 

lisansına devam etmektedir. Hughette Eyüpoğlu hanım efendiden strafor baskı yapmayı öğrendi. İlham 

Enveroğlu ve Orhan Cebrailoğlu atölyesinde dersler aldı. Çorum ilinde Zübeyde Hanım Özel Eğitim 

Uygulama okulun görsel sanatlar öğretmenliği yapıyor. Dört kişisel sergi açmakla birlikte ulusal ve 

uluslar arası pek çok karma sergiye katılmıştır. 6 Mart 2019�da kadın temalı „Çemberimde Gül Oya� 

adlı kişisel resim sergisini, İkinci kişisel sergisini 15 Ekim 2021 yılında “özel kalplerin rengi adı” altında 

toplumda engelli öğrenciler için farkındalık oluşturmak adına açmış bulunmaktadır. Sanat görüşü ve 

eserleri Sanatım dergisinde Temmuz 2020 sayısına konuk oldu. Atatürk�ün Türk kadınlarına vermiş 

olduğu değerden dolayı kadın çalışıyor. Kadının baş tacı edilmesine olan inancı onu kadın çalışmaya itti. 

Bu nedenle kadınlarının başlarına taçlar takıyor. Minyatür sanatını çağdaş bir şekilde yorumlayan sanatçı, 

eserlerinin alt yapısını strafor baskılardan oluşturuyor. Renk onun vazgeçilmesidir. Uzun yıllar ilköğretim 

okullarında çalışmasından dolayı çocukların fütursuz renk vuruşlarına hayrandır. Suluboya, akrilik boya ve baskı 

tekniğinden oluşan eserlerin de annesi, kardeşleri, kızını ve kendisi çalışıyor. Arkeoloji eserlerinin derinliklerinden 

gelen o gizemli havadan esinlenmeyi seven sanatçı, eğer çocukken saçınıza papatyalardan taçlar taktıysanız, onun yarattığı periler ülkesinin 

sultanlarında kendinizi bulabilirsiniz.

She was born in 1975 in İskilip-Çorum. She graduated from Selcuk University, Department of Painting and Business Education, Department of Painting. 

She is continuing her master's degree in On Dokuz Mayıs University, Faculty of Fine Arts, Department of Painting and Business Education. Hughette 

Eyüpoğlu learned how to print styrofoam from Ms. He took lessons at the workshop of İlham Enveroğlu and Orhan Cebrailoğlu. Zübeyde Hanım is a 

visual arts teacher at the Special Education Practice school in Çorum. She opened four solo exhibitions and participated in many national and 

international group exhibitions. On March 6, 2019, she opened her personal painting exhibition titled "Rose Oya in My Circle" on March 6, 2019, and her 

second personal exhibition on October 15, 2021, under the name of "the color of special hearts", to raise awareness for disabled students in the society. 

Her art view and works were the guests of the July 2020 issue of My Art magazine. Women are working because of the value Atatürk gave to Turkish 

women. Her belief in the crowning of women pushed him to work as a woman. That's why he wears crowns on his women's heads. Interpreting the 

miniature art in a contemporary way, the artist creates the infrastructure of his works from styrofoam prints. Color is its abandonment. She admires 

children's flawless color strokes because she her worked in primary schools for many years. Her mother, siblings, daughter and himself work on the 

works consisting of watercolor, acrylic paint and printing techniques. The artist, who likes to be inspired by the mysterious air that comes from the depths 

of archaeological works, if you wore daisies crowns in your hair as a child, you can find yourself in the sultans of the fairyland he created.

1955 Yılında Kosova'nın Prizren kentinde doğdu. 1978 yılında, Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü'nden 

mezun oldu. Bugüne kadar 56 kişisel sergi açtı. Avrupa'nın ve Asya'nın çeşitli ülkelerinde, kişisel ve karma 

sergilere katıldı. (Bulgaristan, Moldova, Kırgızistan, Kosova, Arnavutluk, Karadağ, Macaristan, Gürcistan, 

Pakistan, ABD, Fransa ) Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği (BRHD) üyesi olan sanatçı, bir 

dönem genel sekreterliğini, iki dönem de bu derneğin başkanlığını yapmıştır. Sanatçı çalışmalarını 

Ankara'daki atölyesinde devam ettirmektedir. 

He was born in the city of Prizren, Kosovo in 1955. In 1978, he graduated from the Painting Department of 

Gazi Education Institute. He held 56 personal exhibitions so far. He participated in personal and group 

exhibitions in various countries of Europe and Asia. (Bulgaria, Moldova, Kyrgyzstan, Kosovo, Albania, 

Montenegro, Hungary, Georgia, Pakistan, USA, France) Artist is a member of United Painters and Sculptors 

Association (BRHD) and took charge of secretary general position for one year and president of the association for 

two years. Artist continues his works in his personal studio in Ankara.

GÜLER DİŞBUDAK

GÜLSEN ERDOĞAN
GÜLTEKİN SERBEST

Sivas doğumlu sanatçı; lisansve lisansüstü eğitimini ODTÜ, Kimya Bölümünde tamamladı. Aynı bölümde 

araştırma görevlisi olarak başladığı profesyonel iş yaşamını İstanbul'da ulusal ve uluslararası şirketlerde 

devam ettirdi. Ortaokul yıllarında resim öğretmeninin teşvikiyle başlayan ve iş hayatıyla birlikte bireysel 

olarak sürdürdüğü resim çalışmalarını İstanbul'da Sn.Ali Candaş ve Burhan Yıldırım atölyelerinde 

geliştirdi.  2019 yılında BU ve KHAS tarafından düzenlenen sırasıyla 'Çağdaş Sanat ve Bienallar ve Sanat 

Terapistliği eğitim programlarını başarıyla tamamlamıştır. Güler Özcan, resimlerinde renkleri sezgisel 

olarak tüm yalınlığıyla doğada varolduğu gibi kullanmaktadır. Onun resimlerinde: kadim inanışlar, 

ritüeller  insanoğlunun tarihsel gelişimi ve güncel sosyal yaşamın kendisinde uyandırdığı duygular 

onun dışavurumcu anlatımı, özgün yorumu ve renkleriyle yer alırlar. 2000'li yıllarla birlikte; resimleriyle 

yurt içinde ve yurt dışında fuarlar, sosyal amaçlı özel sergiler ve karma sergilerde yer almaya başlamıştır.  

İlk kişisel sergisini 2014 yılında İstanbul ,Planet of Art Gallery'de açmıştır. 2022 yılı itibariyle 10u kişişel sergi 

olmak 50nin üzerinde karma sergilerde yer almıştır. Halen Çekmeköy'de bulunan atölyesinde ,hayatının 

merkezine koyduğu resmini yapmaya ve izleyiciyle buluşturmaya devam ediyor.....

She was born in Sivas and completed her undergraduate and graduate studies in METU, Chemistry Department. She started his professional career as a 

research assistant in the same department and continued in national and international companies in Istanbul. She started her painting studies with the 

encouragement of art teacher during her secondary school years and continued with her work life as an individual and developed them in ateliers of Mr. 

Ali Candaş and Burhan Yıldırım in Istanbul.  Güler Özcan intuitively uses the colours as they exist in nature. In her paintings: ancient beliefs, rituals, 

historical development of mankind, and the emotions evoked in contemporary social life are present in her expressionist painting with her unique 

interpretation. With the 2000s; she started to take part in fairs, special exhibitions and group exhibitions in Turkey and abroad with her paintings. Her 

first solo exhibition took place in 2014 at Planet of Art Gallery in Istanbul. As of 2022, She took place in more than 50 group exhibitions and tensolo 

exhibitions at national and international galeries.

GÜLER ÖZCAN
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1954 Bor. Samsun Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü’nü 1975’te bitirdi. 1981’in sonunda M.E.B.’nın açtığı 

sınavla Gazi Yüksek Öğretmen Okulu’na Grafik Asistanı olarak atandı. 1985 yılında Lisans Eğitimini 

tamamladı. 1987’de Sanatta Yeterlik aldı. 1990’da Yardımcı Doçent, 2002 yılında Doçent ve 2007 yılında 

Profesör oldu. 2009-2012 arasında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde 

kurucu Dekanı olarak görev yaptı. Halen Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi G.S.E.B. Resim-İş Eğitimi 

Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Uluslar arası karma ve grup sergilerine, 

Kültür Bakanlığı’nın yurt dışında düzenlediği Çağdaş Türk Özgün Baskıresim sergilerine 

(Helsinki/Finlandiya ve Çin), Devlet Resim ve Heykel Sergilerine, 4. Asya Sanat Biennali, 3.Grafik Sanatlar 

Biennali (İspanya), Uluslar arası Exlibris Yarışması’na ve özel kuruluşların düzenlediği yarışmalı sergilere 

katıldı. Dhakka, Köln, Dortmund, Helsinki ve Razgrad olmak üzere yurt dışında 5, yurt içinde 21 kişisel 

sergi açtı. BRHD, SEDER ve UPSD üyesi olan sanatçı, ikisi Devlet Özgün Baskıresim Yarışması’nda olmak 

üzere 21 ödül ve mansiyon kazanmış, 2007 Sanat Kurumu, Özgün Baskı Dalı’nda Yılın Sanatçısıseçilmiştir. 

Yapıtlarının bir kısmı, İspanya (SantCarles de la Rapita), İtalya (MuseoMichetti in Francavilla al Mare) ve İzmir 

Devlet Resim Heykel Müzesi, İstanbul İMOGA, Anadolu Ü., Marmara Ü., Hacettepe Ü., ve Gazi Ü., müzeleri ile Kültür 

Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Devlet konukevi gibi yerli ve yabancı, resmi ve özel kurumların koleksiyonlarında bulunmaktadır. Sanatçı, İçinde 

yaşadığı çevre ve sorunlarını yerel motifler/simgeler kullanarak, sanatsal kaygılarla çağdaş bir dille zamansız ve sınırsız bir şekilde 

anlatmaktadır.

She was graduated from the Department of Art Teaching of Samsun Institute of Education in 1975. At the end of 1981, she was appointed as Graphic 

Assistant to Gazi Higher Teachers' School with the exam opened by the Ministry of National Education. She completed her undergraduate education in 

1985. She received Proficiency in Art in 1987. She became Assistant Professor in 1990, Associate Professor in 2002 and Professor in 2007. In 2007-2009, 

she worked as a founding faculty member at the Faculty of Fine Arts at ÇankırıKaratekin University. Between 2009 and 2012, she served as the founding 

Dean of the Faculty of Fine Arts of ZonguldakKaraelmas University. Currently, she is working as a retired lecturer in the Department of Education for Art 

Teaching of the Education Faculty of Gazi University. She participated in international group and group exhibitions, Contemporary Turkish Original 

Printmaking exhibitions abroad (Helsinki/Finland and China) organized by the Ministry of Culture of Turkish Republic and participated in State Painting 

and Sculpture Exhibitions, 4th Asian Art Biennale, 3rd Graphic Arts Biennale (Spain), International Exlibris Competition and competitive exhibitions 

organized by private institutions. She opened five personal exhibitions abroad, 22 personal exhibitions in Dhakka, Cologne, Dortmund, Helsinki and 

Razgrad. The artist, who is a member of BRHD, SEDER and UPSD, won 21 awards and honorable mentions, two of which were in the State Original 

Printmaking Competition, and was selected as the Artist of the Year in the 2007 Art Institute, Original Print Category. Some of her works are in the 

museums of Spain (SantCarles de la Rapita), Italy (MuseoMichetti in Francavilla al Mare) and Izmir State Painting and Sculpture Museum, Istanbul 

IMOGA, Anadolu University, Marmara University, Hacettepe University, and Gazi University, and in the collections of domestic and foreign, public and 

private institutions such as the Turkish Ministry of Culture, the Turkish Ministry of Foreign Affairs, and the State Guesthouse.

Ankara'da doğan sanatçı 2000 yılında Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Uygulamalı Sanatlar Resim 

Bölümü'nden mezun oldu. Yurt içinde Teknoloji tasarım ve gelecek için eğitim konulu seminer 

çalışmalarına katıldı. Doğa sevgisinin işlendiği eserlerinin manifestosu olan deneme içerikli “Sandal 

Saati”adında bir kitabı bulunmaktadır. Atatürk Üniversitesi Güzel sanatlar Enstitüsü, Heykel Anabilim 

Dalı'nda yüksek lisans yapmıştır.Yurtiçinde bazı kurum ve kuruluşlarda, Konya, Kastamonu, Çorum 

Müzesi'nde eserleri bulunmaktadır. Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde Ressam görevine devam 

etmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk Hava Kurumu'nun düzenlediği proje ve yarışmalarda Jüri 

üyeliği yapmıştır. Kişisel ve Karma sergilerde yer almıştır. Tayland Büyükelçiliği Ödülü ve Kardelen Şiir, 

Sanat Onur Ödülüne sahiptir.

The artist, born in Ankara,graduated from Gazi University, Faculty of Vocational Education, Applied Arts, 

Department of Painting in 2000. She participated in seminars on technology, design and education for the future. 

She has a book called "Sandal Saati" wit hes say content, which is the manifest of her works in which the love of nature 

is studied. She completed her master's degree in Atatürk University Fine Arts Institute, Department of Sculpture. Her 

worksare in some institutions and organizations in Turkey such as in Konya, Kastamonu and Çorum Museums. She continues to 

work as a painter at the Ankara Painting and Sculpture Museum. She was a jury member in projects and competitions organized by the Turkish Grand 

National Assembly and the Turkish Aeronautical Association. She took part in solo and group exhibitions. She has the Thai Embassy Award and the 

Snowdrop Poetry, Art Honor Award.

1940 Ardahan doğumlu. 1963-1970 yılları arasında Ankara Türk Amerikan Kültür Derneği'nde Refik 

Epikman, Orhan Kılıç ve Lütfü Günay hocalardan resim dersleri aldı. 1990 yılında Paris'te 6 ay müzelerde 

incelemelerde bulundu. 1994'te davet edildiği Almanya-Lamspring Sanat Evi'nde çalışmalar yaptı. 

1968'te kurulan Altılar Grubu ve Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği üyesi olan ressam 

şimdiye kadar 25 kişisel sergi ve pek çok karma sergiye katıldı. Bir ödül ve iki mansiyonu olan sanatçı 

halen çalışmalarını Ankara kendi atölyesinde sürdürmektedir.

Erdoğan as born in Ardahan on Feb. 15, 1940. Between 1968-1970, she was trained at the Turkish American 

Association by the art masters Refik Epikman, Orhan Kılıç and Lütfi Günay. In 1990 she went to Paris to visit the 

art museums for 6 months. In 1994, she pursued her work in Germany- Lamspring Art-House. Artist who is a 

member of The Six Painters Group and The United Painters and Sculptors Association had 25 personal and many 

combined exhibitions. She has a prize and two honourable mentions. Ms. Erdoğan presently carries on her art work 

in her private studio in Ankara.

GÜLER GÖK 

İskilip- Çorum 1975 doğumlu. Selçuk Üniversitesi Resim –İş Eğitimi Bölümü Resim Ana sanat dalı lisans 

mezunu. On Dokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim –İş Eğitimi bölümünde yüksek 

lisansına devam etmektedir. Hughette Eyüpoğlu hanım efendiden strafor baskı yapmayı öğrendi. İlham 

Enveroğlu ve Orhan Cebrailoğlu atölyesinde dersler aldı. Çorum ilinde Zübeyde Hanım Özel Eğitim 

Uygulama okulun görsel sanatlar öğretmenliği yapıyor. Dört kişisel sergi açmakla birlikte ulusal ve 

uluslar arası pek çok karma sergiye katılmıştır. 6 Mart 2019�da kadın temalı „Çemberimde Gül Oya� 

adlı kişisel resim sergisini, İkinci kişisel sergisini 15 Ekim 2021 yılında “özel kalplerin rengi adı” altında 

toplumda engelli öğrenciler için farkındalık oluşturmak adına açmış bulunmaktadır. Sanat görüşü ve 

eserleri Sanatım dergisinde Temmuz 2020 sayısına konuk oldu. Atatürk�ün Türk kadınlarına vermiş 

olduğu değerden dolayı kadın çalışıyor. Kadının baş tacı edilmesine olan inancı onu kadın çalışmaya itti. 

Bu nedenle kadınlarının başlarına taçlar takıyor. Minyatür sanatını çağdaş bir şekilde yorumlayan sanatçı, 

eserlerinin alt yapısını strafor baskılardan oluşturuyor. Renk onun vazgeçilmesidir. Uzun yıllar ilköğretim 

okullarında çalışmasından dolayı çocukların fütursuz renk vuruşlarına hayrandır. Suluboya, akrilik boya ve baskı 

tekniğinden oluşan eserlerin de annesi, kardeşleri, kızını ve kendisi çalışıyor. Arkeoloji eserlerinin derinliklerinden 

gelen o gizemli havadan esinlenmeyi seven sanatçı, eğer çocukken saçınıza papatyalardan taçlar taktıysanız, onun yarattığı periler ülkesinin 

sultanlarında kendinizi bulabilirsiniz.

She was born in 1975 in İskilip-Çorum. She graduated from Selcuk University, Department of Painting and Business Education, Department of Painting. 

She is continuing her master's degree in On Dokuz Mayıs University, Faculty of Fine Arts, Department of Painting and Business Education. Hughette 

Eyüpoğlu learned how to print styrofoam from Ms. He took lessons at the workshop of İlham Enveroğlu and Orhan Cebrailoğlu. Zübeyde Hanım is a 

visual arts teacher at the Special Education Practice school in Çorum. She opened four solo exhibitions and participated in many national and 

international group exhibitions. On March 6, 2019, she opened her personal painting exhibition titled "Rose Oya in My Circle" on March 6, 2019, and her 

second personal exhibition on October 15, 2021, under the name of "the color of special hearts", to raise awareness for disabled students in the society. 

Her art view and works were the guests of the July 2020 issue of My Art magazine. Women are working because of the value Atatürk gave to Turkish 

women. Her belief in the crowning of women pushed him to work as a woman. That's why he wears crowns on his women's heads. Interpreting the 

miniature art in a contemporary way, the artist creates the infrastructure of his works from styrofoam prints. Color is its abandonment. She admires 

children's flawless color strokes because she her worked in primary schools for many years. Her mother, siblings, daughter and himself work on the 

works consisting of watercolor, acrylic paint and printing techniques. The artist, who likes to be inspired by the mysterious air that comes from the depths 

of archaeological works, if you wore daisies crowns in your hair as a child, you can find yourself in the sultans of the fairyland he created.

1955 Yılında Kosova'nın Prizren kentinde doğdu. 1978 yılında, Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü'nden 

mezun oldu. Bugüne kadar 56 kişisel sergi açtı. Avrupa'nın ve Asya'nın çeşitli ülkelerinde, kişisel ve karma 

sergilere katıldı. (Bulgaristan, Moldova, Kırgızistan, Kosova, Arnavutluk, Karadağ, Macaristan, Gürcistan, 

Pakistan, ABD, Fransa ) Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği (BRHD) üyesi olan sanatçı, bir 

dönem genel sekreterliğini, iki dönem de bu derneğin başkanlığını yapmıştır. Sanatçı çalışmalarını 

Ankara'daki atölyesinde devam ettirmektedir. 

He was born in the city of Prizren, Kosovo in 1955. In 1978, he graduated from the Painting Department of 

Gazi Education Institute. He held 56 personal exhibitions so far. He participated in personal and group 

exhibitions in various countries of Europe and Asia. (Bulgaria, Moldova, Kyrgyzstan, Kosovo, Albania, 

Montenegro, Hungary, Georgia, Pakistan, USA, France) Artist is a member of United Painters and Sculptors 

Association (BRHD) and took charge of secretary general position for one year and president of the association for 

two years. Artist continues his works in his personal studio in Ankara.

GÜLER DİŞBUDAK

GÜLSEN ERDOĞAN
GÜLTEKİN SERBEST

Sivas doğumlu sanatçı; lisansve lisansüstü eğitimini ODTÜ, Kimya Bölümünde tamamladı. Aynı bölümde 

araştırma görevlisi olarak başladığı profesyonel iş yaşamını İstanbul'da ulusal ve uluslararası şirketlerde 

devam ettirdi. Ortaokul yıllarında resim öğretmeninin teşvikiyle başlayan ve iş hayatıyla birlikte bireysel 

olarak sürdürdüğü resim çalışmalarını İstanbul'da Sn.Ali Candaş ve Burhan Yıldırım atölyelerinde 

geliştirdi.  2019 yılında BU ve KHAS tarafından düzenlenen sırasıyla 'Çağdaş Sanat ve Bienallar ve Sanat 

Terapistliği eğitim programlarını başarıyla tamamlamıştır. Güler Özcan, resimlerinde renkleri sezgisel 

olarak tüm yalınlığıyla doğada varolduğu gibi kullanmaktadır. Onun resimlerinde: kadim inanışlar, 

ritüeller  insanoğlunun tarihsel gelişimi ve güncel sosyal yaşamın kendisinde uyandırdığı duygular 

onun dışavurumcu anlatımı, özgün yorumu ve renkleriyle yer alırlar. 2000'li yıllarla birlikte; resimleriyle 

yurt içinde ve yurt dışında fuarlar, sosyal amaçlı özel sergiler ve karma sergilerde yer almaya başlamıştır.  

İlk kişisel sergisini 2014 yılında İstanbul ,Planet of Art Gallery'de açmıştır. 2022 yılı itibariyle 10u kişişel sergi 

olmak 50nin üzerinde karma sergilerde yer almıştır. Halen Çekmeköy'de bulunan atölyesinde ,hayatının 

merkezine koyduğu resmini yapmaya ve izleyiciyle buluşturmaya devam ediyor.....

She was born in Sivas and completed her undergraduate and graduate studies in METU, Chemistry Department. She started his professional career as a 

research assistant in the same department and continued in national and international companies in Istanbul. She started her painting studies with the 

encouragement of art teacher during her secondary school years and continued with her work life as an individual and developed them in ateliers of Mr. 

Ali Candaş and Burhan Yıldırım in Istanbul.  Güler Özcan intuitively uses the colours as they exist in nature. In her paintings: ancient beliefs, rituals, 

historical development of mankind, and the emotions evoked in contemporary social life are present in her expressionist painting with her unique 

interpretation. With the 2000s; she started to take part in fairs, special exhibitions and group exhibitions in Turkey and abroad with her paintings. Her 

first solo exhibition took place in 2014 at Planet of Art Gallery in Istanbul. As of 2022, She took place in more than 50 group exhibitions and tensolo 

exhibitions at national and international galeries.

GÜLER ÖZCAN
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GÜLÜMAY ÇİRAZ

1969 Gaziantep’de doğan Gülümay Çiraz Gazi üniversitesi Resim-iş Eğitimi Fakültesi Grafik Bölümünden 

mezun oldu. Bir süre grafiker olarak çalıştı. 1994’ten beri Türkiye’nin farklı şehirlerinde Görsel Sanatlar 

Öğretmenliği yaptıktan sonra 2010’den beri Çankaya Halk Eğitim Merkezinde Karakalem Resim, 

Suluboya Resim ve Yağlıboya Resim eğitimleri vermektedir. Yunanistan, Bulgaristan, Mısır, Kıbrıs Yakın 

Doğu Üniversitesi  Çağdaş Sanatlar Müzesi Resim Çalıştayı gibi birçok sergiye ve uluslararası resim 

çalıştaylarına davet edildi. Gülümay Çiraz çalışmalarını Ankara bulunan atölyesinde sürdürmektedir.

Born in 1969 in Gazitantep, Gülümay Çiraz graduated from Gazi University, Faculty of Painting and Business 

Education, Department of Graphics. She worked as a graphic designer for a while.After working as a Visual 

Arts Teacher in different cities of Turkey since 1994. She has been teaching Charcoal Painting, Watercolor 

Painting and Oil Painting at Çankaya Public Education Center since 2010. She was invited to many exhibitions 

and international painting workshops in Greece,Bulgaria, Egypt, Cyprus Near East University Museum of 

Contemporary Arts Painting Workshop in Turkey and abroad. Gülümay Çiraz continues her works in her workshop in 

Ankara.

1966 yılında Samsun’da doğdu. İlk ve Orta öğretimini Samsunda tamamladı. 1988 yılında Ondokuz Mayıs 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim–İş Eğitimi Bölümünü bitirdi. 1989 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim 

Fakültesi Resim–İş Eğitimi Bölümünde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 1991 yılında Gazi 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim–İş Eğitimi Anabilim Dalında Yüksek Lisansını, 1997 yılında 

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim–İş Eğitimi Anabilim Dalında doktorasını tamamladı. 

2002 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim–İş Eğitimi 

Anabilim Dalında yardımcı doçent kadrosuna atandı. 2019 yılında Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar 

Üniversitesi Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi Görsel Sanatlar Eğitimi Bölümü’ne Doçent olarak 

atandı. Halen Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi 

Görsel anatlar Eğitimi Bölümü’nde görevini sürdürmektedir. Görevinin yanı sıra Görsed ve BRHD üyesi 

olarak sanat çalışmalarına Ankara’da devam etmektedir.

She was born in 1966 in Samsun. She completed her primary and secondary education 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 at the Institute of Social Sciences at Gazi University. She opened 6 solo exhibitions including one abroad and participated in many 

mixed exhibitions. She has her paintings in the private and official collections, especially in the collections of the Ministry of Culture. She worked as an 

Assist. Prof. in the Painting Teaching Programme, the Department of Fine Arts Teaching in Gazi Education Faculty at Gazi University between 1989-2019. 

She currently holds the position of Assoc. Prof. Dr position at Ankara Music and Fine Arts University.

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.Çalışmalarında doğanın yok oluşuna 

ve yozlaşmasına karşı bir başkaldırının izini sürmek mümkündür. Sanatın özgürlüğü ile doğanın ki 

birleştiğinde sonsuz güzelliklerin meydana geldiğine ve beyaz rengin özgürlüğü sonsuzluğa 

götürdüğüne inanır. Resimlerindeki beyaz renk sanatçının imzası niteliğindedir. Çalışmalarını 

Ankara'daki kendi atölyesinde sürdüren sanatçı, Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği (BRHD) 

başkanıdır.

She graduated from Gazi Education Institute, The Department of Painting. She worked as an art teacher for 25 

years. Inaddition to 15 personal exhibitions, she participated in many national anda international group 

exhibitions. It is possible to trace a rebellion against the destruction anda corruption of nature in her works. She 

believes that when the freedom of art anda that of nature come together, endless beauties occur and the color 

white takes free dom to eternity.The white color in her paintings is the signature of the artist. Continuing her works in 

his own workshop in Ankara, the artist is the president of the United Painters and Sculptors Association (UPSA).

HABİP AYDOĞDU

1952'de Konya'da doğdu. 1970'de İstanbul İlköğretmen Okulu Resim Semineri'ni, 1974'de ise İstanbul Devlet 

Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu'nu tamamladı. İlk kişisel sergisini 1976'da Ankara'da açtı. 1980'li yılların 

ortalarında; Vakko Sanat Galerilerinde “Sokaklar Çığlık Çığlığa” sergilerini gerçekleştirdi. 1988'de Galeri 

Selvin'de açtığı “Uçan Düş” sergisinde metnini Erhan Karaesmen'in hazırladığı kitabı yayınlandı. 1999'da 

Aksanat'ın “Milenyumu Karşılarken” projesine katıldı. 20. sanat yılını “Hesaplaşma ve Yaşamı Savunma” 

adlı sergisiyle Milli Reasürans Sanat Galerisi'nde; 30. yılını ise Ortaköy Sanat Galerisi'nde “İzler” adlı 

sergisiyle kutladı. 2002'de Avusturya Feldkirch Galerie Sechzig'de kişisel bir sergi açtı. Aynı yıl Bilim 

Sanat Galerisi Murat Ural'ın yazdığı Habip Aydoğdu kitabı yayınlandı. 2008'de Ankara Batı Birlik Sanat 

Galerisi'ndeki sergisinde, resimli günlüklerinin tıpkıbasımı “İç Dökümleri” adıyla yayınlandı ve “Vincent 

van Gogh'un Peşinde, Modernizmin İzinde” adlı projeye katıldı. Üç boyutlu çalışmalarını sergilediği 

“Düşler ve Buluntular” adlı sergisini 2010'da Grup Sanat Galerisi'nde açtı. 2012'de Arete Sanat Galerisi'nde 

“Zamanın Ruhu” adlı sergisi Habip Aydoğdu-İbrahim Karaoğlu söyleşisini içeren aynı adlı kitapla birlikte 

açıldı. 2013-14 yılında yine Arete Sanat Galerisi'nde metin yazarlığı ve küratörlüğünü Zeynep Yasa Yaman'ın 

yaptığı “Kenar Notları” kitabı eşliğindeki sergisini açtı. 2015'te İş Sanat Kibele Sanat Galerisi'nde “Kırmızı” adlı 

retrospektif sergisiyle izleyicisiyle buluşan Aydoğdu, 2016'da Adonis ile İzmir Folkart Gallery'de “Kan Kırmızı”, 2018'de ise Bodrum Şevket 

Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi'nde “Kırmızı Yolculuk” adlı sergisini gerçekleştirdi. Koronavirüs günlüğü olarak da yorumlanabilecek “Kırmızı 

Yine Kırmızı” isimli son sergisi 2022'de İş Sanat Ankara Sanat Galerisi'nde gerçekleşmiştir. Yurt içi ve dışında 77 kişisel sergi gerçekleştirmiş, 

alanında 10'dan fazla ödülün sahibi olan Aydoğdu'nun yapıtları; pek çok önemli müzede bulunmaktadır.

Habip Aydoğdu was born in Konya in 1952. He completed the Istanbul Primary School Painting Seminar in 1970 and the Istanbul State Applied Fine Arts 

School in 1974. He opened his first personal exhibition in Ankara in 1976. In the mid-1980s; He held the “Streets Scream, Scream” exhibitions at Vakko Art 

Galleries. His book, whose text was prepared by Erhan Karaesmen, was published in the "Flying Dream" exhibition he opened at Gallery Selvin in 1988. In 

1999, she participated in Aksanat's "Welcoming the Millennium" project. Celebrating its 20th year of art with the exhibition "Reckoning and Defense of 

Life" at Milli Reasürans Art Gallery; It celebrated its 30th anniversary with the exhibition “Traces” at Ortaköy Art Gallery. In 2002, he opened a personal 

exhibition at the Austrian Feldkirch Galerie Sechzig. In the same year, the book Habip Aydoğdu, written by the Science and Art Gallery Murat Ural, was 

published. In 2008, the facsimile of her illustrated diaries was published under the name of “İç Dökümleri” in her exhibition at Ankara Batı Birlik Art 

Gallery and she participated in the project “In Search of Vincent van Gogh, In Search of Modernism”. He opened his exhibition "Dreams and Finds", in 

which he exhibited his three-dimensional works, at Grup Art Gallery in 2010. In 2012, her exhibition titled “The Spirit of Time” was opened at Arete Art 

Gallery, together with the book of the same name, which includes the Habip Aydoğdu-İbrahim Karaoğlu interview. In 2013-14, he opened an exhibition in 

the company of the book "Edge Notes" by Zeynep Yasa Yaman, who was a copywriter and curator, again at Arete Art Gallery. Aydoğdu met with the 

audience with the retrospective exhibition “Red” at İş Sanat Kibele Art Gallery in 2015. He held his exhibition “Journey”. His last exhibition titled "Red 

Again, Red", which can also be interpreted as a coronavirus diary, was held at İş Sanat Ankara Art Gallery in 2022. The works of Aydoğdu, who has held 77 

personal exhibitions at home and abroad and has more than 10 awards in his field; It is in many important museums.

1942 yılnda aksaray'da doğdu. 1969 yılında gazi eğitim enstitüsü resim bölümünden mezun oldu. milli 

eğitimin her kademesinde çalışan hasan akın, kırk üç yıl altı ay hizmetin oyut yılını gazi eğitim fakültesi 

ana sanat dalında çalıştıktan sonra, 2007 yılında emekliye ayrıldı. sanatında kesintisiz çalışan hasan 

akın, çok sayıda karma sergilere katıldı, kişisel sergiler açtı.

he was born ın aksaray ın 1942. ın 1969, he graduated from the gazı ınstıtute of educatıon, department of art. 

workıng ın all levels of natıonal educatıon, hasan akın retıred ın 2007 after workıng ın the maın art of the gazı 

educatıon faculty. workıng contınuously ın hıs art, hasan akın attended many mıxed exhıbıtıons and opened 

personal exhıbıtıons.

GÜZİN ALTAN AYRANCIOĞLU

GÜZİN ARISOY

HASAN AKIN

05.07.1970 tarihinde Yozgat Akdağmadeni doğumluyum. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamladım. 

1991-1994 Ankara, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Resim-İş Eğitimi Bölümünün Resim dalından 

mezun oldum. 1995-1998 Şanlıurfa- Suruç, Sabancı Kız Meslek Lisesinde resim öğretmenliği yaptım. 

1998-2009 Ankara, Bala İlçesinde, Tınaztepe İlköğretim Okulunda resim öğretmenliği yaptım. 2010 

Çankaya Başkent Halk Eğitimi Merkezi resim öğretmeni olarak görev yapmaktayım.

I was born on 05.07.1970 in Yozgat Akdağmadeni. I completed my primary, secondary and high  School 

education in Ankara. 1991-1994 Ankara, Gazi University, Gazi Education Faculty, Painting Department, I 

graduated from the Department of Painting. 1995-1998 Şanlıurfa- Suruç, I worked as an art teacher at Sabancı 

Girls&#39; Vocational High School. 1998-2009 I worked as an art teacher at Tınaztepe Primary School in 

Ankara, Bala District. I am working as an art teacher since 2010 Çankaya Başkent Public Education Center.

HAMDİ ESER

1963 yılında Divriği'de doğdu. 1985 Yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim Bölümündenmezun 

oldu.1987-1990 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Anasanat Dalında 

Yüksek Lisans Programını tamamladı. Bugüne kadar yirmi kişisel sergi açtı.Resmi ve özel koleksiyonlarda 

eserleri bulunan sanatçı halen çalışmalarına Ankara'da devam etmektedir. 8. ve 12. Şefik Bursalı Resim 

Yarışması ödüllerinin sahibi olan sanaçtı 20 kişsel serginin yanında birçok karma sergiye katılmıştır.

He was born in 1963 in Divrigi. He graduated from Gazi University, Faculty of Education,The Department of 

Painting in 1985. Between 1987-1990, he completed his master degree in Hacettepe University, Faculty of Fine 

Arts,The Department of Painting. He has opened twenty personal exhibitions so far. The artist, whose worksare 

in official anda private collections, stil continues to work in Ankara. The artist, who won the 8thand 12th Şefik 

Bursalı Painting Competition awards, participated in many group exhibitions.

HALİL COŞKUN
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GÜLÜMAY ÇİRAZ

1969 Gaziantep’de doğan Gülümay Çiraz Gazi üniversitesi Resim-iş Eğitimi Fakültesi Grafik Bölümünden 

mezun oldu. Bir süre grafiker olarak çalıştı. 1994’ten beri Türkiye’nin farklı şehirlerinde Görsel Sanatlar 

Öğretmenliği yaptıktan sonra 2010’den beri Çankaya Halk Eğitim Merkezinde Karakalem Resim, 

Suluboya Resim ve Yağlıboya Resim eğitimleri vermektedir. Yunanistan, Bulgaristan, Mısır, Kıbrıs Yakın 

Doğu Üniversitesi  Çağdaş Sanatlar Müzesi Resim Çalıştayı gibi birçok sergiye ve uluslararası resim 

çalıştaylarına davet edildi. Gülümay Çiraz çalışmalarını Ankara bulunan atölyesinde sürdürmektedir.

Born in 1969 in Gazitantep, Gülümay Çiraz graduated from Gazi University, Faculty of Painting and Business 

Education, Department of Graphics. She worked as a graphic designer for a while.After working as a Visual 

Arts Teacher in different cities of Turkey since 1994. She has been teaching Charcoal Painting, Watercolor 

Painting and Oil Painting at Çankaya Public Education Center since 2010. She was invited to many exhibitions 

and international painting workshops in Greece,Bulgaria, Egypt, Cyprus Near East University Museum of 

Contemporary Arts Painting Workshop in Turkey and abroad. Gülümay Çiraz continues her works in her workshop in 

Ankara.

1966 yılında Samsun’da doğdu. İlk ve Orta öğretimini Samsunda tamamladı. 1988 yılında Ondokuz Mayıs 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim–İş Eğitimi Bölümünü bitirdi. 1989 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim 

Fakültesi Resim–İş Eğitimi Bölümünde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 1991 yılında Gazi 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim–İş Eğitimi Anabilim Dalında Yüksek Lisansını, 1997 yılında 

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim–İş Eğitimi Anabilim Dalında doktorasını tamamladı. 

2002 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim–İş Eğitimi 

Anabilim Dalında yardımcı doçent kadrosuna atandı. 2019 yılında Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar 

Üniversitesi Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi Görsel Sanatlar Eğitimi Bölümü’ne Doçent olarak 

atandı. Halen Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi 

Görsel anatlar Eğitimi Bölümü’nde görevini sürdürmektedir. Görevinin yanı sıra Görsed ve BRHD üyesi 

olarak sanat çalışmalarına Ankara’da devam etmektedir.

She was born in 1966 in Samsun. She completed her primary and secondary education 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 at the Institute of Social Sciences at Gazi University. She opened 6 solo exhibitions including one abroad and participated in many 

mixed exhibitions. She has her paintings in the private and official collections, especially in the collections of the Ministry of Culture. She worked as an 

Assist. Prof. in the Painting Teaching Programme, the Department of Fine Arts Teaching in Gazi Education Faculty at Gazi University between 1989-2019. 

She currently holds the position of Assoc. Prof. Dr position at Ankara Music and Fine Arts University.

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.Çalışmalarında doğanın yok oluşuna 

ve yozlaşmasına karşı bir başkaldırının izini sürmek mümkündür. Sanatın özgürlüğü ile doğanın ki 

birleştiğinde sonsuz güzelliklerin meydana geldiğine ve beyaz rengin özgürlüğü sonsuzluğa 

götürdüğüne inanır. Resimlerindeki beyaz renk sanatçının imzası niteliğindedir. Çalışmalarını 

Ankara'daki kendi atölyesinde sürdüren sanatçı, Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği (BRHD) 

başkanıdır.

She graduated from Gazi Education Institute, The Department of Painting. She worked as an art teacher for 25 

years. Inaddition to 15 personal exhibitions, she participated in many national anda international group 

exhibitions. It is possible to trace a rebellion against the destruction anda corruption of nature in her works. She 

believes that when the freedom of art anda that of nature come together, endless beauties occur and the color 

white takes free dom to eternity.The white color in her paintings is the signature of the artist. Continuing her works in 

his own workshop in Ankara, the artist is the president of the United Painters and Sculptors Association (UPSA).

HABİP AYDOĞDU

1952'de Konya'da doğdu. 1970'de İstanbul İlköğretmen Okulu Resim Semineri'ni, 1974'de ise İstanbul Devlet 

Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu'nu tamamladı. İlk kişisel sergisini 1976'da Ankara'da açtı. 1980'li yılların 

ortalarında; Vakko Sanat Galerilerinde “Sokaklar Çığlık Çığlığa” sergilerini gerçekleştirdi. 1988'de Galeri 

Selvin'de açtığı “Uçan Düş” sergisinde metnini Erhan Karaesmen'in hazırladığı kitabı yayınlandı. 1999'da 

Aksanat'ın “Milenyumu Karşılarken” projesine katıldı. 20. sanat yılını “Hesaplaşma ve Yaşamı Savunma” 

adlı sergisiyle Milli Reasürans Sanat Galerisi'nde; 30. yılını ise Ortaköy Sanat Galerisi'nde “İzler” adlı 

sergisiyle kutladı. 2002'de Avusturya Feldkirch Galerie Sechzig'de kişisel bir sergi açtı. Aynı yıl Bilim 

Sanat Galerisi Murat Ural'ın yazdığı Habip Aydoğdu kitabı yayınlandı. 2008'de Ankara Batı Birlik Sanat 

Galerisi'ndeki sergisinde, resimli günlüklerinin tıpkıbasımı “İç Dökümleri” adıyla yayınlandı ve “Vincent 

van Gogh'un Peşinde, Modernizmin İzinde” adlı projeye katıldı. Üç boyutlu çalışmalarını sergilediği 

“Düşler ve Buluntular” adlı sergisini 2010'da Grup Sanat Galerisi'nde açtı. 2012'de Arete Sanat Galerisi'nde 

“Zamanın Ruhu” adlı sergisi Habip Aydoğdu-İbrahim Karaoğlu söyleşisini içeren aynı adlı kitapla birlikte 

açıldı. 2013-14 yılında yine Arete Sanat Galerisi'nde metin yazarlığı ve küratörlüğünü Zeynep Yasa Yaman'ın 

yaptığı “Kenar Notları” kitabı eşliğindeki sergisini açtı. 2015'te İş Sanat Kibele Sanat Galerisi'nde “Kırmızı” adlı 

retrospektif sergisiyle izleyicisiyle buluşan Aydoğdu, 2016'da Adonis ile İzmir Folkart Gallery'de “Kan Kırmızı”, 2018'de ise Bodrum Şevket 

Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi'nde “Kırmızı Yolculuk” adlı sergisini gerçekleştirdi. Koronavirüs günlüğü olarak da yorumlanabilecek “Kırmızı 

Yine Kırmızı” isimli son sergisi 2022'de İş Sanat Ankara Sanat Galerisi'nde gerçekleşmiştir. Yurt içi ve dışında 77 kişisel sergi gerçekleştirmiş, 

alanında 10'dan fazla ödülün sahibi olan Aydoğdu'nun yapıtları; pek çok önemli müzede bulunmaktadır.

Habip Aydoğdu was born in Konya in 1952. He completed the Istanbul Primary School Painting Seminar in 1970 and the Istanbul State Applied Fine Arts 

School in 1974. He opened his first personal exhibition in Ankara in 1976. In the mid-1980s; He held the “Streets Scream, Scream” exhibitions at Vakko Art 

Galleries. His book, whose text was prepared by Erhan Karaesmen, was published in the "Flying Dream" exhibition he opened at Gallery Selvin in 1988. In 

1999, she participated in Aksanat's "Welcoming the Millennium" project. Celebrating its 20th year of art with the exhibition "Reckoning and Defense of 

Life" at Milli Reasürans Art Gallery; It celebrated its 30th anniversary with the exhibition “Traces” at Ortaköy Art Gallery. In 2002, he opened a personal 

exhibition at the Austrian Feldkirch Galerie Sechzig. In the same year, the book Habip Aydoğdu, written by the Science and Art Gallery Murat Ural, was 

published. In 2008, the facsimile of her illustrated diaries was published under the name of “İç Dökümleri” in her exhibition at Ankara Batı Birlik Art 

Gallery and she participated in the project “In Search of Vincent van Gogh, In Search of Modernism”. He opened his exhibition "Dreams and Finds", in 

which he exhibited his three-dimensional works, at Grup Art Gallery in 2010. In 2012, her exhibition titled “The Spirit of Time” was opened at Arete Art 

Gallery, together with the book of the same name, which includes the Habip Aydoğdu-İbrahim Karaoğlu interview. In 2013-14, he opened an exhibition in 

the company of the book "Edge Notes" by Zeynep Yasa Yaman, who was a copywriter and curator, again at Arete Art Gallery. Aydoğdu met with the 

audience with the retrospective exhibition “Red” at İş Sanat Kibele Art Gallery in 2015. He held his exhibition “Journey”. His last exhibition titled "Red 

Again, Red", which can also be interpreted as a coronavirus diary, was held at İş Sanat Ankara Art Gallery in 2022. The works of Aydoğdu, who has held 77 

personal exhibitions at home and abroad and has more than 10 awards in his field; It is in many important museums.

1942 yılnda aksaray'da doğdu. 1969 yılında gazi eğitim enstitüsü resim bölümünden mezun oldu. milli 

eğitimin her kademesinde çalışan hasan akın, kırk üç yıl altı ay hizmetin oyut yılını gazi eğitim fakültesi 

ana sanat dalında çalıştıktan sonra, 2007 yılında emekliye ayrıldı. sanatında kesintisiz çalışan hasan 

akın, çok sayıda karma sergilere katıldı, kişisel sergiler açtı.

he was born ın aksaray ın 1942. ın 1969, he graduated from the gazı ınstıtute of educatıon, department of art. 

workıng ın all levels of natıonal educatıon, hasan akın retıred ın 2007 after workıng ın the maın art of the gazı 

educatıon faculty. workıng contınuously ın hıs art, hasan akın attended many mıxed exhıbıtıons and opened 

personal exhıbıtıons.

GÜZİN ALTAN AYRANCIOĞLU

GÜZİN ARISOY

HASAN AKIN

05.07.1970 tarihinde Yozgat Akdağmadeni doğumluyum. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamladım. 

1991-1994 Ankara, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Resim-İş Eğitimi Bölümünün Resim dalından 

mezun oldum. 1995-1998 Şanlıurfa- Suruç, Sabancı Kız Meslek Lisesinde resim öğretmenliği yaptım. 

1998-2009 Ankara, Bala İlçesinde, Tınaztepe İlköğretim Okulunda resim öğretmenliği yaptım. 2010 

Çankaya Başkent Halk Eğitimi Merkezi resim öğretmeni olarak görev yapmaktayım.

I was born on 05.07.1970 in Yozgat Akdağmadeni. I completed my primary, secondary and high  School 

education in Ankara. 1991-1994 Ankara, Gazi University, Gazi Education Faculty, Painting Department, I 

graduated from the Department of Painting. 1995-1998 Şanlıurfa- Suruç, I worked as an art teacher at Sabancı 

Girls&#39; Vocational High School. 1998-2009 I worked as an art teacher at Tınaztepe Primary School in 

Ankara, Bala District. I am working as an art teacher since 2010 Çankaya Başkent Public Education Center.

HAMDİ ESER

1963 yılında Divriği'de doğdu. 1985 Yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim Bölümündenmezun 

oldu.1987-1990 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Anasanat Dalında 

Yüksek Lisans Programını tamamladı. Bugüne kadar yirmi kişisel sergi açtı.Resmi ve özel koleksiyonlarda 

eserleri bulunan sanatçı halen çalışmalarına Ankara'da devam etmektedir. 8. ve 12. Şefik Bursalı Resim 

Yarışması ödüllerinin sahibi olan sanaçtı 20 kişsel serginin yanında birçok karma sergiye katılmıştır.

He was born in 1963 in Divrigi. He graduated from Gazi University, Faculty of Education,The Department of 

Painting in 1985. Between 1987-1990, he completed his master degree in Hacettepe University, Faculty of Fine 

Arts,The Department of Painting. He has opened twenty personal exhibitions so far. The artist, whose worksare 

in official anda private collections, stil continues to work in Ankara. The artist, who won the 8thand 12th Şefik 

Bursalı Painting Competition awards, participated in many group exhibitions.

HALİL COŞKUN
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HATİCE KILIÇASLAN

1965 Yılında İzmir de doğdu. 1984 Yılında Dokuz Eylül Üniversitesi MYO İktisadi ve İdari Programlar 

Bölümü'nden mezun oldu ve profesyonel iş yaşamına başladı. 2004 Yılında Feriha Tuğran Atölyesiyle 

tanıştı ve uzun yıllar dersler aldı. On dört kişisel sergi açtı. Pek çok karma sergi ve sanatsal etkinliklerde 

yer aldı. 2012 Yılı 12.Şefik Bursalı Resim yarışması sergileme ödülü olmak üzere toplam altı sergileme 

ödülü bulunmakta. Sanatçı kendi içinde bir sistemden oluşan fırça darbeleriyle başladığı resmini soyut 

dışa vurumcu lirik bir anlatım ile oluşturur. Çağımızda olan, biten tüm kötülüklere karşın yaşamın 

güzelliklerini anımsatan resimleriyle, çalışmalarını İzmir'de aralıksız sürdürmektedir.

Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği üyesidir.

She was born in Izmir in 1965. She graduated from Dokuz Eylül University Vocational School Economics and 

Administrative Programs Department in 1984 and started her professional business life. In 2004, she met Feriha 

Tuğran Workshop and took classes for many years. She has had fourteen solo exhibitions and took part in many 

group exhibitions and artistic events and has six exhibition awards, including the exhibition award of the Şefik Bursalı 

Painting Competition. The artist creates her painting, which started with brush strokes consisting of a    system, with an 

abstract expressionist lyrical expression. Despite all the evils of our age, her paintings reminds us beauties of life. She Continues her work in İzmir 

uninterruptedly. She is a member of the Living Painters and Sculptors Association.

1952 Eskişehir'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Eskişehir'de tamamladı. 1976 Samsun Eğitim Fakültesi 

Resim Bölümünü birincilikle bitirdi. İlk görev yeri olan Artvin-Arhavi Lisesi'nde,daha sonra Ankara'nın 

çeşitli yerlerinde 23 yıl görev yaparak emekli oldu. Sanatçı, konularında, sevgiyi, mücadeleyi, doğanın 

yaşama dönüşümünü  ifade etmeye çalıştı. Hayalin resme dönüştüğü peyzajlarında doğanın el 

degmemiş güzelliklerine olan farkındalık etkisini, renk ve lekelerle,ağırlıklı suluboya tekniği ile işledi. 

Ankara'da yaşayan sanatçı Suluboya Ressamlar Grubu ve B.R.H.D. Derneği üyesidir.Yurdumuzun çeşitli 

illerinde pek çok karma sergi ve 19 kişisel sergi açmıştır.

Borned in 1952, Eskisehir. Graduated from primary, middle and high school in Eskisehir. She undergraduated 

with a first from Education Faculty at Ondokuz Mayıs University in Samsun. Her first place of duty was Artvin-

Arabi High School as art teacher, then she worked in various school in Ankara. Retired after working 23 years. 

Tried to express the untouched beauties of nature, love, peace and awareness in his paintings of dreams turned into 

paintings. Member of Watercolor Painter Groups and United Painters and Sculptors Association. Lives in Ankara.Many 

group painting exhibitions 19 individual painting exhibitions were opened in various provinces of our country.

1957 Şebinkarahisar / Giresun doğumlu. 1976-81 İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Yüksek Resim 

Bölümü'nde eğitim gördü. 1983-94 Elazığ, Fırat Üniversitesi'nde öğretim elamanı olarak görev yaptı. 1986-

89 “Sanatta Yeterliliğini” Mimar Sinan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yaptı. Gazi Üniversitesi, 

Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalında görev yaptı. 

2008-16 Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesinde öğretim üyesi olarak 

çalıştı. 1981 yılından bugüne kadar 3 tanesi Kuru Pastel tekniğinde olmak üzere 22 kişisel sergi açtı. Bu 

sergilerden birini, Bulgaristan'ın Turnovo şehrinde gerçekleştirildi. Son sergisini Retrospektif Sergi 

olarak 2022 'de açtı. Başta; Devlet Resim-Heykel sergileri, DYO ve Tekel yarışmalı sergileri olmak üzere 

ulusal ve uluslar arası  fuarlarda, çalıştaylar da, yarışmalı ve karma sergilerde eserleri sergilendi. 

Sanatçının bir eseri 1990 yılında, BP Oil Avrupa Genç Sanatçılar Yarışmasında sergilendi ve satın alındı. 

Sanatçı altı ödül sahibidir.

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 instructor in 

the Department of Fine Arts Education in the Gazi Faculty of  Education in Gazi University. 2008-16 His academic carrier at Atılım University Faculty of Art, 

Design and Architecture . Since 1981  having the 3 of them painted with soft pastel technique, he had 22 individual exhibitions.One exhibition took place 

in Tırnovo, Bulgaria.  Apart from these, he joined national and international exhibitions and workshops,  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.

HÜLYA CANBAZ 

UPSD (Uluslar arası Plastik Sanatlar Derneği) ve BRHD (Birleşmiş Ressamlar ve  Heykeltraşlar Derneği) üyesi 

olan CANBAZ, 1982 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü'nden mezun oldu. Sanat 

Eğitmeni olarak gençleri yetiştirirken, resim çalışmalarına devam etti. Sanatçı ve eğitimci kimliği taşıyan 

CANBAZ yurtiçi ve yurt dışında 50 nin üzerinde kişisel sergi açtı, karma sergilere yapıtlar verdi. Sanat 

fuarlarına ve bianallere katıldı. Yurt dışında resim, heykel, mimari, bezeme ve süsleme sanatlarında 

incelemeler yaptı. Japonya, Mısır, Hindistan ve Avrupanın çeşitli ülkelerinde çalıştaylara katıldı. 

CANBAZ'ın eserleri yurtiçi ve yurtdışı özel ve resmi koleksiyonlarda alıcı buldu. Erken dönem 

eserlerinde” Suluboyanın soyut yorumcusu” olarak tanınan, son yıllarda eserlerindeki soyut ve 

fantastik peyzaj yorumlarını akrilik ve yağlı boya kullanarak sürdüren CANBAZ, 38 yıllık sanat serüvenini 

kendi atölyesinde aktif olarak devam etmektedir.   

Being a member of UPSD (International Plastic Arts Association) and BRHD (United Painters and Sculptors 

Association), CANBAZ graduated from Gazi University Faculty of Education Painting Department in 1982. While 

raising young people as an Art Instructor, she continued his painting studies. CANBAZ, who has the identity of an artist and 

an educator, opened more than 50 personal exhibitions in Turkey and abroad, and gave works to group exhibitions. He participated in art fairs and 

biennials. He studied abroad in painting, sculpture, architecture, decoration and decorative arts. She attended workshops in Japan, Egypt, India and 

various European countries. CANBAZ's works found buyers in private and official collections at home and abroad. Known as the "abstract interpreter of 

watercolor" in her early works, CANBAZ, who her been continuing her abstract and fantastic landscape interpretations in her works by using acrylic and 

oil paints in recent years, continues his 38-year artistic adventure actively in her own workshop.

1962 yılında Marmaris'te doğdu. İlk ve orta öğrenimini Marmaris'te tamamladı. 1983 yılında Kara Harp 

Okulu'ndan Jandarma Subayı olarak mezun oldu. 1995 yılında Kara Harp Akademisi'ni bitirdi. Yurdumuzun 

farklı bölgelerinde görev yaparken ilköğretim yıllarında başladığı resim çalışmalarını da özverili bir 

şekilde devam ettirdi. İki yurtdışı, on üç yurtiçi olmak üzere on beş kişisel sergi gerçekleştirdi. 1998 

yılında Macaristan'da gerçekleştirilen “Avrupa'da Hep Birlikte Yaratıcı Kamp” etkinliklerine ülkemizi 

temsilen katıldı, çok sayıda karma sergiye ve projelere iştirak etti.2008 yılında emekliye ayrıldı ve 

Manisa'ya yerleşti. Kendi atölyesinde sürdürdüğü çalışmalarına realist, izlenimci bir peyzaj ressamı 

olarak devam etmektedir. Peyzajlarında sessizliğin yanında, ağaçların, suların nasıl birbirlerini 

hareketlendirdiğini, coşturduğunu görmek mümkündür. Ressam, kendisini tezhip ve minyatür sanatına 

adayan ve Celal Bayar Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışan Yasemin Bulut ile evli olup iki kız 

çocuğu babasıdır.

He was born in 1962 in Marmaris. He completed primary and secondary education in Marmaris and graduated from Kara Harp Okulu in 1983, from 

Kara Harp Akademisi in 1995. While he was working in different locations of Turkey, he continued to improve his drawing studies selflessly. He carried out 

fifteen solo exhibition, two of them was carried out at a broad, the other thirteen were in Turkey. Also he participated large number of mixed exhibitions 

and projects. In 1998, he attended “Creative Camp Altogether in Europe” in Hungary as a country representative. He was retired in 2008 and settled into 

Manisa. At the present time, he continues to draw in his studio as realist and impressionist landscape painter. In his landscapes, besides the silence, it is 

also possible to observe enthusiasm and dynamism between trees and water.Painter is married with Yasemin Bulut who is ornamentation and 

miniature artist, she is working as a teaching assistant in Celal Bayar University, they have two daugthers.

HATİCE SOYSAL

HİMMET GÜMRAH

HÜSEYİN BULUT

Gazi Eğitim Enstitüsü'nden1979  yılında mezun oldu. 1981-1982 yıllarında İspanya'da Güzel Sanatlar 

Akademisinde eğitim gördü. Ayrıca 3 aylık araştırma bursu kapsamında 1992 de Varşova ve Krakov Güzel 

Sanatlar Fakültelerinde incelemeler yaptı. Gazi Üniversitesi Resim Heykel Müzesi, Hacettepe Üniversitesi 

Sanat Müzesi ve Polonya/ Lublin Panstwowe müzesinde eserleri bulunmaktadır. Altı kez Devlet Resim ve 

Heykel Sergisine katılmış, 10 adet kişisel sergi açmış olup çok sayıda ulusal ve uluslararası sergide 

yapıtları sergilenmiştir. 1987 yılında yardımcı doçent, 1997 yılında doçent, 2004 yılında profesöroldu. 

On yıldır TOBB. Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nde çalışmakta olup, 

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü başkanıdır. 

She graduated from Gazi Education Institute in 1979. She studied at the Academy of Fine Arts in Spain in 1981-

1982. She also made researches in Warsaw and Kraków Fine Arts Faculties in 1992 within the scope of a 3-month 

research fellowship. GaziUniversityPainting & SculptureMuseum, HacettepeUniversityArtMuseum Her works are in 

the Panstwowe museum in Poland / Lublin. She participated in the Sixth State Painting and Sculpture Exhibition, held 

10 personal exhibitions, and his works were exhibited in many national and international exhibitions. She became 

assistant professor in 1987, associate professor in 1997, and professor in 2004.  TOBB for ten years. She works at the Faculty of Architecture and Design 

at the University of Economics and Technology, and is the head of the Visual Communication Design Department.

HÜLYA İZ BÖLÜKOĞLU

1945 yılında Konya'da doğdu.1968'de Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü'nü bitirdi. 1970'de Milli Eğitim 

Bakanlığı'nın açtığı sınavı kazanarak ihtisas için yurt dışına gönderildi. 1975 yılında Kassel Devlet Güzel 

Sanatlar Akademisini bitirdi ve akademide “Graphic Design” alanında ihtisas yaptı. 1975 yılında yurda 

dönerek Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Eğitimi Bölümü'nde göreve başladı. 1984 yılında aynı 

üniversitede sanatta yeterlilik, 1987 yılında da Doçent unvanını aldı. Halen Bilkent üniversitesi Güzel 

Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğretim üyesidir. 

He was born in Konya in 1945 and graduated in 1968 from the Drawing and Handicrafts Department of Gazi 

Education Institute. In 1970, he was sent abroad for specialization training after having succeeded in the 

examination arranged by the Ministry of National Education. In 1975, he graduated from the Kassel Academy 

of Fine Arts where he specialized in the field of graphic design. He returned home the same year and began 

working at the Drawing and Handicrafts Department of the Gazi Education Institute. He received in 1984 the post 

graduate degree at the same Institute which was then converted into a university and became an associate professor 

there in 1987. Presently, he is a faculty member at the Department of Fine Arts.

HAYATİ MİSMAN
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HATİCE KILIÇASLAN

1965 Yılında İzmir de doğdu. 1984 Yılında Dokuz Eylül Üniversitesi MYO İktisadi ve İdari Programlar 

Bölümü'nden mezun oldu ve profesyonel iş yaşamına başladı. 2004 Yılında Feriha Tuğran Atölyesiyle 

tanıştı ve uzun yıllar dersler aldı. On dört kişisel sergi açtı. Pek çok karma sergi ve sanatsal etkinliklerde 

yer aldı. 2012 Yılı 12.Şefik Bursalı Resim yarışması sergileme ödülü olmak üzere toplam altı sergileme 

ödülü bulunmakta. Sanatçı kendi içinde bir sistemden oluşan fırça darbeleriyle başladığı resmini soyut 

dışa vurumcu lirik bir anlatım ile oluşturur. Çağımızda olan, biten tüm kötülüklere karşın yaşamın 

güzelliklerini anımsatan resimleriyle, çalışmalarını İzmir'de aralıksız sürdürmektedir.

Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği üyesidir.

She was born in Izmir in 1965. She graduated from Dokuz Eylül University Vocational School Economics and 

Administrative Programs Department in 1984 and started her professional business life. In 2004, she met Feriha 

Tuğran Workshop and took classes for many years. She has had fourteen solo exhibitions and took part in many 

group exhibitions and artistic events and has six exhibition awards, including the exhibition award of the Şefik Bursalı 

Painting Competition. The artist creates her painting, which started with brush strokes consisting of a    system, with an 

abstract expressionist lyrical expression. Despite all the evils of our age, her paintings reminds us beauties of life. She Continues her work in İzmir 

uninterruptedly. She is a member of the Living Painters and Sculptors Association.

1952 Eskişehir'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Eskişehir'de tamamladı. 1976 Samsun Eğitim Fakültesi 

Resim Bölümünü birincilikle bitirdi. İlk görev yeri olan Artvin-Arhavi Lisesi'nde,daha sonra Ankara'nın 

çeşitli yerlerinde 23 yıl görev yaparak emekli oldu. Sanatçı, konularında, sevgiyi, mücadeleyi, doğanın 

yaşama dönüşümünü  ifade etmeye çalıştı. Hayalin resme dönüştüğü peyzajlarında doğanın el 

degmemiş güzelliklerine olan farkındalık etkisini, renk ve lekelerle,ağırlıklı suluboya tekniği ile işledi. 

Ankara'da yaşayan sanatçı Suluboya Ressamlar Grubu ve B.R.H.D. Derneği üyesidir.Yurdumuzun çeşitli 

illerinde pek çok karma sergi ve 19 kişisel sergi açmıştır.

Borned in 1952, Eskisehir. Graduated from primary, middle and high school in Eskisehir. She undergraduated 

with a first from Education Faculty at Ondokuz Mayıs University in Samsun. Her first place of duty was Artvin-

Arabi High School as art teacher, then she worked in various school in Ankara. Retired after working 23 years. 

Tried to express the untouched beauties of nature, love, peace and awareness in his paintings of dreams turned into 

paintings. Member of Watercolor Painter Groups and United Painters and Sculptors Association. Lives in Ankara.Many 

group painting exhibitions 19 individual painting exhibitions were opened in various provinces of our country.

1957 Şebinkarahisar / Giresun doğumlu. 1976-81 İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Yüksek Resim 

Bölümü'nde eğitim gördü. 1983-94 Elazığ, Fırat Üniversitesi'nde öğretim elamanı olarak görev yaptı. 1986-

89 “Sanatta Yeterliliğini” Mimar Sinan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yaptı. Gazi Üniversitesi, 

Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalında görev yaptı. 

2008-16 Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesinde öğretim üyesi olarak 

çalıştı. 1981 yılından bugüne kadar 3 tanesi Kuru Pastel tekniğinde olmak üzere 22 kişisel sergi açtı. Bu 

sergilerden birini, Bulgaristan'ın Turnovo şehrinde gerçekleştirildi. Son sergisini Retrospektif Sergi 

olarak 2022 'de açtı. Başta; Devlet Resim-Heykel sergileri, DYO ve Tekel yarışmalı sergileri olmak üzere 

ulusal ve uluslar arası  fuarlarda, çalıştaylar da, yarışmalı ve karma sergilerde eserleri sergilendi. 

Sanatçının bir eseri 1990 yılında, BP Oil Avrupa Genç Sanatçılar Yarışmasında sergilendi ve satın alındı. 

Sanatçı altı ödül sahibidir.

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 instructor in 

the Department of Fine Arts Education in the Gazi Faculty of  Education in Gazi University. 2008-16 His academic carrier at Atılım University Faculty of Art, 

Design and Architecture . Since 1981  having the 3 of them painted with soft pastel technique, he had 22 individual exhibitions.One exhibition took place 

in Tırnovo, Bulgaria.  Apart from these, he joined national and international exhibitions and workshops,  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.

HÜLYA CANBAZ 

UPSD (Uluslar arası Plastik Sanatlar Derneği) ve BRHD (Birleşmiş Ressamlar ve  Heykeltraşlar Derneği) üyesi 

olan CANBAZ, 1982 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü'nden mezun oldu. Sanat 

Eğitmeni olarak gençleri yetiştirirken, resim çalışmalarına devam etti. Sanatçı ve eğitimci kimliği taşıyan 

CANBAZ yurtiçi ve yurt dışında 50 nin üzerinde kişisel sergi açtı, karma sergilere yapıtlar verdi. Sanat 

fuarlarına ve bianallere katıldı. Yurt dışında resim, heykel, mimari, bezeme ve süsleme sanatlarında 

incelemeler yaptı. Japonya, Mısır, Hindistan ve Avrupanın çeşitli ülkelerinde çalıştaylara katıldı. 

CANBAZ'ın eserleri yurtiçi ve yurtdışı özel ve resmi koleksiyonlarda alıcı buldu. Erken dönem 

eserlerinde” Suluboyanın soyut yorumcusu” olarak tanınan, son yıllarda eserlerindeki soyut ve 

fantastik peyzaj yorumlarını akrilik ve yağlı boya kullanarak sürdüren CANBAZ, 38 yıllık sanat serüvenini 

kendi atölyesinde aktif olarak devam etmektedir.   

Being a member of UPSD (International Plastic Arts Association) and BRHD (United Painters and Sculptors 

Association), CANBAZ graduated from Gazi University Faculty of Education Painting Department in 1982. While 

raising young people as an Art Instructor, she continued his painting studies. CANBAZ, who has the identity of an artist and 

an educator, opened more than 50 personal exhibitions in Turkey and abroad, and gave works to group exhibitions. He participated in art fairs and 

biennials. He studied abroad in painting, sculpture, architecture, decoration and decorative arts. She attended workshops in Japan, Egypt, India and 

various European countries. CANBAZ's works found buyers in private and official collections at home and abroad. Known as the "abstract interpreter of 

watercolor" in her early works, CANBAZ, who her been continuing her abstract and fantastic landscape interpretations in her works by using acrylic and 

oil paints in recent years, continues his 38-year artistic adventure actively in her own workshop.

1962 yılında Marmaris'te doğdu. İlk ve orta öğrenimini Marmaris'te tamamladı. 1983 yılında Kara Harp 

Okulu'ndan Jandarma Subayı olarak mezun oldu. 1995 yılında Kara Harp Akademisi'ni bitirdi. Yurdumuzun 

farklı bölgelerinde görev yaparken ilköğretim yıllarında başladığı resim çalışmalarını da özverili bir 

şekilde devam ettirdi. İki yurtdışı, on üç yurtiçi olmak üzere on beş kişisel sergi gerçekleştirdi. 1998 

yılında Macaristan'da gerçekleştirilen “Avrupa'da Hep Birlikte Yaratıcı Kamp” etkinliklerine ülkemizi 

temsilen katıldı, çok sayıda karma sergiye ve projelere iştirak etti.2008 yılında emekliye ayrıldı ve 

Manisa'ya yerleşti. Kendi atölyesinde sürdürdüğü çalışmalarına realist, izlenimci bir peyzaj ressamı 

olarak devam etmektedir. Peyzajlarında sessizliğin yanında, ağaçların, suların nasıl birbirlerini 

hareketlendirdiğini, coşturduğunu görmek mümkündür. Ressam, kendisini tezhip ve minyatür sanatına 

adayan ve Celal Bayar Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışan Yasemin Bulut ile evli olup iki kız 

çocuğu babasıdır.

He was born in 1962 in Marmaris. He completed primary and secondary education in Marmaris and graduated from Kara Harp Okulu in 1983, from 

Kara Harp Akademisi in 1995. While he was working in different locations of Turkey, he continued to improve his drawing studies selflessly. He carried out 

fifteen solo exhibition, two of them was carried out at a broad, the other thirteen were in Turkey. Also he participated large number of mixed exhibitions 

and projects. In 1998, he attended “Creative Camp Altogether in Europe” in Hungary as a country representative. He was retired in 2008 and settled into 

Manisa. At the present time, he continues to draw in his studio as realist and impressionist landscape painter. In his landscapes, besides the silence, it is 

also possible to observe enthusiasm and dynamism between trees and water.Painter is married with Yasemin Bulut who is ornamentation and 

miniature artist, she is working as a teaching assistant in Celal Bayar University, they have two daugthers.

HATİCE SOYSAL

HİMMET GÜMRAH

HÜSEYİN BULUT

Gazi Eğitim Enstitüsü'nden1979  yılında mezun oldu. 1981-1982 yıllarında İspanya'da Güzel Sanatlar 

Akademisinde eğitim gördü. Ayrıca 3 aylık araştırma bursu kapsamında 1992 de Varşova ve Krakov Güzel 

Sanatlar Fakültelerinde incelemeler yaptı. Gazi Üniversitesi Resim Heykel Müzesi, Hacettepe Üniversitesi 

Sanat Müzesi ve Polonya/ Lublin Panstwowe müzesinde eserleri bulunmaktadır. Altı kez Devlet Resim ve 

Heykel Sergisine katılmış, 10 adet kişisel sergi açmış olup çok sayıda ulusal ve uluslararası sergide 

yapıtları sergilenmiştir. 1987 yılında yardımcı doçent, 1997 yılında doçent, 2004 yılında profesöroldu. 

On yıldır TOBB. Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nde çalışmakta olup, 

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü başkanıdır. 

She graduated from Gazi Education Institute in 1979. She studied at the Academy of Fine Arts in Spain in 1981-

1982. She also made researches in Warsaw and Kraków Fine Arts Faculties in 1992 within the scope of a 3-month 

research fellowship. GaziUniversityPainting & SculptureMuseum, HacettepeUniversityArtMuseum Her works are in 

the Panstwowe museum in Poland / Lublin. She participated in the Sixth State Painting and Sculpture Exhibition, held 

10 personal exhibitions, and his works were exhibited in many national and international exhibitions. She became 

assistant professor in 1987, associate professor in 1997, and professor in 2004.  TOBB for ten years. She works at the Faculty of Architecture and Design 

at the University of Economics and Technology, and is the head of the Visual Communication Design Department.

HÜLYA İZ BÖLÜKOĞLU

1945 yılında Konya'da doğdu.1968'de Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü'nü bitirdi. 1970'de Milli Eğitim 

Bakanlığı'nın açtığı sınavı kazanarak ihtisas için yurt dışına gönderildi. 1975 yılında Kassel Devlet Güzel 

Sanatlar Akademisini bitirdi ve akademide “Graphic Design” alanında ihtisas yaptı. 1975 yılında yurda 

dönerek Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Eğitimi Bölümü'nde göreve başladı. 1984 yılında aynı 

üniversitede sanatta yeterlilik, 1987 yılında da Doçent unvanını aldı. Halen Bilkent üniversitesi Güzel 

Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğretim üyesidir. 

He was born in Konya in 1945 and graduated in 1968 from the Drawing and Handicrafts Department of Gazi 

Education Institute. In 1970, he was sent abroad for specialization training after having succeeded in the 

examination arranged by the Ministry of National Education. In 1975, he graduated from the Kassel Academy 

of Fine Arts where he specialized in the field of graphic design. He returned home the same year and began 

working at the Drawing and Handicrafts Department of the Gazi Education Institute. He received in 1984 the post 

graduate degree at the same Institute which was then converted into a university and became an associate professor 

there in 1987. Presently, he is a faculty member at the Department of Fine Arts.

HAYATİ MİSMAN
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HÜSEYİN ELMAS

1967 Anamur'da doğdu.1990 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü'nden mezun 

oldu.1991 Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü'ne Araştırma Görevlisi olarak 

atandı. Aynı Üniversite' nin Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Eğitimi Anabilim Dalı'nda; 1994 te yüksek 

lisansını, 1998 de “Çağdaş Türk Resminde Minyatür Etkileri” konulu tezle doktorasını tamamlayıp “Bilim 

Doktoru”  unvanı aldı. 1999 Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş 

Eğitimi Ana Bilim Dalı'na Yrd. Doç. Dr. unvanıyla öğretim üyesi olarak atandı. 2005 Selçuk Üniversitesi 

Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel ve Resim Bölümleri kurucu öğretim üyeliği ve bölüm başkanlıkları ile 

aynı fakültenin dekan yardımcılığı görevine atandı. Bu görevlerini 2013 yılına kadar sürdürdü  2008 

yılında Doçent, 2013 yılında ise Profesör unvanı aldı. 2013 -2016 yılları arasında Selçuk Üniversitesi 

Güzel Sanatlar Fakültesi dekanlığı görevini yürüttü.2020 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi 

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü'ne atandı.Günümüze değin 26 kişisel sergi gerçekleştirdi, 500 den fazla 

ulusal ve uluslararası karma resim sergisine katıldı. Yurt içi ve yurt dışı sanat kolonilerine katılıp çalışmalarda 

bulundu. Eserleri özel ve resmi koleksiyonlarda, müzelerde bulunan sanatçı, halen çalışmalarına Ankara'da 

devam etmektedir.

He was born in 1967 in Anamur. 1990 Graduated from Gazi University Gazi Faculty of Education, Department of Art Education. 1991 He was appointed 

as a Research Assistant to Selcuk University Faculty of Education, Department of Painting Education. In the Department of Painting Education, Institute 

of Social Sciences of the same University; He completed his master's degree in 1994 and his doctorate in 1998 with a thesis on "The Effects of Miniature in 

Contemporary Turkish Painting" and received the title of "Doctor of Science". 1999 Selcuk University, Faculty of Education, Fine Arts Education 

Department, Painting-Work Education Department, Assist. Assoc. Dr. He was appointed as a lecturer with the title. In 2005, he was appointed as the 

founding lecturer and head of the Department of Sculpture and Painting of the Faculty of Fine Arts of Selçuk University and the vice dean of the same 

faculty. He continued these duties until 2013. He became Associate Professor in 2008 and Professor in 2013. Between 2013 and 2016, he served as the 

dean of Selcuk University Faculty of Fine Arts. In 2020, he was appointed to Gazi University Gazi Faculty of Education, Department of Fine Arts Education. 

He has held 26 personal exhibitions so far and participated in more than 500 national and international group painting exhibitions. He participated in 

art colonies in Turkey and abroad and worked. The artist, whose works are in private and official collections and museums, still continues his work in 

Ankara.

1960 yılında Kırşehir'de doğdu. 1983 yılında Ankara Gazi Eğitim Fakültesi Resim Ana Sanat dalından mezun 

oldu.1997 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi dalından yüksek lisans yaptı. 

Ankara'da yirmi altı yıl öğretmenlik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü kültür komisyonu başkanlığı görevinde 

bulundu. Sanatçının eserleri yarı soyut,renkçi ve lirik tarzdadır. Kimi zaman dışavurum ve masalsı ögeler 

içerir. Bugüne kadar  yüzün üzerinde  kişisel sergi açmıştır. Eserleri yerli ve yabancı koleksiyonlarda, 

müzelerde, özel ve resmi kuruluşlarda yer almaktadır.

Hüseyin MACAR He was born in 1960 in Kırşehir. He graduated from Ankara Gazi Education Faculty, Painting 

Department in 1983. In 1997, he received his master's degree from Gazi University, Institute of Social Sciences, 

Art History. He worked as a teacher in Ankara for twenty-six years and as the head of the culture commission of 

the Provincial Directorate of National Education. The works of the artist are semi-abstract, colorist and lyrical. 

Sometimes they contain expression and fairy-tale elements. He has opened more than one hundred personal 

exhibitions to date. His works are in local and foreign collections, museums, private and public institution.

1962 yılında Ankara'da doğdu.1979-1983 yılları arasında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim 

Bölümü'nde öğrenim gördü. Bu kurumda Zahit Büyükişleyen, Hasan Pekmezci, Sabri Akça, Mürşide İçmeli 

ve Hayati Misman'ın öğrencisi oldu. 1985-1991 yılları arasında Eskişehir'de çeşitli ortaöğretim 

kurumlarında ve Yunus Emre Öğretmen Lisesi'nde resim ve sanat tarihi öğretmenliği görevinde 

bulundu.1991-2010 yılından bu yana Ankara'da sürdürdüğü görevinden emekli oldu. 1982'den bu yana 

32 kişisel sergi açan ve çok sayıda karma sergiye katılan sanatçının, yurt içi ve yurt dışında özel ve resmi 

koleksiyonlar ile Cumhurbaşkanlığı, Kültür Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, müzeler ve çeşitli bankaların 

koleksiyonlarında çok sayıda yapıtı yer almaktadır. Paris, Brüksel, Amsterdam, Madrid, Barselona, 

Toledo, Roma, Floransa, Siena, Venedik, Köln, Hamburg, Berlin, Münih, Kahire, Budapeşte, Viyana, Prag, 

Pekin, Şangay, Dablin, Sen Petersburg, Moskova, Kazan, Cezayir kentlerinin, müze ve sanat merkezlerini 

inceleme olanağını buldu. T.C. Kültür Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen “Türkiye Resimleniyor” ve 

“Garlar” projelerinde görev aldı. Hüseyin Yıldırım Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği'nin 

(BRHD)2016-2021 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmıştır. Uluslararası Plastik Sanatçıları 

Derneği (UPSD) üyesi olup, resim çalışmalarını Ankara'daki atölyesinde sürdürmektedir.

He was born in 1962 in Ankara. Between 1979-1983, he worked at Gazi University, Gazi Education Faculty, Painting Department. studied. He became a 

student of Zahit Büyükişlenen, Hasan Pekmezci, Sabri Akça, Mürşide İçmeli and Hayati Misman in this institution. Between 1985-1991, he worked as a 

painting and art history teacher in various secondary education institutions and Yunus Emre Teacher High School in Eskişehir. He retired from his duty in 

Ankara since 1991-2010. The artist, who has opened 32 personal exhibitions and participated in many group exhibitions since 1982, has many works in 

private and official collections at home and abroad, as well as in the collections of the Presidency, Ministry of Culture, Ministry of Foreign Affairs, 

museums and various banks. Paris, Brussels, Amsterdam, Madrid, Barcelona,   Toledo, Rome, Florence, Siena, Venice, Cologne, Hamburg, Berlin, Munich, 

Cairo, Budapest, Vienna, Prague, Beijing, Shanghai, Dablin, Saint Petersburg, Moscow, Kazan, Algeria He had the opportunity to examine the museums 

and art centers of his cities. T.R. He took part in the projects "Turkey is Pictured" and "Stationaries" carried out by the Ministry of Culture. Hüseyin Yıldırım 

was the Chairman of the Board of the United Painters and Sculptors Association (BRHD) between 2016-2021. He is a member of the International 

Association of Plastic Artists (UPSD) and continues his painting works in his workshop in Ankara.

HÜSNA DİŞBUDAK

1968 yılında Çorum Sungurlu'da doğan sanatçı Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Ana 

Bilim Dalı'ndan mezun olmuştur. Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü'nde Seramik Büst 

Uyarlamaları üzerine Yüksek lisansını tamamlamıştır. Kardelen Sanat Onur ödülüne sahiptir. Sanat ve 

Seramik konulu Televizyon programlarıcanlı performans projelerinde yer almıştır. Yurt içi ve Yurt 

dışında eserleri bulunmaktadır. Kişisel ve Karma sergiler gerçekleştirmiştir. Ankara'daki atölyesinde 

çalışmalarına devam etmektedir. 

Born in Çorum Sungurlu in 1968, the artist graduated from Erciyes University, Faculty of Fine Arts, 

Department of Sculpture. Shec ompleted her master's degree on Ceramic Bust Adaptations at Gazi University 

Fine Arts Institute. Kardelen has the Art Honor Award. She took part in liveperformanceprojects of TV programs 

on Art anda Ceramics. She has works at homeandabroad. She held personal and group exhibitions. She 

continues to work in her workshop in Ankara.

1944 Yılında Akşehirde doğdu. Egitimini 1969 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü Resim İş Eğitimi Bölümü”nde 

tamamladı. 1972 yılında milli eğitim bakanlığının açtığı sınavı başararak G.E.E.Resim İş Eğitimi Bölümüne 

asistan oldu. 1999 yılında GÜGEF”den emekli oldu. 1968den bu yana Devlet Heykel ve Resim Sergileri, 

DYO Sergileri, 1986”da Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği Birinci Uluslar arası Asya ve Avrupa 

Sanat Bienali çerçevesinde “Çağdaş Türk Sanatı Sergisi”, 1998 Dışişleri Bakanlığının Dublin”de 

düzenlediği Modern Türk Ressamlar Sergisi başta olmak üzere, yurtiçinde ve yurt dışında bir çok 

sergiye katılmıştır. BRHD üyesidir. Eserlerinin karışık teknikle oluşturan sanatçı, tuval resimlerin 

yanında kendi kendine özgü baskı tekniğiyle özgün baskılar üretmiştir. Yurt dışı ve yurt içinde 34 kişisel 

sergi açan sanatçı 18 ödül almıştır. 

He was born in Akşehir in 1944. he finished his primary and secondary education there. After graduating from 

Gazi University Faculty of Education, Department of Painting in 1969, he was appointed to Tunceli Boys' School. In 

1972, passing the exam organized by Ministry of Education he became a research assistant in Gazi University. After 3 

years, he became a permanent faculty member. He received his proficiency in 1985 and the title Assistant Professor in 

1987. In 1999 he retired from Gazi University. Since 1968, he has had many exhibitions held at home and abroad, the most outstanding ones are: DYO 

exhibitions, state-funded exhibitions in the museums, "Contemporary Turkish Art Exhibition", "Ankara Plastic Arts Exhibition", "In Honour of Mimar 

Sinan's 400th Year", "Modern Turkish Painters Exhibition" held in Dublin by Ministry of Foreign Affairs. He is a member of UPSD and UPSA. He composes 

his painting works with mixed technique and his print works are very authentic. He has held 30 personal exhibitions in Turkey and abroad and he is the 

owner of 15 awards

HÜSEYIN MACAR

HÜSEYİN YILDIRIM

İHSAN ÇAKICI 

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 

festival ve etkinliklere katılmıştır.18 kişisel sergi açmıştır.Ankara Devlet Resim Heykel Müzesi,Gazi 

Müzesi,Kültür veTurizm Bakanlığı Kolleksiyonu ile resmi ve özel koolleksiyonlarda 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 sürdürmektedir.

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.

İBRAHİM KUZEY

1957 Kocaeli doğumlu olup aslen Amasyalı'dır. 1978 Yılında Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Resim 

Bölümünden mezun oldu. Eskişehir Anadolu Üniversitesinde lisans tamamladı. İki kişisel serginin yanı sıra 

birçok ulusal karma sergilere katıldı.,Sanatçalıştaylarında yer aldı.Yurdumuzun bir çok şehrindeki 

okullarda 20 yıl çalışarak emekliye ayrıldıktan sonra 2002-2020 yılları arasında da Ankara Üniversitesi 

Geliştirme Vakfı ANKÜ Kolejde görev yaptı.Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği(BRHD),Sanat 

Eğitimcileri Derneği(SEDER),ve Görsel Sanatlar Derneği (GÖRSED) üyesidir .

İlknur Şen graduatedfrom Samsun EducationInstitution of Art, thestudio of Prof. Fikri Cantürk, andsheholds a 

Bachelor of ArtsdegreefromEskisehir Anadolu University. Sheattendedseveralnationalgroupexhibitions, as 

well as curating her owntwoartworkexhibitons. Many of her artworksare on thewalls of art-lovers. She is a 

member of the United PaintersandSculptorsAssociation (UPSA), andTheAssociation of Sanat Egitimcileri 

(SEDER) .  She has usedtherelat ionshipbetweenfigureandspace in her works.  Her artworks, 

wherehumanfigurestakeplaceintensively, thespaceshavedocumentalcharacteristics. The artist defines her artworks 

as “Everyperson in cafesandcoffeehouses has poeticalstory, and I reflectthoseinspiringstories in mypaintings”. 

İLKNUR ŞEN
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HÜSEYİN ELMAS

1967 Anamur'da doğdu.1990 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü'nden mezun 

oldu.1991 Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü'ne Araştırma Görevlisi olarak 

atandı. Aynı Üniversite' nin Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Eğitimi Anabilim Dalı'nda; 1994 te yüksek 

lisansını, 1998 de “Çağdaş Türk Resminde Minyatür Etkileri” konulu tezle doktorasını tamamlayıp “Bilim 

Doktoru”  unvanı aldı. 1999 Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş 

Eğitimi Ana Bilim Dalı'na Yrd. Doç. Dr. unvanıyla öğretim üyesi olarak atandı. 2005 Selçuk Üniversitesi 

Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel ve Resim Bölümleri kurucu öğretim üyeliği ve bölüm başkanlıkları ile 

aynı fakültenin dekan yardımcılığı görevine atandı. Bu görevlerini 2013 yılına kadar sürdürdü  2008 

yılında Doçent, 2013 yılında ise Profesör unvanı aldı. 2013 -2016 yılları arasında Selçuk Üniversitesi 

Güzel Sanatlar Fakültesi dekanlığı görevini yürüttü.2020 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi 

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü'ne atandı.Günümüze değin 26 kişisel sergi gerçekleştirdi, 500 den fazla 

ulusal ve uluslararası karma resim sergisine katıldı. Yurt içi ve yurt dışı sanat kolonilerine katılıp çalışmalarda 

bulundu. Eserleri özel ve resmi koleksiyonlarda, müzelerde bulunan sanatçı, halen çalışmalarına Ankara'da 

devam etmektedir.

He was born in 1967 in Anamur. 1990 Graduated from Gazi University Gazi Faculty of Education, Department of Art Education. 1991 He was appointed 

as a Research Assistant to Selcuk University Faculty of Education, Department of Painting Education. In the Department of Painting Education, Institute 

of Social Sciences of the same University; He completed his master's degree in 1994 and his doctorate in 1998 with a thesis on "The Effects of Miniature in 

Contemporary Turkish Painting" and received the title of "Doctor of Science". 1999 Selcuk University, Faculty of Education, Fine Arts Education 

Department, Painting-Work Education Department, Assist. Assoc. Dr. He was appointed as a lecturer with the title. In 2005, he was appointed as the 

founding lecturer and head of the Department of Sculpture and Painting of the Faculty of Fine Arts of Selçuk University and the vice dean of the same 

faculty. He continued these duties until 2013. He became Associate Professor in 2008 and Professor in 2013. Between 2013 and 2016, he served as the 

dean of Selcuk University Faculty of Fine Arts. In 2020, he was appointed to Gazi University Gazi Faculty of Education, Department of Fine Arts Education. 

He has held 26 personal exhibitions so far and participated in more than 500 national and international group painting exhibitions. He participated in 

art colonies in Turkey and abroad and worked. The artist, whose works are in private and official collections and museums, still continues his work in 

Ankara.

1960 yılında Kırşehir'de doğdu. 1983 yılında Ankara Gazi Eğitim Fakültesi Resim Ana Sanat dalından mezun 

oldu.1997 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi dalından yüksek lisans yaptı. 

Ankara'da yirmi altı yıl öğretmenlik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü kültür komisyonu başkanlığı görevinde 

bulundu. Sanatçının eserleri yarı soyut,renkçi ve lirik tarzdadır. Kimi zaman dışavurum ve masalsı ögeler 

içerir. Bugüne kadar  yüzün üzerinde  kişisel sergi açmıştır. Eserleri yerli ve yabancı koleksiyonlarda, 

müzelerde, özel ve resmi kuruluşlarda yer almaktadır.

Hüseyin MACAR He was born in 1960 in Kırşehir. He graduated from Ankara Gazi Education Faculty, Painting 

Department in 1983. In 1997, he received his master's degree from Gazi University, Institute of Social Sciences, 

Art History. He worked as a teacher in Ankara for twenty-six years and as the head of the culture commission of 

the Provincial Directorate of National Education. The works of the artist are semi-abstract, colorist and lyrical. 

Sometimes they contain expression and fairy-tale elements. He has opened more than one hundred personal 

exhibitions to date. His works are in local and foreign collections, museums, private and public institution.

1962 yılında Ankara'da doğdu.1979-1983 yılları arasında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim 

Bölümü'nde öğrenim gördü. Bu kurumda Zahit Büyükişleyen, Hasan Pekmezci, Sabri Akça, Mürşide İçmeli 

ve Hayati Misman'ın öğrencisi oldu. 1985-1991 yılları arasında Eskişehir'de çeşitli ortaöğretim 

kurumlarında ve Yunus Emre Öğretmen Lisesi'nde resim ve sanat tarihi öğretmenliği görevinde 

bulundu.1991-2010 yılından bu yana Ankara'da sürdürdüğü görevinden emekli oldu. 1982'den bu yana 

32 kişisel sergi açan ve çok sayıda karma sergiye katılan sanatçının, yurt içi ve yurt dışında özel ve resmi 

koleksiyonlar ile Cumhurbaşkanlığı, Kültür Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, müzeler ve çeşitli bankaların 

koleksiyonlarında çok sayıda yapıtı yer almaktadır. Paris, Brüksel, Amsterdam, Madrid, Barselona, 

Toledo, Roma, Floransa, Siena, Venedik, Köln, Hamburg, Berlin, Münih, Kahire, Budapeşte, Viyana, Prag, 

Pekin, Şangay, Dablin, Sen Petersburg, Moskova, Kazan, Cezayir kentlerinin, müze ve sanat merkezlerini 

inceleme olanağını buldu. T.C. Kültür Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen “Türkiye Resimleniyor” ve 

“Garlar” projelerinde görev aldı. Hüseyin Yıldırım Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği'nin 

(BRHD)2016-2021 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmıştır. Uluslararası Plastik Sanatçıları 

Derneği (UPSD) üyesi olup, resim çalışmalarını Ankara'daki atölyesinde sürdürmektedir.

He was born in 1962 in Ankara. Between 1979-1983, he worked at Gazi University, Gazi Education Faculty, Painting Department. studied. He became a 

student of Zahit Büyükişlenen, Hasan Pekmezci, Sabri Akça, Mürşide İçmeli and Hayati Misman in this institution. Between 1985-1991, he worked as a 

painting and art history teacher in various secondary education institutions and Yunus Emre Teacher High School in Eskişehir. He retired from his duty in 

Ankara since 1991-2010. The artist, who has opened 32 personal exhibitions and participated in many group exhibitions since 1982, has many works in 

private and official collections at home and abroad, as well as in the collections of the Presidency, Ministry of Culture, Ministry of Foreign Affairs, 

museums and various banks. Paris, Brussels, Amsterdam, Madrid, Barcelona,   Toledo, Rome, Florence, Siena, Venice, Cologne, Hamburg, Berlin, Munich, 

Cairo, Budapest, Vienna, Prague, Beijing, Shanghai, Dablin, Saint Petersburg, Moscow, Kazan, Algeria He had the opportunity to examine the museums 

and art centers of his cities. T.R. He took part in the projects "Turkey is Pictured" and "Stationaries" carried out by the Ministry of Culture. Hüseyin Yıldırım 

was the Chairman of the Board of the United Painters and Sculptors Association (BRHD) between 2016-2021. He is a member of the International 

Association of Plastic Artists (UPSD) and continues his painting works in his workshop in Ankara.

HÜSNA DİŞBUDAK

1968 yılında Çorum Sungurlu'da doğan sanatçı Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Ana 

Bilim Dalı'ndan mezun olmuştur. Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü'nde Seramik Büst 

Uyarlamaları üzerine Yüksek lisansını tamamlamıştır. Kardelen Sanat Onur ödülüne sahiptir. Sanat ve 

Seramik konulu Televizyon programlarıcanlı performans projelerinde yer almıştır. Yurt içi ve Yurt 

dışında eserleri bulunmaktadır. Kişisel ve Karma sergiler gerçekleştirmiştir. Ankara'daki atölyesinde 

çalışmalarına devam etmektedir. 

Born in Çorum Sungurlu in 1968, the artist graduated from Erciyes University, Faculty of Fine Arts, 

Department of Sculpture. Shec ompleted her master's degree on Ceramic Bust Adaptations at Gazi University 

Fine Arts Institute. Kardelen has the Art Honor Award. She took part in liveperformanceprojects of TV programs 

on Art anda Ceramics. She has works at homeandabroad. She held personal and group exhibitions. She 

continues to work in her workshop in Ankara.

1944 Yılında Akşehirde doğdu. Egitimini 1969 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü Resim İş Eğitimi Bölümü”nde 

tamamladı. 1972 yılında milli eğitim bakanlığının açtığı sınavı başararak G.E.E.Resim İş Eğitimi Bölümüne 

asistan oldu. 1999 yılında GÜGEF”den emekli oldu. 1968den bu yana Devlet Heykel ve Resim Sergileri, 

DYO Sergileri, 1986”da Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği Birinci Uluslar arası Asya ve Avrupa 

Sanat Bienali çerçevesinde “Çağdaş Türk Sanatı Sergisi”, 1998 Dışişleri Bakanlığının Dublin”de 

düzenlediği Modern Türk Ressamlar Sergisi başta olmak üzere, yurtiçinde ve yurt dışında bir çok 

sergiye katılmıştır. BRHD üyesidir. Eserlerinin karışık teknikle oluşturan sanatçı, tuval resimlerin 

yanında kendi kendine özgü baskı tekniğiyle özgün baskılar üretmiştir. Yurt dışı ve yurt içinde 34 kişisel 

sergi açan sanatçı 18 ödül almıştır. 

He was born in Akşehir in 1944. he finished his primary and secondary education there. After graduating from 

Gazi University Faculty of Education, Department of Painting in 1969, he was appointed to Tunceli Boys' School. In 

1972, passing the exam organized by Ministry of Education he became a research assistant in Gazi University. After 3 

years, he became a permanent faculty member. He received his proficiency in 1985 and the title Assistant Professor in 

1987. In 1999 he retired from Gazi University. Since 1968, he has had many exhibitions held at home and abroad, the most outstanding ones are: DYO 

exhibitions, state-funded exhibitions in the museums, "Contemporary Turkish Art Exhibition", "Ankara Plastic Arts Exhibition", "In Honour of Mimar 

Sinan's 400th Year", "Modern Turkish Painters Exhibition" held in Dublin by Ministry of Foreign Affairs. He is a member of UPSD and UPSA. He composes 

his painting works with mixed technique and his print works are very authentic. He has held 30 personal exhibitions in Turkey and abroad and he is the 

owner of 15 awards

HÜSEYIN MACAR

HÜSEYİN YILDIRIM

İHSAN ÇAKICI 

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 

festival ve etkinliklere katılmıştır.18 kişisel sergi açmıştır.Ankara Devlet Resim Heykel Müzesi,Gazi 

Müzesi,Kültür veTurizm Bakanlığı Kolleksiyonu ile resmi ve özel koolleksiyonlarda 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 sürdürmektedir.

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.

İBRAHİM KUZEY

1957 Kocaeli doğumlu olup aslen Amasyalı'dır. 1978 Yılında Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Resim 

Bölümünden mezun oldu. Eskişehir Anadolu Üniversitesinde lisans tamamladı. İki kişisel serginin yanı sıra 

birçok ulusal karma sergilere katıldı.,Sanatçalıştaylarında yer aldı.Yurdumuzun bir çok şehrindeki 

okullarda 20 yıl çalışarak emekliye ayrıldıktan sonra 2002-2020 yılları arasında da Ankara Üniversitesi 

Geliştirme Vakfı ANKÜ Kolejde görev yaptı.Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği(BRHD),Sanat 

Eğitimcileri Derneği(SEDER),ve Görsel Sanatlar Derneği (GÖRSED) üyesidir .

İlknur Şen graduatedfrom Samsun EducationInstitution of Art, thestudio of Prof. Fikri Cantürk, andsheholds a 

Bachelor of ArtsdegreefromEskisehir Anadolu University. Sheattendedseveralnationalgroupexhibitions, as 

well as curating her owntwoartworkexhibitons. Many of her artworksare on thewalls of art-lovers. She is a 

member of the United PaintersandSculptorsAssociation (UPSA), andTheAssociation of Sanat Egitimcileri 

(SEDER) .  She has usedtherelat ionshipbetweenfigureandspace in her works.  Her artworks, 

wherehumanfigurestakeplaceintensively, thespaceshavedocumentalcharacteristics. The artist defines her artworks 

as “Everyperson in cafesandcoffeehouses has poeticalstory, and I reflectthoseinspiringstories in mypaintings”. 

İLKNUR ŞEN
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İMREN ERŞEN

1940'ta Berlin'de doğdu. 1962'de A. Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu.   1967-1974 Ankara TAD'de 

Refik Epikman ve Lütfü Günay'dan desen  ve boya dersleri aldı. 1968-1979 yılları arasında Altılar Grubu ile 

beraberliği sürdü. 1972'de Eşref Üren ile başlayan çalışma beraberliği Hoca'nın ölümüne dek devam etti. 

1985'te İtalyan Hükümeti'nin bursu ile Floransa'da sanat eğitimi ve Uffizi Müzesi'nde Rönesans 

ustalarından desen çalışmaları yaptı. 1989'da Ressam Eşref Üren kitabını M. Sıtkı Erinç ile hazırladı. 

(Meteksan Sanat Yayınları) 1998-2000 yıllarında Paris'te (Ensba) Ecole Nationale Superieure des beaux- 

arts ve Grande Chaumiere'e devam etti. 50.yıl kişisel sergisini  2017 yılında düzenledi. 50 kişisel sergi 

açtı, pek çok karma sergiye katıldı. Anadolu kadınının halk sanatları örneği olan oyaları kapsayan İmren 

Erşen Oya Müzesi'ni bu yıl Eskişehir'de kurdu. BRHD ve İAPMA derneklerinin üyesi olan sanatçı 

çalışmalarını Ankara'daki atölyesinde sürdürmektedir

Born in Berlin in 1940. Graduated in the Faculty of Political Sciences at the University of Ankara, in 1962. Study of 

art Refik Epikman, Lütfü Günay and Eşref Üren were very prominent Turkish painters. Having initiated the formation 

of the Group of Six in 1968-79. 1985, went to Florence with a scholarship to study art in Scuola Lorenzo de Medici and 

Museo Uffizi. 1990, prepared a book named "Painter Eşref Üren". 1998-2000 went to Paris and began to work in Ecole Nationale 

Superieure des beaux-arts (Ensba) and Grande Chaumiere. Works of drawing, painting and photography were awarded various prizes in Turkey. 

Exhibitions : 50 solo and many  group shows and 50.years in art exhibition is in 2017. This year İmren Erşen Oya Museum was established in Eskişehir as 

regarding Anatolian's the needleworks. Her studio is in Ankara.

Doğayı resmettiği çalışmalarında amacı boya tabakalarıyla elde ettiği dokusal etki ile manzara 

soyutlamalarına ulaşmaktır. Bu nedenle doğanın karşısında   aldığı notları atölyesinde doku ekseninde 

resme dönüştürür. Son dört  sergisinde tamamen manzara ağırlıklı resimler yer aldı. Bazıları uzak 

görünümler ve bunlara eşlik eden tek figürler ve binalar, bazıların da ise doğadan alınan fragman 

çalışmalardı. Ankara - İstanbul ve Diyarbakır'daki sanat fuarlarına katılan sanatçı aynı zamanda Biri 

yurtdışında olmak üzere bugüne kadar 13 kişisel sergi açtı. 1995 yılında Gazi Ünv.Eğitim Fak.Resim 

Bölümünden derece ile mezun oldu. Çalışmalarını Ankara'da sürdürüyor.

His aim in his works of painting nature is to reach landscape abstractions with the textural effect he obtains 

with paint layers. For this reason, he transforms the notes he takes in front of nature into a painting in the axis 

of texture in his workshop. In the last four exhibitions, there were completely landscape-oriented paintings. 

Some of them were distant views and accompanying single figures and buildings, and some were fragment works 

taken from nature. The artist, who participated in art fairs in Ankara - Istanbul and Diyarbakır, also opened 13 

personal exhibitions, one of which was abroad.  In 1995, he graduated from Gazi University, Faculty of Education, 

Department of Painting with a degree. He continues his work in Ankara.

TED ve ODTÜ İşletme mezunudur. Finans alanında geçen çalışma hayatı boyunca resim, seramik, heykel, 

sanat tarihi ve felsefesi dersleri almıştır. 2017'de tamamen sanata odaklanmış, dört kişisel sergi açmış, 

fuar ve etkinliklere katılmıştır. Figür ağırlıklı ve sezgisel üslupta heykel ve resim çalışmalarına kendi 

atölyesinde devam etmektedir.

She is a graduate of the Turkish Education Association (TED) and the Middle East Technical University (METU) 

Department of Business Administration. During her career in finance, she took courses in painting, ceramics, 

sculpture, art history and philosophy. In 2017, she focused entirely on art, opened four solo exhibitions, and 

participated in fairs and events. She continues to work on sculpture and painting in a figure-oriented and 

intuitive style in her own workshop.

İMREN  İYEM 

İNCİ NİMET DURUBAL

1967 yılında Ankara`da doğmuştur. 1992 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim 

Bölümü'nden mezun olmuştur. Ankara Anadolu Medeniyetler Müzesi ilk eğitim seti olan "Senden Önce 

Anadolu" çocuk kitabı resimleri ve engelli çocuklar için kitap çizimi, mekânlara duvar resimleri, Çağdaş 

Sanat Merkezi'nde (ÇSM) 2000 yılından 2012'ye kadar resim öğretmenliği yapmıştır.2007'den itibaren 

bilinmeye başlanan kendi buluşu olan özel spatula ile yağlıboya kullanarak "SARKIT" adını verdiği 

kabartılı teknikle eserlerini üretmektedir. Lise dönemi dahil bugüne kadar yurtiçi ve yurtdışında 25 

kişisel sergi, 120'nin üzerinde karma sergi, fuar ve etkinliğe katılmıştır.

He was born in Ankara in 1967.He graduated from Hacettepe University Fine Arts Faculty, The Department of 

Painting in 1992.He worked as painting teacher at Ankara Anatolian Civilizations Museum (ÇSM) from 2000 to 

2012, drawing pictures for children's book "Senden Önce Anadolu” (Anatolia BeforeYou), which is the first 

education set, anda drawing boks for disabled children, wall paintings for places. He produces his Works with the 

embossed technique he calls "SARKIT", using oil paints with a special spatula, which is his own invention, which has be 

come known since 2007.He has participated in 25 personal exhibitions, more than 120 group exhibitions, fairs anda 

events at home anda abroad, including his highschool years.

IŞIK ÇUHACIOĞLU 
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İMREN ERŞEN

1940'ta Berlin'de doğdu. 1962'de A. Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu.   1967-1974 Ankara TAD'de 

Refik Epikman ve Lütfü Günay'dan desen  ve boya dersleri aldı. 1968-1979 yılları arasında Altılar Grubu ile 

beraberliği sürdü. 1972'de Eşref Üren ile başlayan çalışma beraberliği Hoca'nın ölümüne dek devam etti. 

1985'te İtalyan Hükümeti'nin bursu ile Floransa'da sanat eğitimi ve Uffizi Müzesi'nde Rönesans 

ustalarından desen çalışmaları yaptı. 1989'da Ressam Eşref Üren kitabını M. Sıtkı Erinç ile hazırladı. 

(Meteksan Sanat Yayınları) 1998-2000 yıllarında Paris'te (Ensba) Ecole Nationale Superieure des beaux- 

arts ve Grande Chaumiere'e devam etti. 50.yıl kişisel sergisini  2017 yılında düzenledi. 50 kişisel sergi 

açtı, pek çok karma sergiye katıldı. Anadolu kadınının halk sanatları örneği olan oyaları kapsayan İmren 

Erşen Oya Müzesi'ni bu yıl Eskişehir'de kurdu. BRHD ve İAPMA derneklerinin üyesi olan sanatçı 

çalışmalarını Ankara'daki atölyesinde sürdürmektedir

Born in Berlin in 1940. Graduated in the Faculty of Political Sciences at the University of Ankara, in 1962. Study of 

art Refik Epikman, Lütfü Günay and Eşref Üren were very prominent Turkish painters. Having initiated the formation 

of the Group of Six in 1968-79. 1985, went to Florence with a scholarship to study art in Scuola Lorenzo de Medici and 

Museo Uffizi. 1990, prepared a book named "Painter Eşref Üren". 1998-2000 went to Paris and began to work in Ecole Nationale 

Superieure des beaux-arts (Ensba) and Grande Chaumiere. Works of drawing, painting and photography were awarded various prizes in Turkey. 

Exhibitions : 50 solo and many  group shows and 50.years in art exhibition is in 2017. This year İmren Erşen Oya Museum was established in Eskişehir as 

regarding Anatolian's the needleworks. Her studio is in Ankara.

Doğayı resmettiği çalışmalarında amacı boya tabakalarıyla elde ettiği dokusal etki ile manzara 

soyutlamalarına ulaşmaktır. Bu nedenle doğanın karşısında   aldığı notları atölyesinde doku ekseninde 

resme dönüştürür. Son dört  sergisinde tamamen manzara ağırlıklı resimler yer aldı. Bazıları uzak 

görünümler ve bunlara eşlik eden tek figürler ve binalar, bazıların da ise doğadan alınan fragman 

çalışmalardı. Ankara - İstanbul ve Diyarbakır'daki sanat fuarlarına katılan sanatçı aynı zamanda Biri 

yurtdışında olmak üzere bugüne kadar 13 kişisel sergi açtı. 1995 yılında Gazi Ünv.Eğitim Fak.Resim 

Bölümünden derece ile mezun oldu. Çalışmalarını Ankara'da sürdürüyor.

His aim in his works of painting nature is to reach landscape abstractions with the textural effect he obtains 

with paint layers. For this reason, he transforms the notes he takes in front of nature into a painting in the axis 

of texture in his workshop. In the last four exhibitions, there were completely landscape-oriented paintings. 

Some of them were distant views and accompanying single figures and buildings, and some were fragment works 

taken from nature. The artist, who participated in art fairs in Ankara - Istanbul and Diyarbakır, also opened 13 

personal exhibitions, one of which was abroad.  In 1995, he graduated from Gazi University, Faculty of Education, 

Department of Painting with a degree. He continues his work in Ankara.

TED ve ODTÜ İşletme mezunudur. Finans alanında geçen çalışma hayatı boyunca resim, seramik, heykel, 

sanat tarihi ve felsefesi dersleri almıştır. 2017'de tamamen sanata odaklanmış, dört kişisel sergi açmış, 

fuar ve etkinliklere katılmıştır. Figür ağırlıklı ve sezgisel üslupta heykel ve resim çalışmalarına kendi 

atölyesinde devam etmektedir.

She is a graduate of the Turkish Education Association (TED) and the Middle East Technical University (METU) 

Department of Business Administration. During her career in finance, she took courses in painting, ceramics, 

sculpture, art history and philosophy. In 2017, she focused entirely on art, opened four solo exhibitions, and 

participated in fairs and events. She continues to work on sculpture and painting in a figure-oriented and 

intuitive style in her own workshop.

İMREN  İYEM 

İNCİ NİMET DURUBAL

1967 yılında Ankara`da doğmuştur. 1992 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim 

Bölümü'nden mezun olmuştur. Ankara Anadolu Medeniyetler Müzesi ilk eğitim seti olan "Senden Önce 

Anadolu" çocuk kitabı resimleri ve engelli çocuklar için kitap çizimi, mekânlara duvar resimleri, Çağdaş 

Sanat Merkezi'nde (ÇSM) 2000 yılından 2012'ye kadar resim öğretmenliği yapmıştır.2007'den itibaren 

bilinmeye başlanan kendi buluşu olan özel spatula ile yağlıboya kullanarak "SARKIT" adını verdiği 

kabartılı teknikle eserlerini üretmektedir. Lise dönemi dahil bugüne kadar yurtiçi ve yurtdışında 25 

kişisel sergi, 120'nin üzerinde karma sergi, fuar ve etkinliğe katılmıştır.

He was born in Ankara in 1967.He graduated from Hacettepe University Fine Arts Faculty, The Department of 

Painting in 1992.He worked as painting teacher at Ankara Anatolian Civilizations Museum (ÇSM) from 2000 to 

2012, drawing pictures for children's book "Senden Önce Anadolu” (Anatolia BeforeYou), which is the first 

education set, anda drawing boks for disabled children, wall paintings for places. He produces his Works with the 

embossed technique he calls "SARKIT", using oil paints with a special spatula, which is his own invention, which has be 

come known since 2007.He has participated in 25 personal exhibitions, more than 120 group exhibitions, fairs anda 

events at home anda abroad, including his highschool years.

IŞIK ÇUHACIOĞLU 
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KAZIM ARTUT

(Samsun, 1958) Yükseköğrenimini 1980 yılında Samsun'da tamamladı.Yüksek lisans eğitimini Çukurova 

Üniversitesinde yapan Artut aynı üniversiteye (1992) öğretimgörevlisi olarak atandı.Ulusal dokuz kişisel 

resim sergisinin yanında başta Almanya, İtalya ve Hollanda olmak üzere Uluslararası çok sayıda karma 

resim sergilerine katıldı. 1996-1998 yıllarında Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projelerinde görev 

alan Artut, çalışma alanı ile ilgili ABD, Florida Üniversitesi ve İngiltere, Exeter Üniversitesinde üçer ay 

görevli olarak araştırmalarda bulundu. 2008'de Ankara Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği tarafından 

“Yılın Sanat Eğitimcisi” seçilen Artut, 2012'de ERASMUS öğretim elemanları ders verme hareketliliği 

bağlamındaAlmanya/Osnabrück Üniversitesinde “Türk Yükseköğretiminde Sanat Eğitimi” başlıklı bir 

programa katılmıştır. 2010 Yılında “TÜBİTAK Teşvik Ödülü” ve Çek Cumhuriyetinde “Görsel Sanatlar 

Alanında En İyi Araştırmacı” ödülünü almıştır. Birinde editörlük olmak üzere çalışma alanıyla ilgili dört 

kitabı ve sekiz bölüm yazarlığı vardır. Bunların yanı sıra çok sayıda ulusal ve uluslararası kongre ve 

sempozyumlara katılmıştır. Çalıştay, panel ve sanatsal etkinliklerin düzenleme kurullarında bulunan 

Artut'un Akademik dergi/kongre/sempozyum gibi organizasyonlarda bilim kurulu, jüri ve Çukurova Üniversitesi

Akademik Teşvik Kurulu üyeliklerinin yanı sıra Görsel Sanatlar Derneği (GÖRSED), SanatEğitimcileri Derneği (SEDER), 

Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği (BRHD) üyesidir.Halen Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğretim görevlisi olarak 

çalışmaktadır.

(Samsun, 1958) He completed his higher education in Samsun in 1980. After completing his master's degree at Çukurova University, Artut was appointed 

as a lecturer at the same university (1992).In addition to nine national painting exhibitions, especially in Germany, Italy and the NetherlandsHe 

participated in many international group painting exhibitions. World Bank in 1996-1998 Artut, who took part in the National Education Development 

Projects, related to his field of study, USA, Florida. He conducted research at the University of Exeter, England, for three months each.Chosen "Art 

Educator of the Year" by Ankara Visual Arts Education Association in 2008 Artut, in the context of ERASMUS instructors teaching mobility in 2012, at the 

University of Germany/Osnabrück titled "Art Education in Turkish Higher Education". joined the program. “TÜBİTAK Encouragement Award” in 2010 and 

“Visual He received the “Best Researcher in the Field of Arts” award. He has authored four books and eight chapters, one of which is an editorial. In 

addition to these, he participated in many national and international congresses and symposiums. Artut, who is on the organizing committees of 

workshops, panels and artistic events, scientific committee, jury and Çukurova University in organizations such as magazines / congresses / symposiums 

In addition to being a member of the Academic Incentive Board, Visual Arts Association (GORSED), Art Educators Association (SEDER), United Painters 

and Sculptors Association (BRHD) is a member. He is still working as a lecturer at Çukurova University Faculty of Education.

Sivas Divriği doğumlu ressam Kıyasi Aybak, yükseköğrenimini Ankara'da tamamladı. Bir kamu kuruluşunda 

memur olarak görev aldı. 2008 yılından 2016 yılına kadar Ressam Hızır Teppeev atölyesinde sanatsal 

çalışmalarını sürdürdü. 2016 yılından itibaren kendi atölyesinde çalışmalarını sürdürmektedir. Sanatçı, 

doğaya ve insana olan sevgisini renkleriye tuvaline yansıtarak özgün eserler üretme çabası içindedir. 

Ankara'da yaşayan sanatçı, bugüne kadar 8 kişisel sergi açmış ve çok sayıda karma sergiye katılmıştır. 

Birleşik Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği BRHD ve GESAM üyesidir.

Painter Kıyasi Aybak -who born in Divriği county of the city Sivas- completed his higher education in Ankara. 

Served in a state agency as a civil servant. He has been continuing his works at his own studio since 2016. The 

artist is in an effort to produce original works by reflecting his love for nature and people on his canvas with 

colors. The artist -who lives in Ankara- opened eight solo exhibitions and contributed a lot of group exhibitions, up 

to date. He is a member of the Society of United Painters and Sculptors (BRHD), and GESAM.

1960 Kars doğumlu olan sanatçı Ankara Gazi Üniversitesi'nden mezun olmuş, TRT' de geçirdiği 27 yıllık 

görevinden emekli olduktan sonra Ankara'da kurduğu  Kürşad Art Gallery & Atelyesi”nde sanat yaşamını 

sürdürmektedir.Yaklaşık 1978 yılından itibaren sürdürdüğü resim çalışmalarını, yağlı boya üzerinde 

yoğunlaştırmış, uzun süre klasik tarzda çalışan ve daha sonraki çalışmalarında soyut ve sürrealist 

kavramlara yer veren sanatçı son yıllardaki çalışmalarında ise yaşamının büyük bir bölümünü, 

felsefeleri ve yaşamlarını incelediği Kızılderili (Native American Indian) temalarına ve portrelerine  yer 

vermiştir. Sanatçının çeşitli firma ve özel kuruluşlar için yapmış olduğu grafik tasarımları da mevcuttur. 

Kürşad Art Gallery ve Atelyesi 'nde yetişkinlere ve çocuklara yönelik hobisel kurslar vermesinin yanısıra, 

Güzel Sanatlar Lisesi ve Güzel Sanatlar Fakülteleri'ne öğrenci de yetiştiren sanatçı “Tüm Sanat Galerileri 

Derneği” TÜSGAD'ın Başkanlık görevini de 4 yıl yapmış ve kendi isteğiyle bırakmıştır. Uluslararası Plastik 

Sanatlar Derneği (UPSD) üyesi de olan Kürşad YILMAZ yurtdışında ve yurtiçinde çok sayıda karma sergilere 

katılmış, 14  kişisel sergi açmış olup çeşitli koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır.

Artist  was born in 1960 in Kars, Turkey. He graduated from Ankara Gazi University. He retired from  TRT ( Turkish Radio and Television Administration ) 

after 27 years. He established the  art  gallery  named   “Kürşad Art Gallery  &  Workshop “ in Dikmen, Ankara and he continues  his artistic life in there 

since 2006. He concentrated on oil painting since 1978, he worked in a classical style for many years, later studies gave place  to the abstract and 

surrealist concept .In recent years, he painted themes and portraits of the  Native  American Indians that he has investigated  philosopy and lives of  the 

Indians.  The graphic design and logos  made by artist  for various Corporate and Private Organizations  are also available.

LALE AKYOL

Ankara'da doğdu. Resim eğitimine 1999 yılında, suluboya ve desen çalışmalarıyla, Saadet Gözde atölyesinde 

başladı. 2000-2002 yılları arasında Sabri Akça ile 2003 yılında Orhan Gürel ve 2005 yılında Işıl Özışık ile 

suluboya çalışmalarına devam etti. Aynı zamanda 2003-2009 yılları arasında, Çetinkaya atölyesinde yağlı 

boya çalışmaları yaptı. 2010 yılında Gülay Yüksel atölyesinde çalıştı. 9 kişisel sergisi gerçekleştirdi. 10 

Sanat Fuarı, 3 canlı performans ve 50'nin üzerinde karma sergiye katıldı. Kosova Sanat Çalıştayı, Dakar 

Uluslararası Sanat Fuarı, Floransa Bienali ve Venedik Modern-art sergilerine davet edildi. Birleşmiş 

Ressamlar Heykeltıraşlar Derneği ve Sanatçı Kadınlar Derneği üyesidir. Çalışmalarına Ankara'daki 

atölyesinde devam etmektedir.

From Ankara, Turkey, Lale Akyol began her arts education in 1999 with Saadet Gözde, focusing on charcoal 

drawings and watercolor. She then continued to work on her craft under the tutelage of Sabri Akça between 2000 

– 2002. In 2003 she continued working on watercolor paintigs with Orhan Gürel in his atelier, before working with 

Işıl Özışık in 2005. At the same time, between 2003-2009 she worked at Hikmet Çetinkaya's Atelier focusing on oil 

paintings. She then continued working on oil paintings with Gülay Yüksel at 2010. She works at her personal atelier since 

then. She has performed in 9 solo exhibitions, has been invited to well known art events like Dakar Art Fair and Florance Biennial, attended art fairs in 

Ankara and had works presented in more than 50 group exhibitions.

1942 Yılında Çorum'da doğdu. Sanat sevgisini Çorum lisesinde ünlü Ressam Komet'le birlikte Hasan 

Sağlam'dan aldı. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat bölümünü bitirdikten sonra Kastamonu'da başlayan iş 

yaşamı Diyarbakır Siirt Urfa gibi yurdun çeşitli yörelerinde devam etti. Karayolları Genel Müdürlüğünde 

Şube Müdürlüğü ve Daire Başkanlığı görevlerini de yürüten Velidedeoğlu 1984 yılından beri Eksen Proje 

ve İnşaat Anonim Şirketinin ortağı ve yöneticilerindendir. Yeniden doğuşu 2007 yılında Doğan Sanat 

Evinde Ressam Mehmet Ali Doğan'dan aldığı eğitimle başladı. Bu güne kadar 9 kişisel sergi açtı ve 

birçok karma sergiye katıldı. Çalışmalarına Ankarada kendine ait olan atölyesinde devam etmektedir. 

Born at Çorum in 1942, he acquired his love of art in Çorum high school from thr famous artist Komet and 

Hasan Sağlam. His business life began in Kastamonu after graduating from Yıldız Technical University Civil 

Engineering department and continued in various regions as Diyarbakır, Siirt, Urfa. He also executed the tasks of 

Branch Director and Department Head in General Directorate of Highways and is currently partner and manager of 

Eksen Design and Construction Co., Inc. from 1984. His reincarnation started with educating in Artist Mehmet Ali 

Doğan's Doğan Art House in 2007. He has held 9 individual exhibitions so far and  He participated in many mixed exhibitions 

until now. He is continuing his studies at his own art studio in Ankara.

KIYASİ AYBAK

KÜRŞAD YILMAZ M. TUĞRUL VELİDEDEOĞLU

Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu Resim bölümünden 1981 yılında mezun oldu. MEB bünyesindeki 

okullarda Resim, Grafik Tasarım ve Ayakkabı Tasarım öğretmeni olarak çalıştı.Talim ve Terbiye Kurulu 

Başkanlığı Resim İhtisas Komisyonu, Ders Kitaplarını Resimleme ve T.T.K.B.Yayınve Kültür Dairesi'nde 

Ders Kitaplarının Resimlerini İnceleme Komisyonu üyesi olarak çalıştı. Ayakkabı ve giysi 

tasarımlarıyaptı. Uluslararası ayakkabı tasarım, diploma ve sertifikası bulunan Yazan, 2007 yılında 

TASEV tarafından Ayakkabı Tasarım Eğitimi için Milano'ya gönderildi. Kurucu başkanlığını da yaptığı 

Ayakkabı Tasarım Bölümü Eğitim programlarını hazırladı.1998 yılından beri eğitimlerini de 

yürütmektedir. Kişisel, grup, çok sayıda karma sergi, yurt içi ve yurt dışı sanat çalıştayları ve 

festivallerine katılan sanatçı, BRHD ve IWS üyesidir. ODTÜ'de, Anadolu Üniversitesi ve Başkent 

Üniversite'sinde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalıştı. Paterson Museum Art Gallery, Art Factory 

Silk Art Gallery New Jersey USA'da, Macaristan'da resimleri sergilendi. Ukrayna, Prag, Polonya ve 

Malezya'da kataloglu sergilerde yer aldı. Eserleri yurt-içi ve yurt-dışı özel koleksiyonlarda, Gaziantep, Sinop 

ve Çorum müzesinde bulunmaktadır. Çalışmalarına kendi atölyesinde devam etmektedir.

Lütfiye YAZAN graduated from the Painting Department of the Girls' Technical Higher Teachers' School in 1981. She worked as an Painting, Graphic 

Design and Shoe Design teacher at schools within the Ministry of National Education. She worked as a member of the Painting Specialization 

Commission of the Board of Education and Discipline, the Painting of Textbooks and the Review of Textbooks in the TTKB Publication and Culture 

Department. She designed shoes and clothes. Yazan, who has international shoe design, diploma and certificate, was sent to Milan for Shoe Design 

Training by TASEV in 2007. She has prepared the training programs of the Shoe Design Department, of which she is the founding chairman. She has also 

been conducting training since 1998. She is a member of BRHD and IWS, participating in many solo and group exhibitions, national and international art 

workshops and festivals. She worked as a part-time lecturer at METU, Anadolu University and Baskent University. Her paintings were exhibited at 

Paterson Museum Art Gallery, Art Factory Silk Art Gallery New Jersey USA, Hungary. She took part in cataloged exhibitions in Ukraine, Prague, Poland and 

Malaysia. Her works are in private collections in Turkey and abroad, in Gaziantep, Sinop and Çorum museums. She continues her works in her own 

workshop.

LÜTFİYE YAZAN
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KAZIM ARTUT

(Samsun, 1958) Yükseköğrenimini 1980 yılında Samsun'da tamamladı.Yüksek lisans eğitimini Çukurova 

Üniversitesinde yapan Artut aynı üniversiteye (1992) öğretimgörevlisi olarak atandı.Ulusal dokuz kişisel 

resim sergisinin yanında başta Almanya, İtalya ve Hollanda olmak üzere Uluslararası çok sayıda karma 

resim sergilerine katıldı. 1996-1998 yıllarında Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projelerinde görev 

alan Artut, çalışma alanı ile ilgili ABD, Florida Üniversitesi ve İngiltere, Exeter Üniversitesinde üçer ay 

görevli olarak araştırmalarda bulundu. 2008'de Ankara Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği tarafından 

“Yılın Sanat Eğitimcisi” seçilen Artut, 2012'de ERASMUS öğretim elemanları ders verme hareketliliği 

bağlamındaAlmanya/Osnabrück Üniversitesinde “Türk Yükseköğretiminde Sanat Eğitimi” başlıklı bir 

programa katılmıştır. 2010 Yılında “TÜBİTAK Teşvik Ödülü” ve Çek Cumhuriyetinde “Görsel Sanatlar 

Alanında En İyi Araştırmacı” ödülünü almıştır. Birinde editörlük olmak üzere çalışma alanıyla ilgili dört 

kitabı ve sekiz bölüm yazarlığı vardır. Bunların yanı sıra çok sayıda ulusal ve uluslararası kongre ve 

sempozyumlara katılmıştır. Çalıştay, panel ve sanatsal etkinliklerin düzenleme kurullarında bulunan 

Artut'un Akademik dergi/kongre/sempozyum gibi organizasyonlarda bilim kurulu, jüri ve Çukurova Üniversitesi

Akademik Teşvik Kurulu üyeliklerinin yanı sıra Görsel Sanatlar Derneği (GÖRSED), SanatEğitimcileri Derneği (SEDER), 

Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği (BRHD) üyesidir.Halen Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğretim görevlisi olarak 

çalışmaktadır.

(Samsun, 1958) He completed his higher education in Samsun in 1980. After completing his master's degree at Çukurova University, Artut was appointed 

as a lecturer at the same university (1992).In addition to nine national painting exhibitions, especially in Germany, Italy and the NetherlandsHe 

participated in many international group painting exhibitions. World Bank in 1996-1998 Artut, who took part in the National Education Development 

Projects, related to his field of study, USA, Florida. He conducted research at the University of Exeter, England, for three months each.Chosen "Art 

Educator of the Year" by Ankara Visual Arts Education Association in 2008 Artut, in the context of ERASMUS instructors teaching mobility in 2012, at the 

University of Germany/Osnabrück titled "Art Education in Turkish Higher Education". joined the program. “TÜBİTAK Encouragement Award” in 2010 and 

“Visual He received the “Best Researcher in the Field of Arts” award. He has authored four books and eight chapters, one of which is an editorial. In 

addition to these, he participated in many national and international congresses and symposiums. Artut, who is on the organizing committees of 

workshops, panels and artistic events, scientific committee, jury and Çukurova University in organizations such as magazines / congresses / symposiums 

In addition to being a member of the Academic Incentive Board, Visual Arts Association (GORSED), Art Educators Association (SEDER), United Painters 

and Sculptors Association (BRHD) is a member. He is still working as a lecturer at Çukurova University Faculty of Education.

Sivas Divriği doğumlu ressam Kıyasi Aybak, yükseköğrenimini Ankara'da tamamladı. Bir kamu kuruluşunda 

memur olarak görev aldı. 2008 yılından 2016 yılına kadar Ressam Hızır Teppeev atölyesinde sanatsal 

çalışmalarını sürdürdü. 2016 yılından itibaren kendi atölyesinde çalışmalarını sürdürmektedir. Sanatçı, 

doğaya ve insana olan sevgisini renkleriye tuvaline yansıtarak özgün eserler üretme çabası içindedir. 

Ankara'da yaşayan sanatçı, bugüne kadar 8 kişisel sergi açmış ve çok sayıda karma sergiye katılmıştır. 

Birleşik Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği BRHD ve GESAM üyesidir.

Painter Kıyasi Aybak -who born in Divriği county of the city Sivas- completed his higher education in Ankara. 

Served in a state agency as a civil servant. He has been continuing his works at his own studio since 2016. The 

artist is in an effort to produce original works by reflecting his love for nature and people on his canvas with 

colors. The artist -who lives in Ankara- opened eight solo exhibitions and contributed a lot of group exhibitions, up 

to date. He is a member of the Society of United Painters and Sculptors (BRHD), and GESAM.

1960 Kars doğumlu olan sanatçı Ankara Gazi Üniversitesi'nden mezun olmuş, TRT' de geçirdiği 27 yıllık 

görevinden emekli olduktan sonra Ankara'da kurduğu  Kürşad Art Gallery & Atelyesi”nde sanat yaşamını 

sürdürmektedir.Yaklaşık 1978 yılından itibaren sürdürdüğü resim çalışmalarını, yağlı boya üzerinde 

yoğunlaştırmış, uzun süre klasik tarzda çalışan ve daha sonraki çalışmalarında soyut ve sürrealist 

kavramlara yer veren sanatçı son yıllardaki çalışmalarında ise yaşamının büyük bir bölümünü, 

felsefeleri ve yaşamlarını incelediği Kızılderili (Native American Indian) temalarına ve portrelerine  yer 

vermiştir. Sanatçının çeşitli firma ve özel kuruluşlar için yapmış olduğu grafik tasarımları da mevcuttur. 

Kürşad Art Gallery ve Atelyesi 'nde yetişkinlere ve çocuklara yönelik hobisel kurslar vermesinin yanısıra, 

Güzel Sanatlar Lisesi ve Güzel Sanatlar Fakülteleri'ne öğrenci de yetiştiren sanatçı “Tüm Sanat Galerileri 

Derneği” TÜSGAD'ın Başkanlık görevini de 4 yıl yapmış ve kendi isteğiyle bırakmıştır. Uluslararası Plastik 

Sanatlar Derneği (UPSD) üyesi de olan Kürşad YILMAZ yurtdışında ve yurtiçinde çok sayıda karma sergilere 

katılmış, 14  kişisel sergi açmış olup çeşitli koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır.

Artist  was born in 1960 in Kars, Turkey. He graduated from Ankara Gazi University. He retired from  TRT ( Turkish Radio and Television Administration ) 

after 27 years. He established the  art  gallery  named   “Kürşad Art Gallery  &  Workshop “ in Dikmen, Ankara and he continues  his artistic life in there 

since 2006. He concentrated on oil painting since 1978, he worked in a classical style for many years, later studies gave place  to the abstract and 

surrealist concept .In recent years, he painted themes and portraits of the  Native  American Indians that he has investigated  philosopy and lives of  the 

Indians.  The graphic design and logos  made by artist  for various Corporate and Private Organizations  are also available.

LALE AKYOL

Ankara'da doğdu. Resim eğitimine 1999 yılında, suluboya ve desen çalışmalarıyla, Saadet Gözde atölyesinde 

başladı. 2000-2002 yılları arasında Sabri Akça ile 2003 yılında Orhan Gürel ve 2005 yılında Işıl Özışık ile 

suluboya çalışmalarına devam etti. Aynı zamanda 2003-2009 yılları arasında, Çetinkaya atölyesinde yağlı 

boya çalışmaları yaptı. 2010 yılında Gülay Yüksel atölyesinde çalıştı. 9 kişisel sergisi gerçekleştirdi. 10 

Sanat Fuarı, 3 canlı performans ve 50'nin üzerinde karma sergiye katıldı. Kosova Sanat Çalıştayı, Dakar 

Uluslararası Sanat Fuarı, Floransa Bienali ve Venedik Modern-art sergilerine davet edildi. Birleşmiş 

Ressamlar Heykeltıraşlar Derneği ve Sanatçı Kadınlar Derneği üyesidir. Çalışmalarına Ankara'daki 

atölyesinde devam etmektedir.

From Ankara, Turkey, Lale Akyol began her arts education in 1999 with Saadet Gözde, focusing on charcoal 

drawings and watercolor. She then continued to work on her craft under the tutelage of Sabri Akça between 2000 

– 2002. In 2003 she continued working on watercolor paintigs with Orhan Gürel in his atelier, before working with 

Işıl Özışık in 2005. At the same time, between 2003-2009 she worked at Hikmet Çetinkaya's Atelier focusing on oil 

paintings. She then continued working on oil paintings with Gülay Yüksel at 2010. She works at her personal atelier since 

then. She has performed in 9 solo exhibitions, has been invited to well known art events like Dakar Art Fair and Florance Biennial, attended art fairs in 

Ankara and had works presented in more than 50 group exhibitions.

1942 Yılında Çorum'da doğdu. Sanat sevgisini Çorum lisesinde ünlü Ressam Komet'le birlikte Hasan 

Sağlam'dan aldı. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat bölümünü bitirdikten sonra Kastamonu'da başlayan iş 

yaşamı Diyarbakır Siirt Urfa gibi yurdun çeşitli yörelerinde devam etti. Karayolları Genel Müdürlüğünde 

Şube Müdürlüğü ve Daire Başkanlığı görevlerini de yürüten Velidedeoğlu 1984 yılından beri Eksen Proje 

ve İnşaat Anonim Şirketinin ortağı ve yöneticilerindendir. Yeniden doğuşu 2007 yılında Doğan Sanat 

Evinde Ressam Mehmet Ali Doğan'dan aldığı eğitimle başladı. Bu güne kadar 9 kişisel sergi açtı ve 

birçok karma sergiye katıldı. Çalışmalarına Ankarada kendine ait olan atölyesinde devam etmektedir. 

Born at Çorum in 1942, he acquired his love of art in Çorum high school from thr famous artist Komet and 

Hasan Sağlam. His business life began in Kastamonu after graduating from Yıldız Technical University Civil 

Engineering department and continued in various regions as Diyarbakır, Siirt, Urfa. He also executed the tasks of 

Branch Director and Department Head in General Directorate of Highways and is currently partner and manager of 

Eksen Design and Construction Co., Inc. from 1984. His reincarnation started with educating in Artist Mehmet Ali 

Doğan's Doğan Art House in 2007. He has held 9 individual exhibitions so far and  He participated in many mixed exhibitions 

until now. He is continuing his studies at his own art studio in Ankara.

KIYASİ AYBAK

KÜRŞAD YILMAZ M. TUĞRUL VELİDEDEOĞLU

Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu Resim bölümünden 1981 yılında mezun oldu. MEB bünyesindeki 

okullarda Resim, Grafik Tasarım ve Ayakkabı Tasarım öğretmeni olarak çalıştı.Talim ve Terbiye Kurulu 

Başkanlığı Resim İhtisas Komisyonu, Ders Kitaplarını Resimleme ve T.T.K.B.Yayınve Kültür Dairesi'nde 

Ders Kitaplarının Resimlerini İnceleme Komisyonu üyesi olarak çalıştı. Ayakkabı ve giysi 

tasarımlarıyaptı. Uluslararası ayakkabı tasarım, diploma ve sertifikası bulunan Yazan, 2007 yılında 

TASEV tarafından Ayakkabı Tasarım Eğitimi için Milano'ya gönderildi. Kurucu başkanlığını da yaptığı 

Ayakkabı Tasarım Bölümü Eğitim programlarını hazırladı.1998 yılından beri eğitimlerini de 

yürütmektedir. Kişisel, grup, çok sayıda karma sergi, yurt içi ve yurt dışı sanat çalıştayları ve 

festivallerine katılan sanatçı, BRHD ve IWS üyesidir. ODTÜ'de, Anadolu Üniversitesi ve Başkent 

Üniversite'sinde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalıştı. Paterson Museum Art Gallery, Art Factory 

Silk Art Gallery New Jersey USA'da, Macaristan'da resimleri sergilendi. Ukrayna, Prag, Polonya ve 

Malezya'da kataloglu sergilerde yer aldı. Eserleri yurt-içi ve yurt-dışı özel koleksiyonlarda, Gaziantep, Sinop 

ve Çorum müzesinde bulunmaktadır. Çalışmalarına kendi atölyesinde devam etmektedir.

Lütfiye YAZAN graduated from the Painting Department of the Girls' Technical Higher Teachers' School in 1981. She worked as an Painting, Graphic 

Design and Shoe Design teacher at schools within the Ministry of National Education. She worked as a member of the Painting Specialization 

Commission of the Board of Education and Discipline, the Painting of Textbooks and the Review of Textbooks in the TTKB Publication and Culture 

Department. She designed shoes and clothes. Yazan, who has international shoe design, diploma and certificate, was sent to Milan for Shoe Design 

Training by TASEV in 2007. She has prepared the training programs of the Shoe Design Department, of which she is the founding chairman. She has also 

been conducting training since 1998. She is a member of BRHD and IWS, participating in many solo and group exhibitions, national and international art 

workshops and festivals. She worked as a part-time lecturer at METU, Anadolu University and Baskent University. Her paintings were exhibited at 

Paterson Museum Art Gallery, Art Factory Silk Art Gallery New Jersey USA, Hungary. She took part in cataloged exhibitions in Ukraine, Prague, Poland and 

Malaysia. Her works are in private collections in Turkey and abroad, in Gaziantep, Sinop and Çorum museums. She continues her works in her own 

workshop.

LÜTFİYE YAZAN
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MAKBULE AYAZ

1963 yılında Samsun da doğdu. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Grafik Ana 

Sanat Dalı mezunu. 2005 yılına kadar Çanakkale ve Samsun da resim öğretmenliği yaptı. 2006 dan 

bugüne kendi atölyesinde resim yapıyor. Samsun da yaşıyor. Kişisel sergileri yanında bir çok karma 

sergiye, fuarlara katıldı. Özel koleksiyonlarda eserleri var. BRHD ve UPSD üyesi.

Born in Samsun in 1963. Samsun 19 May University Faculty of Education, Department of Painting, 

Department of Graphics, Department of Painting. Until 2005, she taught  painting in Canakkale and Samsun. 

Since 2006, she has been painting in her own workshop. Samsun lives too. In addition to her personal 

exhibitions,s he participated in many group exhibitions and fairs. she's got works in private collections. She is a 

member  United  Painters and Sculptors Association  and  International Association of Plastic Arts.

1968,MUŞ/VARTO. 1995 Yılında Malatya İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi 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 sürdürmektedir. Çalışmalarında, geometrik formların yanı sıra son dönem 

çalışmalarında, öteki kimlikler ve kadın figürleri ağırlıklı soyut geometriyi ve somut gerçekçiliği bir arada 

kullanmıştır. Çalışmalarında sembolik olarak “Simurg”u (Anka Kuşu) şematik geniş konturlar halinde 

“Göç” konusuna da değinmek için Turnalar kuşuna dönüştürerek vurgulamaya çalışmıştır. Maskeleme, 

baskı, yağlıboya ve akrilik tekniklerini kullanmıştır. Beş kişisel sergi dışında ulusal ve uluslararası karma 

resim sergilerine katılmıştır. Yerel ve ulusal resim yarışmalarında aldığı derecelerin yanı sıra birçok 

resim yarışması jüriliği yapmıştır. Yurt dışında Almanya, Fransa ve Hollanda da kendi çabaları ile birçok 

Müze de gezi ve incelemelerde bulunmuştur. Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği ve SAKÜDER

üyesidir. Sanatsal çalışmalarını Mersin'de kendi özel Atölyesinde sürdürmektedir.

1968, MUŞ / VARTO. The artist graduated from Malatya İnönü University, Faculty of Education, Department of Art Of Assistant Professor Adnan Yalım 

Workshop, in 1995. He started his career as a teacher of art in the same year. He still works as a teacher of art and the head teacher of the art department 

at Nevit Kodallı Anatolian High School of Fine Arts. In his works he has used geometric forms as well as together with abstract reality and concrete reality 

for “other identities” and “women figures” based works. He has also used “Simurg” (Phoenix) symbolically in large contours transforming it into crane 

birds to refer to “Migration” subject. He used techniques of masking, oil painting and acrylic. He has participated in several mixed exhibitions apart from 

four personal exhibitions so far. He took part in several national and local art competitions as a jury member. He is a member of Association of United 

Artists and Sculptures. He continues his artistic works in his own private workshop in Mersin

1970 yılında Elazığ'da doğdu. İlkokul, orta okul ve endüstri meslek lisesi torna tesviye bölümünü Karadeniz 

Ereğli'de okudu. İlk kişisel sergisini 19 yaşında Ereğli Halkevi'nde açtı. Sergideki resimleri daha çok ilgisini 

çeken ünlü ressamların röprodüksiyon çalışmaları ve doğadan esinlenerek yaptığı suluboya resimlerden 

oluşturmuştur. 1991 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü'nü kazandı. 

1995 yılında atölye birincisi olarak Prof. M. Zahit Büyükişleyen Atölyesi'nden mezun oldu.  Prof. Hasan 

Pekmezci özgün baskı atölyesinden öğrenimi süresince baskı teknikleri üzerine eğitim aldı. Bu güne 

kadar yurt içi ve yurt dışında 30 kişisel sergi açtı. Birçok karma etkinlik, yarışmalı sergiler, Sanat fuarı, 

yarışmalarda jüri üyeliği ve çalıştaylara katıldı. Ulusal yarışmalarda 6 ödül alan Sanatçı, Özgün Baskı 

teknikleri ve duvar resimleri uygulamasına ayrıca önem vermektedir. Ankara'da Anadolu Gösteri 

Merkezinde 984 m2 kendi tarzında dış cephe duvar resmi uygulaması yapmış fakat yerel yönetimlerin 

anlaşmazlıkları nedeniyle bina yıkılmıştır. Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde 1993 yılında çocuklara 

yönelik ders vermeye başlayan sanatçı, daha sonra Güzel Sanatlar Fakülteleri ve Liselerine yönelik yıllarca 

Sanatsal eğitim vermiştir. 2001 yılında Kurucusu olduğu T.C. M.E.B. Özel Mehmet Ali Doğan Sanat evini açarak, 

gençlere eğitim vermeyi özveriyle halen sürdürmektedir. Bu güne kadar iki binin üzerinde gencimizin akademik 

eğitime başlamalarına katkı sağlamıştır.  Tüm yaşamını Sanat'la kurgulayan Mehmet Ali DOĞAN, çalışmalarını Ankara'daki özel atölyesinde 

Sürdürmektedir. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, müzelerde, Özel koleksiyonlarda eserleri bulunan sanatçı, U.P.S.D. üyesi ve Birleşmiş 

Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneğinde (B.R.H.D.) 6 yıl dernek yönetiminde görev yaptıktan sonra oy birliğiyle 2012-2016 yılları arasında iki 

dönem dernek Başkanlığı yapmıştır. Sanatsal çalışmalarına serbest olarak devam etmektedir.

He was born in Elazığ, in 1970.  He studied both primary anda secondary school in Karadeniz Ereğli anda also studied the turning leveling department of 

Industrial Vocational High School in there. He held his first personal exhibition at the age of 19 in Ereğli Community Center. The paintings in the exhibition 

consisted of reproduction works of famous painters that attracted his attention anda watercolor paintings inspired by nature. In 1991, he won 

Hacettepe University Faculty of Fine Arts, Teh Department of Painting. He graduated as a winner from the workshop of Prof. M. Zahit Büyükişleyen in 

1995. During his education in university, he received training on printing techniques at the studio of Prof. Hasan Pekmezci Unique Press Edition. He has 

held 30 solo exhibitions in Turkey anda abroadso far. He participated in jury member ship anda workshops in many mixedevents, competitions, art fairs. 

The artist, who received five awards in national competitions, also attaches importanceto the unique press editions and mural painting. He has applied 

984 m2 in size exterior wallpainting in his own style to the Anatolian Performance Center in Ankara, but the building has been demolish eddue to the 

disputes of the local administrations. The artist, who started to teach children in Ankara State Fine Arts Gallery in 1993, later gave Artistic education for 

Fine Arts Faculties and High Schools. He stil continues to give education to young people in the Mehmet Ali Doğan Art House Painting Course, which he 

founded in 2001, under the Ministry of National Education. Up to the present, he has contributed to the start of academic education of over two thous 

anda young people.The artist, whose Works are placed in public institutions,museums and in private collections, is a member of the International Plastic 

Arts Association(UPSD). After working in the association administration for 6 years in the United Painters anda Sculptors Association (USPA), he served as 

the president of the association for two terms between 2012-2016. The artist who constructs his whole life with art, continues his artistic worksfreely in 

his private studio in Ankara.

MEHMET ERBİL

(Adıyaman 1948) İlk ve orta eğitimini Adıyaman'da, resim   eğitimini Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş 

Bölümünde 1970 yılında tamamladı. Anadolu'da resim öğretmeni olarak görevini sürdürürken sanat 

birikimine temel olan çevre incelemelerine ağırlık verdi, yoğun bir birikim dönemi yaşadı. 1981 yılında 

görevli bulunduğu Ankara Hasanoğlan Atatürk Öğretmen Lisesi'nde açılan 100 Yıl Atatürk Müzesinin 

açılışına üç yıllık bir çalışma ile katkıda bulundu. Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği üyesidir. 

1995-2002 yılları arasında Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Resim Ana Sanat Dalında Fotoğraf ve 

Temel Grafik Eğitimi dersleri verdi. 1994 yılında Yüksek Lisansını tamamlayan Erbil'in yurt içi ve yurt dışı 

koleksiyonlarda yapıtları bulunmaktadır. 1981 yılından beri 21 kişisel sergi açtı ve çok sayıda karma 

sergiye katıldı. Sanat dergilerinde yayınlanmış sanat konulu yazı ve denemeleri de bulunan Erbil 

Ankara'da kendi atelyesinde çalışmalarını sürdürmektedir. Köy Enstitüleri ve Yurtseverlik(2014),  Eğitim 

Onurumuz Köy Enstitüleri ve Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü(2016) adlı yayınlanmış iki kitabı vardır.

Mehmet Erbil was born in Adiyaman, Turkey, in 1948. He was graduated form the Department of Painting at Gazi 

Educational Institute, in 1970. He concentrted on natural works that stated his fine art accumulation and he experienced 

a dense period, while he was working as a painting teacher at Anatolian cities. When he has working in Ankara, Hasanoglan, 

Ataturk Teacher Training Collage, in 1981, he heped with his tree years of Works at Atatrk&#39;s Museum opening. He is amember of society United 

Painters and Sculptors. He waoked at the Department of Painting in Faculty of Fine Arts of Gazi Univerity form 1995 till 2002. Kaya Ozsezgin appraises his 

works as; “His paintings, at a poemtic reality line whic reflects the nature and life conditions of Anatolian countryside land scope are all naturel 

evaluations of true country “He was graduated his master at 1994. The artist&#39;s works are in National collections. He opened 21 individual  exhibtion 

and he participated in numerous group exhibitions, since 1981. Nowadays, he works at his own studio.

Sanatçı 1984 yılında Konya'da doğdu.1998'de Kayseri Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü'ne 

başladı.2002'de Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Resim-iş Öğretmenliği, Grafik Bölümü'nde 

eğitim gördü.2006'daYüksel Uslay'ın Atölyesi'nden mezun oldu.2013'te Almanya'daki Freiburg 

Üniversitesi'nden davet aldı.Buradafotoğraf hocası JoFahl&Kleinschönach Sanat Evi'nden,Ressam 

Annemarie Rudolph'la ve Heykeltraş Robert L.Steward birlikte sanat çalışmalarına devam 

etmektedir.2014'te StadtTuttlingenBelediyesi'nden davet aldı.StadtTuttlingen'deatölye çalışması 

yaptı.Bu süre zarfında dört gazete ve bir radyo röportajına katıldı.Birkişisel sergi (StadtTuttlingen) ve 

birkarma sergiye katıldı (İsviçre Fintan Vakfı Resim Sergisi RheinauSwitzerland).

The artist was born in 1984 in Konya. She started the Painting Department of Kayseri Anatolian Fine Arts High 

School in 1998. In 2002, she studied at Dokuz Eylül University Buca Education Faculty, Art Teaching, Graphics 

Department. She graduated from Yüksel Uslay's Workshop in 2006. In 2013 she received an invitation from the 

University of Freiburg in Germany. Here she continues her art studies with the painter Annemarie Rudolph anda the 

sculptor Robert L. Steward from the photography teacher JoFahl&Kleinschönach Art House. She received an invitation from 

Stadt Tuttlingen Municipality in 2014. She held a workshop at Stadt Tuttlingen. During this time she participated in four newspaper anda one radio 

interviews. She participated in a solo exhibition (StadtTuttlingen) and a group exhibition (SwissFintan Foundation Painting Exhibition Rheinau 

Switzerland).

MAZLUM CABİR ULUYOL

MEHMET ALİ DOĞAN

MELTEM ÖZDEMİR 

1947 yılında Mazıdağı'nda doğdu. İstanbul Öğretmen Okulu'nun ardından şimdiki adı Marmara Üniversitesi 

Güzel Sanatlar Eğitimi Resim İş Öğretmenliği Bölümü olan dönemin İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü 

Resim iş Bölümü'nden bölüm birincisi olarak mezun oldu. Aynı dalda lisans tamamladı Sanat 

eğitimciliğinin yanı sıra orta öğretim okullarında yöneticilik, milli eğitim müdürlüğü, özel okullarda 

Genel Müdürlük ile ve TRT HHA muhabirliği görevlerinde bulundu. Altı yıl Diyarbakır Devlet Güzel 

Sanatlar Galesi seçici kurul üyeliği yaptı. Özgün çalışmalarından oluşturulan “Renkler de siyah beyaz ve 

gri tonlara denk değerlere sahiptirler.” Adlı projenin sahibi olarak sorumluluğunu da üstlenen sanatçı 

BRHD üyesi olup; “Soyutlamacı Keçi Objesi” odaklı resim çalışmalarına devam etmektedir. 22 kişisel 

sergi ve çok sayıda karma sergide yer alan Kapçak, katıldığı sekiz jürili sanat yarışmasında biri jüri özel 

ödülü olmak üzere yedi sergilemesi vardır. 

In 1947, he was born in Mazidag. After studying at Istanbul Teacher Training School, he graduated summa 

cumlaude 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 along 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 artistis a 

member of UPSA Kapcak has held 22 solo exhibitions and participated in numerous group exhibitions. Among the eight art competitions attended, 

Kapcak received seven exposition awards, one of which is the jury's special award.

MEHMET KAPÇAK
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MAKBULE AYAZ

1963 yılında Samsun da doğdu. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Grafik Ana 

Sanat Dalı mezunu. 2005 yılına kadar Çanakkale ve Samsun da resim öğretmenliği yaptı. 2006 dan 

bugüne kendi atölyesinde resim yapıyor. Samsun da yaşıyor. Kişisel sergileri yanında bir çok karma 

sergiye, fuarlara katıldı. Özel koleksiyonlarda eserleri var. BRHD ve UPSD üyesi.

Born in Samsun in 1963. Samsun 19 May University Faculty of Education, Department of Painting, 

Department of Graphics, Department of Painting. Until 2005, she taught  painting in Canakkale and Samsun. 

Since 2006, she has been painting in her own workshop. Samsun lives too. In addition to her personal 

exhibitions,s he participated in many group exhibitions and fairs. she's got works in private collections. She is a 

member  United  Painters and Sculptors Association  and  International Association of Plastic Arts.

1968,MUŞ/VARTO. 1995 Yılında Malatya İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi 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 sürdürmektedir. Çalışmalarında, geometrik formların yanı sıra son dönem 

çalışmalarında, öteki kimlikler ve kadın figürleri ağırlıklı soyut geometriyi ve somut gerçekçiliği bir arada 

kullanmıştır. Çalışmalarında sembolik olarak “Simurg”u (Anka Kuşu) şematik geniş konturlar halinde 

“Göç” konusuna da değinmek için Turnalar kuşuna dönüştürerek vurgulamaya çalışmıştır. Maskeleme, 

baskı, yağlıboya ve akrilik tekniklerini kullanmıştır. Beş kişisel sergi dışında ulusal ve uluslararası karma 

resim sergilerine katılmıştır. Yerel ve ulusal resim yarışmalarında aldığı derecelerin yanı sıra birçok 

resim yarışması jüriliği yapmıştır. Yurt dışında Almanya, Fransa ve Hollanda da kendi çabaları ile birçok 

Müze de gezi ve incelemelerde bulunmuştur. Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği ve SAKÜDER

üyesidir. Sanatsal çalışmalarını Mersin'de kendi özel Atölyesinde sürdürmektedir.

1968, MUŞ / VARTO. The artist graduated from Malatya İnönü University, Faculty of Education, Department of Art Of Assistant Professor Adnan Yalım 

Workshop, in 1995. He started his career as a teacher of art in the same year. He still works as a teacher of art and the head teacher of the art department 

at Nevit Kodallı Anatolian High School of Fine Arts. In his works he has used geometric forms as well as together with abstract reality and concrete reality 

for “other identities” and “women figures” based works. He has also used “Simurg” (Phoenix) symbolically in large contours transforming it into crane 

birds to refer to “Migration” subject. He used techniques of masking, oil painting and acrylic. He has participated in several mixed exhibitions apart from 

four personal exhibitions so far. He took part in several national and local art competitions as a jury member. He is a member of Association of United 

Artists and Sculptures. He continues his artistic works in his own private workshop in Mersin

1970 yılında Elazığ'da doğdu. İlkokul, orta okul ve endüstri meslek lisesi torna tesviye bölümünü Karadeniz 

Ereğli'de okudu. İlk kişisel sergisini 19 yaşında Ereğli Halkevi'nde açtı. Sergideki resimleri daha çok ilgisini 

çeken ünlü ressamların röprodüksiyon çalışmaları ve doğadan esinlenerek yaptığı suluboya resimlerden 

oluşturmuştur. 1991 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü'nü kazandı. 

1995 yılında atölye birincisi olarak Prof. M. Zahit Büyükişleyen Atölyesi'nden mezun oldu.  Prof. Hasan 

Pekmezci özgün baskı atölyesinden öğrenimi süresince baskı teknikleri üzerine eğitim aldı. Bu güne 

kadar yurt içi ve yurt dışında 30 kişisel sergi açtı. Birçok karma etkinlik, yarışmalı sergiler, Sanat fuarı, 

yarışmalarda jüri üyeliği ve çalıştaylara katıldı. Ulusal yarışmalarda 6 ödül alan Sanatçı, Özgün Baskı 

teknikleri ve duvar resimleri uygulamasına ayrıca önem vermektedir. Ankara'da Anadolu Gösteri 

Merkezinde 984 m2 kendi tarzında dış cephe duvar resmi uygulaması yapmış fakat yerel yönetimlerin 

anlaşmazlıkları nedeniyle bina yıkılmıştır. Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde 1993 yılında çocuklara 

yönelik ders vermeye başlayan sanatçı, daha sonra Güzel Sanatlar Fakülteleri ve Liselerine yönelik yıllarca 

Sanatsal eğitim vermiştir. 2001 yılında Kurucusu olduğu T.C. M.E.B. Özel Mehmet Ali Doğan Sanat evini açarak, 

gençlere eğitim vermeyi özveriyle halen sürdürmektedir. Bu güne kadar iki binin üzerinde gencimizin akademik 

eğitime başlamalarına katkı sağlamıştır.  Tüm yaşamını Sanat'la kurgulayan Mehmet Ali DOĞAN, çalışmalarını Ankara'daki özel atölyesinde 

Sürdürmektedir. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, müzelerde, Özel koleksiyonlarda eserleri bulunan sanatçı, U.P.S.D. üyesi ve Birleşmiş 

Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneğinde (B.R.H.D.) 6 yıl dernek yönetiminde görev yaptıktan sonra oy birliğiyle 2012-2016 yılları arasında iki 

dönem dernek Başkanlığı yapmıştır. Sanatsal çalışmalarına serbest olarak devam etmektedir.

He was born in Elazığ, in 1970.  He studied both primary anda secondary school in Karadeniz Ereğli anda also studied the turning leveling department of 

Industrial Vocational High School in there. He held his first personal exhibition at the age of 19 in Ereğli Community Center. The paintings in the exhibition 

consisted of reproduction works of famous painters that attracted his attention anda watercolor paintings inspired by nature. In 1991, he won 

Hacettepe University Faculty of Fine Arts, Teh Department of Painting. He graduated as a winner from the workshop of Prof. M. Zahit Büyükişleyen in 

1995. During his education in university, he received training on printing techniques at the studio of Prof. Hasan Pekmezci Unique Press Edition. He has 

held 30 solo exhibitions in Turkey anda abroadso far. He participated in jury member ship anda workshops in many mixedevents, competitions, art fairs. 

The artist, who received five awards in national competitions, also attaches importanceto the unique press editions and mural painting. He has applied 

984 m2 in size exterior wallpainting in his own style to the Anatolian Performance Center in Ankara, but the building has been demolish eddue to the 

disputes of the local administrations. The artist, who started to teach children in Ankara State Fine Arts Gallery in 1993, later gave Artistic education for 

Fine Arts Faculties and High Schools. He stil continues to give education to young people in the Mehmet Ali Doğan Art House Painting Course, which he 

founded in 2001, under the Ministry of National Education. Up to the present, he has contributed to the start of academic education of over two thous 

anda young people.The artist, whose Works are placed in public institutions,museums and in private collections, is a member of the International Plastic 

Arts Association(UPSD). After working in the association administration for 6 years in the United Painters anda Sculptors Association (USPA), he served as 

the president of the association for two terms between 2012-2016. The artist who constructs his whole life with art, continues his artistic worksfreely in 

his private studio in Ankara.

MEHMET ERBİL

(Adıyaman 1948) İlk ve orta eğitimini Adıyaman'da, resim   eğitimini Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş 

Bölümünde 1970 yılında tamamladı. Anadolu'da resim öğretmeni olarak görevini sürdürürken sanat 

birikimine temel olan çevre incelemelerine ağırlık verdi, yoğun bir birikim dönemi yaşadı. 1981 yılında 

görevli bulunduğu Ankara Hasanoğlan Atatürk Öğretmen Lisesi'nde açılan 100 Yıl Atatürk Müzesinin 

açılışına üç yıllık bir çalışma ile katkıda bulundu. Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği üyesidir. 

1995-2002 yılları arasında Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Resim Ana Sanat Dalında Fotoğraf ve 

Temel Grafik Eğitimi dersleri verdi. 1994 yılında Yüksek Lisansını tamamlayan Erbil'in yurt içi ve yurt dışı 

koleksiyonlarda yapıtları bulunmaktadır. 1981 yılından beri 21 kişisel sergi açtı ve çok sayıda karma 

sergiye katıldı. Sanat dergilerinde yayınlanmış sanat konulu yazı ve denemeleri de bulunan Erbil 

Ankara'da kendi atelyesinde çalışmalarını sürdürmektedir. Köy Enstitüleri ve Yurtseverlik(2014),  Eğitim 

Onurumuz Köy Enstitüleri ve Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü(2016) adlı yayınlanmış iki kitabı vardır.

Mehmet Erbil was born in Adiyaman, Turkey, in 1948. He was graduated form the Department of Painting at Gazi 

Educational Institute, in 1970. He concentrted on natural works that stated his fine art accumulation and he experienced 

a dense period, while he was working as a painting teacher at Anatolian cities. When he has working in Ankara, Hasanoglan, 

Ataturk Teacher Training Collage, in 1981, he heped with his tree years of Works at Atatrk&#39;s Museum opening. He is amember of society United 

Painters and Sculptors. He waoked at the Department of Painting in Faculty of Fine Arts of Gazi Univerity form 1995 till 2002. Kaya Ozsezgin appraises his 

works as; “His paintings, at a poemtic reality line whic reflects the nature and life conditions of Anatolian countryside land scope are all naturel 

evaluations of true country “He was graduated his master at 1994. The artist&#39;s works are in National collections. He opened 21 individual  exhibtion 

and he participated in numerous group exhibitions, since 1981. Nowadays, he works at his own studio.

Sanatçı 1984 yılında Konya'da doğdu.1998'de Kayseri Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü'ne 

başladı.2002'de Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Resim-iş Öğretmenliği, Grafik Bölümü'nde 

eğitim gördü.2006'daYüksel Uslay'ın Atölyesi'nden mezun oldu.2013'te Almanya'daki Freiburg 

Üniversitesi'nden davet aldı.Buradafotoğraf hocası JoFahl&Kleinschönach Sanat Evi'nden,Ressam 

Annemarie Rudolph'la ve Heykeltraş Robert L.Steward birlikte sanat çalışmalarına devam 

etmektedir.2014'te StadtTuttlingenBelediyesi'nden davet aldı.StadtTuttlingen'deatölye çalışması 

yaptı.Bu süre zarfında dört gazete ve bir radyo röportajına katıldı.Birkişisel sergi (StadtTuttlingen) ve 

birkarma sergiye katıldı (İsviçre Fintan Vakfı Resim Sergisi RheinauSwitzerland).

The artist was born in 1984 in Konya. She started the Painting Department of Kayseri Anatolian Fine Arts High 

School in 1998. In 2002, she studied at Dokuz Eylül University Buca Education Faculty, Art Teaching, Graphics 

Department. She graduated from Yüksel Uslay's Workshop in 2006. In 2013 she received an invitation from the 

University of Freiburg in Germany. Here she continues her art studies with the painter Annemarie Rudolph anda the 

sculptor Robert L. Steward from the photography teacher JoFahl&Kleinschönach Art House. She received an invitation from 

Stadt Tuttlingen Municipality in 2014. She held a workshop at Stadt Tuttlingen. During this time she participated in four newspaper anda one radio 

interviews. She participated in a solo exhibition (StadtTuttlingen) and a group exhibition (SwissFintan Foundation Painting Exhibition Rheinau 

Switzerland).

MAZLUM CABİR ULUYOL

MEHMET ALİ DOĞAN

MELTEM ÖZDEMİR 

1947 yılında Mazıdağı'nda doğdu. İstanbul Öğretmen Okulu'nun ardından şimdiki adı Marmara Üniversitesi 

Güzel Sanatlar Eğitimi Resim İş Öğretmenliği Bölümü olan dönemin İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü 

Resim iş Bölümü'nden bölüm birincisi olarak mezun oldu. Aynı dalda lisans tamamladı Sanat 

eğitimciliğinin yanı sıra orta öğretim okullarında yöneticilik, milli eğitim müdürlüğü, özel okullarda 

Genel Müdürlük ile ve TRT HHA muhabirliği görevlerinde bulundu. Altı yıl Diyarbakır Devlet Güzel 

Sanatlar Galesi seçici kurul üyeliği yaptı. Özgün çalışmalarından oluşturulan “Renkler de siyah beyaz ve 

gri tonlara denk değerlere sahiptirler.” Adlı projenin sahibi olarak sorumluluğunu da üstlenen sanatçı 

BRHD üyesi olup; “Soyutlamacı Keçi Objesi” odaklı resim çalışmalarına devam etmektedir. 22 kişisel 

sergi ve çok sayıda karma sergide yer alan Kapçak, katıldığı sekiz jürili sanat yarışmasında biri jüri özel 

ödülü olmak üzere yedi sergilemesi vardır. 

In 1947, he was born in Mazidag. After studying at Istanbul Teacher Training School, he graduated summa 

cumlaude 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 along 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 artistis a 

member of UPSA Kapcak has held 22 solo exhibitions and participated in numerous group exhibitions. Among the eight art competitions attended, 

Kapcak received seven exposition awards, one of which is the jury's special award.

MEHMET KAPÇAK
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MERAL ÖZTÜRK

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik bölümü mezunudur. Yüksek lisansını Gazi 

Üniversitesi&#39;nde Birleşik Sanatlar alanında tamamlamıştır. Sanatçı yurtiçinde ve yurtdışında birçok 

sergiye katıldı. 73. Devlet Resim ve Heykel Yarışması sergisinde Heykel dalında, 74. Devlet Resim ve 

Heykel Yarışması sergisinde Seramik alanında sergi ödülleri aldı. Eserleri Atatürk Üniversitesi Çağdaş 

Sanatlar Müzesi&#39;ndedir. Sanatçı 2011 yılından beri kurucusu olduğu GaleriM Sanat Galerisi ile 

Ankara ve Bodrum&#39; da Türkiye&#39;nin önde gelen sanatçılarının eserlerini sergilemektedir. 

Halen Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi&#39;nde öğretim görevlisi 

olarak çalışmaktadır. Çeşitli projelerin yürütme kurulu başkanlığı ve küratörlüğünü sürdürmektedir. Bu 

projelere örnekler ,Kültür bakanlığı katkıları ile yürütülen 2019 -2022 yılları arası Anadolu 

Uygarlıklarından izler projelerinin koordinatörlüğünü yapmaktadır.2022 Birleşmiş milletler cam yılı 

kapsamında Kültür bakanlığı katkıları ile'' Sanatsal Cam Sergisi'' projesinin de yürütücülüğünü 

yapmaktadır.2019 yılında başlatılan ve devam eden Erasmus –projesi ''İnaktif Kadınların Yetenek ve Seramik 

Sanat Hobilerini Gelecekteki Gelirlerine Aktarmaları'' için e-öğrenme projesinin wmn &amp; ART seramik eğitim 

programlarını hazırlamıştır

Meral Öztürk graduated from Hacettepe University, Faculty of Fine Arts, Department of Ceramics. She completed her master&#39;s degree in United Arts 

at Gazi University. The artist participated in many national and international exhibitions. She received exhibition awards in the Sculpture category in the 

73rd State Painting and Sculpture Competition, and in the Ceramics category in the 74th State Painting and Sculpture Competition. Her works are in 

Atatürk University Contemporary Arts Museum. Since 2011, ss a founder of GaleriM Art Gallery, she leads exhibitions of the works of leading artists of 

Turkey in Ankara, and Bodrum. She is still working as a lecturer at Atılım University, Faculty of Fine Arts, Design and Architecture. She has some roles as a 

chairman and curator of various projects. Examples of these projects are the coordinator of the traces of Anatolian Civilizations projects between the 

years 2019-2022, which are carried out with the contributions of the Ministry of Culture. Within the scope of the 2022 United Nations Glass Year, with the 

contributions of the Ministry of Culture, she is the coordinator of the &quot;Artistic Glass Exhibition&quot; project. Erasmus, which started in 2019 and 

continues –has prepared the wmn &amp; ART ceramic training programs of the e-learning project for the project &quot;Transferring the Talent and 

Ceramic Art Hobbies of Inactive Women to their Future Income

1951'de Sivrihisar'da doğdu. 1972'de Gazi Eğitim Enstitüsü 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 öğretmenliği 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 

atölyesinde 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 titleis sued to artists by government their contributions in to the 

Turkish culture). The artist has more than 100 statues in Turkey, 20 of the mare in Ankara. He has moret han 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.

Kırıkkale Ü. Güzel Sanatlar Fakültesinden derece ile mezun olmuştur. HBVÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim 

Anasanat dalından “Transhümanizm ve Posthümanizm Kavramlarının Sanatla İlişkisi” isimli tezi ile 2021 

yılında yüksek lisansı bitirmiştir. Teknolojiyi ve doğayı bir bütün olarak ele alan ve eko, biyosistem 

merkezli olan ancak türcü olmayan trans/posthümanist kavramları bağlamında yakın zamanda ürettiği 

çalışmaları; yeni sanatsal pratiği yaratım çabası olarak degerlendirilebilir. Beş kişisel sergi  ve otuzdan 

fazla karma  sergiye katılmış olup, çalışmalarını  kendi atölyesinde sürdürmektedir.

She graduated from Department of Fine Arts at KIRKKALE U. with honors. She got her Master's degree from 

Institute of Fine Arts, Art Painting Department at HBVU. Her Master's thesis title is “The relation of art with the 

concept of transhumanism and posthumanism”.  Her recent art works, which are about eco and biosystem but 

are not speciesist considering the concept of trans/posthumanism and embodies technology and nature, can be 

evaluated as an effort for creating a new art practice. She has five personal exhibitions along with more than 30 

group exhibitions while continuing her works in her atelier.

MUHARREM AYGÜN

Sanatçı, 1971 yılında Ankara'da doğdu, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünden 

Bölüm birincisi olarak mezun oldu. Yapmış olduğu çalışmalar nedeniyle, aynı yıl dalında İhsan Doğramacı 

Üstün Başarı Ödülü aldı.  Onbeş karma ve yedi kişisel resim sergilerinde bulundu.  İlk zamanlar 

çalışmalarında, Anadolu yazmaları ve kilim motiflerine yer verdi. Bu çalışmalarının adını “Arketip Şeyler” 

olarak adlandırdı. Önceleri resimlerinde direkt yazma baskı tekniğini uygularken; 2003 sonrası 

çalışmalarında motifler sadece sembolik olarak var olmaya devam etti. 2003-2015 tarihleri arasındaki 

çalışmalarını da “Zaman İçinde Geometri ve Orgonometri Tadında Şeyler” adıyla adlandırmaktadır. 

2015 tarihi ve sonrasında “Bir Dilek Tut” ,” Partbaş Günlükleri ” adlı çalışmalarına yer vermektedir. Yurt 

içinde ve yurt dışında özel koleksiyonlarda resimleri bulunmaktadır. Sanat yaşamı esnasında, resim 

yarışmalarında jüri ve çalıştaylarda katılımcı sanatçı olarak görev almıştır. Birçok sivil toplum kuruluşları 

üyesi olan sanatçı, aynı zamanda BRHD üyesidir.

The artist was born in Ankara, in 1971. He graduate dranking first from the Painting Department of the Faculty of Fine 

Arts, Hacettepe University.  He received Ihsan Dogramacı Outstanding Achievement Awardfor his extra ordinary works. 

He had fifteen groups and seven individual painting exhibitions. In his first works, he used the patterns of Anatolian head scarves 

and rugs. He named them as 'Arketip Seyler'. In his paintings, he used to apply printing techniques directly, but since 2003, he has beenusing them as 

symbolically. The paintings from 2003 to 2015 are named as 'Zaman İçinde Geometri ve Orgonometri Tadında Şeyler'. In 2015 and after wards, he had 

two other Works called as 'Bir Dilek Tut' and 'Partbaş Günlükleri'. He has had paintings in national and international collections. During his professional 

life, he has taken part as a judge in painting competitions and has attended many charettes. Inaddition to being a member of BRHD, he has member 

ships in many other non-government al organizations. 

1982'de Ankara Gazi Yüksek Öğretmen Okulu Resim- İş Eğitimi Bölümü'nü bitirdi. 1987'de Hacettepe 

Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nde yüksek lisansını tamamlayarak araştırma görevlisi 

oldu. 1992'de aynı bölümde sanatta yeterlik eğitimi yaptı. 1997'de yılında yardımcı doçent oldu. 

Akademik ve sanatsal çalışmalarını halen aynı kurumda sürdürmektedir. Sanatçı, yaşamda ve doğadaki 

duruşu, renklerin yarattığı psikolojik etkilerle yansıtmaya çalışır.Yaşamın her alanından beslenerek 

kurguladığı resimlerinde, fırçanın bıraktığı her izdoğayı, insanı ve bunların evren içindeki 

konumlanışlarını temel alır. Renk seçimi, belirlediği temalarla ilgili çağrışımlar üzerine kuruludur. Renk 

parçacıkları, evrende duruş biçimimizi ve ilişkilerimizi yansıtmaktadır. O'nun bize sunduğu resimler, 

noktaların birim elemanı olarak tekrar tekrar çoğalarak kullanılmasıyla oluşan macro yapılardır. Ritmik 

fırça darbelerinin oluşturduğu geniş renk yüzeylerin derinliklerinde bir gezintiye çıkarır, izleyiciyi. 

Tekrarlanan küçük lekeler mikrokozmosu ve sonsuzluğu çağrıştırmaktadır. 

Mustafa Salim Aktuğ graduated from Ankara Gazi Higher Teachers' School, Department of Painting and Business Education in 1982. He completed his 

master's degree at Hacettepe University Fine Arts Faculty Painting Department in 1987 and became a research assistant. In 1992, he received proficiency 

training in the same department. He became an assistant professor in 1997. He still continues his academic and artistic studies at the same institution. 

The artist tries to reflect his stance in life and nature with the psychological effects created by colors. In his paintings, which he constructs by feeding from 

all areas of life, every trace left by the brush is based on people and their positioning in the universe. Color selection is based on associations with the 

themes it determines. Color particles reflect our posture and relationships in the universe. The pictures he presents to us are macro structures formed by 

the repeated use of points as unit elements. It takes the viewer on a tour deep into the wide color surfaces formed by rhythmic brush strokes. The 

repetitive little spots evoke the microcosm and infinity.

METİN YURDANUR

MİYESER KELEKÇİ

MUSTAFA SALİM AKTUĞ

Çağdaş Türk Resim Sanatının önde gelen isimlerinden biri olan Mustafa Ayaz, 1938 yılında Trabzon'da 

doğdu. 1953'de, Erzurum Pulur Köy Enstitüsü'ne girdi. 1959 yılında, Çapa İlköğretmen Okulunu bitirdi. Bir 

yıl ilkokul hocalığından sonra, 1960'da Gazi Eğitim Enstitüsü'nün Resim Bölümü'ne girerek, buradan 

1963'de mezun oldu. 3 yıl, Çorum İlköğretim Okulunda resim öğretmenliği ve atölye şefliği yaptı. 

1966'da, Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü asistanlık sınavını kazanarak, 1984 yılına kadar aynı 

okulda resim hocalığı yaptı. 1984'de, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne geçti ve 

1987'de buradan emekli oldu. 1987 yılında Profesör olan Ayaz, aynı yıl Bilkent Üniversitesi Güzel 

Sanatlar Fakültesi'ne atanarak, 1988 yılı başında bu görevinden kendi isteği ile ayrıldı. Yurt içinde birçok 

kişisel sergi açan ve 27 ödül kazanan sanatçı; Hindistan, Kuveyt, Mısır, Romanya,  Bulgaristan, Polonya, 

Belçika, Fransa, ABD, İngiltere, Cezayir ve Almanya gibi pek çok ülkede de karma sergi ve bienallere 

katılmıştır. Sanatçı, Ankara'da, 'Mustafa Ayaz Müzesi ve Plastik Sanatlar Merkezi Vakfı' adı altında, 

tamamen kendi olanakları ve birikimlerini kullanarak bir müze yaptırmıştır. 

Mustafa Ayaz, one of the leading figures of Contemporary Turkish Painting Art, was born in Trabzon in 1938. In 1953, he entered Erzurum Pulur Village 

Institute. He graduated from Capa Primary Teachers School in 1959. After teaching at primary school for a year, he entered the Painting Department of 

Gazi Education Institute in 1960, graduating from there in 1963. He worked as a painting teacher and workshop chief at Çorum Primary School for 3 

years. He passed the Gazi Education Institute Painting Department assistant exam in 1966 and worked as a painting teacher at the same school until 

1984. In 1984, he transferred to Hacettepe University Faculty of Fine Arts and retired from there in 1987. Ayaz, who became a professor in 1987, was 

appointed to the Faculty of Fine Arts of Bilkent University in the same year, and left this position voluntarily at the beginning of 1988. The artist, who 

opened many personal exhibitions in Turkey and won 27 awards; He has also participated in group exhibitions and biennials in many countries such as 

India, Kuwait, Egypt, Romania, Bulgaria, Poland, Belgium, France, USA, England, Algeria and Germany. The artist has a museum built in Ankara, under 

the name of "Mustafa Ayaz Museum and Plastic Arts Center Foundation", using his own resources and experience.

MUSTAFA AYAZ

1952'de Ordu'da doğdu.1965'te Beşikdüzü Kız İlköğretmen Okulu'na başladı.1968'desınavla İstanbul 

İlköğretmen Okulu Resim Seminerine girdi.1971'de İstanbul İlköğretmenOkulu'da Resim Semineri'nden 

mezun oldu.1980'de Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü'nü bitirdi.1988'deGazi Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi, Resim-İş Bölümü Resim Ana Sanat Dalı'nda lisans eğitimini tamamladı.26 yıl çeşitli resmi ve 

özel okullarda resim öğretmeni olarak çalıştı ve 1997'de emekli oldu.Çalışmalarını Ankara'da kendi 

atölyesinde sürdürmekte olan sanatçı, yurt içinde otuzu aşkın kişisel, karma ve yarışmalı sergilerde de 

eserleri sergilenmiştir. Sanatçı, Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği (BRHD) üyesidir.
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MERAL ÖZTÜRK

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik bölümü mezunudur. Yüksek lisansını Gazi 

Üniversitesi&#39;nde Birleşik Sanatlar alanında tamamlamıştır. Sanatçı yurtiçinde ve yurtdışında birçok 

sergiye katıldı. 73. Devlet Resim ve Heykel Yarışması sergisinde Heykel dalında, 74. Devlet Resim ve 

Heykel Yarışması sergisinde Seramik alanında sergi ödülleri aldı. Eserleri Atatürk Üniversitesi Çağdaş 

Sanatlar Müzesi&#39;ndedir. Sanatçı 2011 yılından beri kurucusu olduğu GaleriM Sanat Galerisi ile 

Ankara ve Bodrum&#39; da Türkiye&#39;nin önde gelen sanatçılarının eserlerini sergilemektedir. 

Halen Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi&#39;nde öğretim görevlisi 

olarak çalışmaktadır. Çeşitli projelerin yürütme kurulu başkanlığı ve küratörlüğünü sürdürmektedir. Bu 

projelere örnekler ,Kültür bakanlığı katkıları ile yürütülen 2019 -2022 yılları arası Anadolu 

Uygarlıklarından izler projelerinin koordinatörlüğünü yapmaktadır.2022 Birleşmiş milletler cam yılı 

kapsamında Kültür bakanlığı katkıları ile'' Sanatsal Cam Sergisi'' projesinin de yürütücülüğünü 

yapmaktadır.2019 yılında başlatılan ve devam eden Erasmus –projesi ''İnaktif Kadınların Yetenek ve Seramik 

Sanat Hobilerini Gelecekteki Gelirlerine Aktarmaları'' için e-öğrenme projesinin wmn &amp; ART seramik eğitim 

programlarını hazırlamıştır

Meral Öztürk graduated from Hacettepe University, Faculty of Fine Arts, Department of Ceramics. She completed her master&#39;s degree in United Arts 

at Gazi University. The artist participated in many national and international exhibitions. She received exhibition awards in the Sculpture category in the 

73rd State Painting and Sculpture Competition, and in the Ceramics category in the 74th State Painting and Sculpture Competition. Her works are in 

Atatürk University Contemporary Arts Museum. Since 2011, ss a founder of GaleriM Art Gallery, she leads exhibitions of the works of leading artists of 

Turkey in Ankara, and Bodrum. She is still working as a lecturer at Atılım University, Faculty of Fine Arts, Design and Architecture. She has some roles as a 

chairman and curator of various projects. Examples of these projects are the coordinator of the traces of Anatolian Civilizations projects between the 

years 2019-2022, which are carried out with the contributions of the Ministry of Culture. Within the scope of the 2022 United Nations Glass Year, with the 

contributions of the Ministry of Culture, she is the coordinator of the &quot;Artistic Glass Exhibition&quot; project. Erasmus, which started in 2019 and 

continues –has prepared the wmn &amp; ART ceramic training programs of the e-learning project for the project &quot;Transferring the Talent and 

Ceramic Art Hobbies of Inactive Women to their Future Income

1951'de Sivrihisar'da doğdu. 1972'de Gazi Eğitim Enstitüsü 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 öğretmenliği 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 

atölyesinde 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 titleis sued to artists by government their contributions in to the 

Turkish culture). The artist has more than 100 statues in Turkey, 20 of the mare in Ankara. He has moret han 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.

Kırıkkale Ü. Güzel Sanatlar Fakültesinden derece ile mezun olmuştur. HBVÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim 

Anasanat dalından “Transhümanizm ve Posthümanizm Kavramlarının Sanatla İlişkisi” isimli tezi ile 2021 

yılında yüksek lisansı bitirmiştir. Teknolojiyi ve doğayı bir bütün olarak ele alan ve eko, biyosistem 

merkezli olan ancak türcü olmayan trans/posthümanist kavramları bağlamında yakın zamanda ürettiği 

çalışmaları; yeni sanatsal pratiği yaratım çabası olarak degerlendirilebilir. Beş kişisel sergi  ve otuzdan 

fazla karma  sergiye katılmış olup, çalışmalarını  kendi atölyesinde sürdürmektedir.

She graduated from Department of Fine Arts at KIRKKALE U. with honors. She got her Master's degree from 

Institute of Fine Arts, Art Painting Department at HBVU. Her Master's thesis title is “The relation of art with the 

concept of transhumanism and posthumanism”.  Her recent art works, which are about eco and biosystem but 

are not speciesist considering the concept of trans/posthumanism and embodies technology and nature, can be 

evaluated as an effort for creating a new art practice. She has five personal exhibitions along with more than 30 

group exhibitions while continuing her works in her atelier.

MUHARREM AYGÜN

Sanatçı, 1971 yılında Ankara'da doğdu, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünden 

Bölüm birincisi olarak mezun oldu. Yapmış olduğu çalışmalar nedeniyle, aynı yıl dalında İhsan Doğramacı 

Üstün Başarı Ödülü aldı.  Onbeş karma ve yedi kişisel resim sergilerinde bulundu.  İlk zamanlar 

çalışmalarında, Anadolu yazmaları ve kilim motiflerine yer verdi. Bu çalışmalarının adını “Arketip Şeyler” 

olarak adlandırdı. Önceleri resimlerinde direkt yazma baskı tekniğini uygularken; 2003 sonrası 

çalışmalarında motifler sadece sembolik olarak var olmaya devam etti. 2003-2015 tarihleri arasındaki 

çalışmalarını da “Zaman İçinde Geometri ve Orgonometri Tadında Şeyler” adıyla adlandırmaktadır. 

2015 tarihi ve sonrasında “Bir Dilek Tut” ,” Partbaş Günlükleri ” adlı çalışmalarına yer vermektedir. Yurt 

içinde ve yurt dışında özel koleksiyonlarda resimleri bulunmaktadır. Sanat yaşamı esnasında, resim 

yarışmalarında jüri ve çalıştaylarda katılımcı sanatçı olarak görev almıştır. Birçok sivil toplum kuruluşları 

üyesi olan sanatçı, aynı zamanda BRHD üyesidir.

The artist was born in Ankara, in 1971. He graduate dranking first from the Painting Department of the Faculty of Fine 

Arts, Hacettepe University.  He received Ihsan Dogramacı Outstanding Achievement Awardfor his extra ordinary works. 

He had fifteen groups and seven individual painting exhibitions. In his first works, he used the patterns of Anatolian head scarves 

and rugs. He named them as 'Arketip Seyler'. In his paintings, he used to apply printing techniques directly, but since 2003, he has beenusing them as 

symbolically. The paintings from 2003 to 2015 are named as 'Zaman İçinde Geometri ve Orgonometri Tadında Şeyler'. In 2015 and after wards, he had 

two other Works called as 'Bir Dilek Tut' and 'Partbaş Günlükleri'. He has had paintings in national and international collections. During his professional 

life, he has taken part as a judge in painting competitions and has attended many charettes. Inaddition to being a member of BRHD, he has member 

ships in many other non-government al organizations. 

1982'de Ankara Gazi Yüksek Öğretmen Okulu Resim- İş Eğitimi Bölümü'nü bitirdi. 1987'de Hacettepe 

Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nde yüksek lisansını tamamlayarak araştırma görevlisi 

oldu. 1992'de aynı bölümde sanatta yeterlik eğitimi yaptı. 1997'de yılında yardımcı doçent oldu. 

Akademik ve sanatsal çalışmalarını halen aynı kurumda sürdürmektedir. Sanatçı, yaşamda ve doğadaki 

duruşu, renklerin yarattığı psikolojik etkilerle yansıtmaya çalışır.Yaşamın her alanından beslenerek 

kurguladığı resimlerinde, fırçanın bıraktığı her izdoğayı, insanı ve bunların evren içindeki 

konumlanışlarını temel alır. Renk seçimi, belirlediği temalarla ilgili çağrışımlar üzerine kuruludur. Renk 

parçacıkları, evrende duruş biçimimizi ve ilişkilerimizi yansıtmaktadır. O'nun bize sunduğu resimler, 

noktaların birim elemanı olarak tekrar tekrar çoğalarak kullanılmasıyla oluşan macro yapılardır. Ritmik 

fırça darbelerinin oluşturduğu geniş renk yüzeylerin derinliklerinde bir gezintiye çıkarır, izleyiciyi. 

Tekrarlanan küçük lekeler mikrokozmosu ve sonsuzluğu çağrıştırmaktadır. 

Mustafa Salim Aktuğ graduated from Ankara Gazi Higher Teachers' School, Department of Painting and Business Education in 1982. He completed his 

master's degree at Hacettepe University Fine Arts Faculty Painting Department in 1987 and became a research assistant. In 1992, he received proficiency 

training in the same department. He became an assistant professor in 1997. He still continues his academic and artistic studies at the same institution. 

The artist tries to reflect his stance in life and nature with the psychological effects created by colors. In his paintings, which he constructs by feeding from 

all areas of life, every trace left by the brush is based on people and their positioning in the universe. Color selection is based on associations with the 

themes it determines. Color particles reflect our posture and relationships in the universe. The pictures he presents to us are macro structures formed by 

the repeated use of points as unit elements. It takes the viewer on a tour deep into the wide color surfaces formed by rhythmic brush strokes. The 

repetitive little spots evoke the microcosm and infinity.

METİN YURDANUR

MİYESER KELEKÇİ

MUSTAFA SALİM AKTUĞ

Çağdaş Türk Resim Sanatının önde gelen isimlerinden biri olan Mustafa Ayaz, 1938 yılında Trabzon'da 

doğdu. 1953'de, Erzurum Pulur Köy Enstitüsü'ne girdi. 1959 yılında, Çapa İlköğretmen Okulunu bitirdi. Bir 

yıl ilkokul hocalığından sonra, 1960'da Gazi Eğitim Enstitüsü'nün Resim Bölümü'ne girerek, buradan 

1963'de mezun oldu. 3 yıl, Çorum İlköğretim Okulunda resim öğretmenliği ve atölye şefliği yaptı. 

1966'da, Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü asistanlık sınavını kazanarak, 1984 yılına kadar aynı 

okulda resim hocalığı yaptı. 1984'de, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne geçti ve 

1987'de buradan emekli oldu. 1987 yılında Profesör olan Ayaz, aynı yıl Bilkent Üniversitesi Güzel 

Sanatlar Fakültesi'ne atanarak, 1988 yılı başında bu görevinden kendi isteği ile ayrıldı. Yurt içinde birçok 

kişisel sergi açan ve 27 ödül kazanan sanatçı; Hindistan, Kuveyt, Mısır, Romanya,  Bulgaristan, Polonya, 

Belçika, Fransa, ABD, İngiltere, Cezayir ve Almanya gibi pek çok ülkede de karma sergi ve bienallere 

katılmıştır. Sanatçı, Ankara'da, 'Mustafa Ayaz Müzesi ve Plastik Sanatlar Merkezi Vakfı' adı altında, 

tamamen kendi olanakları ve birikimlerini kullanarak bir müze yaptırmıştır. 

Mustafa Ayaz, one of the leading figures of Contemporary Turkish Painting Art, was born in Trabzon in 1938. In 1953, he entered Erzurum Pulur Village 

Institute. He graduated from Capa Primary Teachers School in 1959. After teaching at primary school for a year, he entered the Painting Department of 

Gazi Education Institute in 1960, graduating from there in 1963. He worked as a painting teacher and workshop chief at Çorum Primary School for 3 

years. He passed the Gazi Education Institute Painting Department assistant exam in 1966 and worked as a painting teacher at the same school until 

1984. In 1984, he transferred to Hacettepe University Faculty of Fine Arts and retired from there in 1987. Ayaz, who became a professor in 1987, was 

appointed to the Faculty of Fine Arts of Bilkent University in the same year, and left this position voluntarily at the beginning of 1988. The artist, who 

opened many personal exhibitions in Turkey and won 27 awards; He has also participated in group exhibitions and biennials in many countries such as 

India, Kuwait, Egypt, Romania, Bulgaria, Poland, Belgium, France, USA, England, Algeria and Germany. The artist has a museum built in Ankara, under 

the name of "Mustafa Ayaz Museum and Plastic Arts Center Foundation", using his own resources and experience.

MUSTAFA AYAZ

1952'de Ordu'da doğdu.1965'te Beşikdüzü Kız İlköğretmen Okulu'na başladı.1968'desınavla İstanbul 

İlköğretmen Okulu Resim Seminerine girdi.1971'de İstanbul İlköğretmenOkulu'da Resim Semineri'nden 

mezun oldu.1980'de Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü'nü bitirdi.1988'deGazi Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi, Resim-İş Bölümü Resim Ana Sanat Dalı'nda lisans eğitimini tamamladı.26 yıl çeşitli resmi ve 

özel okullarda resim öğretmeni olarak çalıştı ve 1997'de emekli oldu.Çalışmalarını Ankara'da kendi 

atölyesinde sürdürmekte olan sanatçı, yurt içinde otuzu aşkın kişisel, karma ve yarışmalı sergilerde de 

eserleri sergilenmiştir. Sanatçı, Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği (BRHD) üyesidir.
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MUZAFFER TİRE

1957 Ankara'da doğdu. 1979 Gazi Eğitim Enstitüsü Resim - İş Bölümünü bitirdi. 1980 Ortaöğretimde Resim - 

İş Öğretmeni olarak çalıştı. 1982 Gazi Yüksek Öğretmen Okulu Resim - İş Eğitimi Bölümü Resim Anasanat 

Dalı Asistanı olarak çalışmaya başladı. 1983 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim - İş Eğitimi 

Bölümü Öğretim Görevliliğine başladı. 1985 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim - İş Eğitimi 

Bölümü Anasanat Dalı'nda Lisans Eğitimini tamamladı. 1986 Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Resim - İş ve Sanat Eğitimi Bölümü&#39;ne Öğretim Görevlisi olarak geçti. 1988 Çukurova Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi Resim - İş Eğitimi Bölümü Resim Anasanat Dalı'nda Doktora karşılığı  “ Sanatta Yeterlik “  

yaptı. 1991 Yardımcı Doçentlik unvanı aldı. 2019 Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar 

Eğitimi Bölümü Resim - İş Öğretmenliği Anabilim Dalı'nda “Dr.Öğretim Üyesi” 2019-2022 Çukurova 

Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünü kurmak üzere 13/b-4 ile Resim Bölüm Başkanı 

olarak, görevlendirme (3.8.2019) ve atama (25.10.2019) yapılarak görevini sürdürmektedir. 7 Ödül alan ve 

15 Kişisel sergi açan sanatçı, yurtiçi ve yurtdışında çok sayıdaki sanatsal etkinliklere; yarışmalı, karma ve grup 

sergileriyle katılmıştır. 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 at teacher at the secondary 

school. 1982 Assistant at the Institute of Gazi High Teaching of Painting. 1983 Gazi University, 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 The Presidency of Paint Main Art Department. 1993-94 / 

2002-03 The Presidency of Painting Education Department. 2019 Has been working as Dr.Assistant Proffessor at the Faculty of Education Department of 

Painting. 2019-2022 He continues to serve as the Head of the Painting Department at 13 / b-4 to establish the Department of Painting at the Faculty of 

Fine Arts at Çukurova University. 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 exhibitions. Domestic, national and international art event leading to the formation and performed 

in many private collections and the artist&#39;s works are in museums.

Eğitimini Dokuz Eylül üniversitesi Buca eğitim Fakültesi ve Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar 

Fakültesinde tamamladı. Sanatçı 2003, 2004 ve 2005 yıllarında Hollanda'da, 2008 yılında ise Bahreyn 

NationalMuseum da olmak üzere yurtdışında ve yurtiçinde çok sayıda kişisel sergi gerçekleştirdi. 

Uluslararası çalıştay, sanat festivali ve sanat fuarlarına katıldı. İki ödül alan ve eserleri Devlet Resim, DYO 

gibi ödüllü yarışmalarda sergilenen Yılmaz, Bronz ve seramik heykel çalışmaları da yapmaktadır. 

Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği (UPSD), Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği (BRHD) ve 

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 qraduate degreefrom 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 anda 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 anda making sculptures. Yılmaz is a member of the İnternational Association of PlasticArts (UPSD), the Birleşmiş 

Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği (BRHD) and UNESCO Femmes-Art Mediterrane.

1989 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi resim bölümünde lisans eğitimini, 1994 yılında Gazi 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Ana Sanat Dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Sanatçı, 

Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği (BRHD) üyesidir. 2016-2022 tarihleri arasında derneğin 

Genel Sekreterliğini yapmıştır. Bugüne kadar 18 kişisel sergi açan ve çok sayıda yurtiçinde ve 

yurtdışında karma sergilere ve Çalıştaylara katılan Sanatçının özel koleksiyonlar ile çeşitli kurum ve 

kuruluşlarda eserleri bulunmaktadır. Halen sanat eğitimcisi olarak çalışmakta ve resim çalışmalarını 

Ankara'da kendi atölyesinde sürdürmektedir. 

The artist, graduated from the Faculty of Art at the University of Gazi in 1989 and she got her master's degree 

on Art at the Instiute of Social Sciences of the University of Gazi in 1994. She is the member of “Birleşmiş 

Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği, BRHD, (United Painters and Sculptors Association of Turkey)” She had also 

worked as the general secretary of the association between the years of 2016-2022. She had 18 solo exhibitions and 

she joined in many group exhibitions in Turkey and some countries of Europe. Some of her paintings still take place in 

several Instutions and collections. She is still working as a teacher and currently she works in her own studio in Ankara.

NAGİHAN UYSAL

1980 yılında Samsun'da doğdu. 2003 yılında Gazi ÜniversitesiSöbütay Özer atölyesinden mezun oldu. Aynı 

yıl Sinop' a resim öğretmeni olarak atandı ve Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim 

bölümünde yüksek lisans eğitimine başladı. 2006 yılında Prof. Hasan Pekmezci danışmanlığıyla mezun 

oldu. 2007 yılında Bursa Şefik Bursalı sanat galerisinde ilk kişisel sergisini açtı. İkinci kişisel sergisini 

Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneğinde açtı. Pek çok karma sergiye katıldı. 2012 yılında Gazi 

Üniversitesi,  Eğitim Bilimleri Enstitüsü Resim-iş öğretmenliği bölümünde doktora eğitimine başladı. 

ABD'de bir çok eyalette müzelerde incelemeler yaptı.   2006 yılında Prof. Şeniz Aksoy danışmanlığıyla 

mezun oldu. Halen, Çankaya Yasemin Karakaya Bilim ve Sanat Merkezi'nde görsel sanatlar öğretmeni 

olarak görev yapmaktadır.

Shewasborn in Samsun in 1980. ShegraduatedfromGazi UniversitySöbütay Özer workshop in 2003. 

Inthesameyear, shewasappointedto Sinop as an art teacherandstarted herpostgraduateeducation at Hacettepe 

UniversitySocialSciencesInstitutePaintingDepartment. In 2006, Shegraduatedwiththeconsultancy of Hasan 

Pekmezci. In 2007, sheopened his firstpersonalexhibition at Bursa Şefik Bursalı art gallery. Sheopened hersecond solo 

exhibition at the United PaintersandSculptorsAssociation. Sheparticipated in manygroupexhibitions. In 2012, shestarted herdoctorateeducation at 

Gazi University, Institute of EducationalSciences, Department of PaintingTeaching. She has doneresearch in museums in manystates in the USA. In 2006, 

Shegraduatedwiththeconsultancy ofPrf. Şeniz Aksoy. Shestillworks as a visualartsteacher at Çankaya Yasemin Karakaya Scienceand Art Center.

Sanatçı 1963 yılında Ankara'da doğdu. 1987 yılında Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 

Ana Sanat Dalı bölümünden mezun oldu.Eğitim süresi içinde Prof. Zafer GENÇAYDIN ve Prof. Mustafa Ayaz 

atölyelerinde ders aldı. Ayrıca, eğitim süresi içinde Prof. Adnan TURANİ, Prof. Hasan PEKMEZCİ, Prof. Sıtkı 

ERİNÇ ve Prof. Kaya ÖZSEZGİN'den dersler aldı.1990 yılında Hacettepe Üniversitesi Prof. Zafer 

GENÇAYDIN atölyesinde Yüksek Lisansını tamamladı.Sanatçı çalışmalarının ilk dönemlerinde Türk 

hamamı adı altında kadın figürlerini işlemiştir.Çalışmalarının en belirgin özelliği insan figürünün zengin 

renk skalası ile işlenmesidir. Kişisel sergiler açan sanatçı  birçok karma sergiye katılmış ve çeşitli ödüller 

almıştır. Sanatçı halen Ankara'da, kendi atölyesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

The artist was born in 1963 in Ankara. She graduated from Hacettepe University, Faculty of Fine Arts, Painting 

Department in 1987. During her education, she took lessons in the workshops of Prof. Zafer GENÇAYDIN and 

Prof. Mustafa Ayaz. In addition, during the training period she took lessons from Prof. Adnan TURANI, Prof. Hasan 

PEKMEZCI, Prof. Sıtkı ERİNÇ and Prof. Kaya ÖZSEZGİN. In 1990, she completed her master's degree in Hacettepe 

University Prof. Zafer GENÇAYDIN workshop. In the early stages of her work, the artist worked on female figures under the 

name of Turkish bath. The most distinctive feature of her works is the processing of the human figure with a rich color scale. The artist, who opened 

personal exhibitions, participated in many group exhibitions and received various awards. The artist still continues to work in her own workshop in 

Ankara.

MÜJGAN ÖZKAYA YILMAZ

NADİRE ÖZBEK NAZİFE DOĞANAY GÜLTEKİN

1972 Aksaray'da doğdu. 1993 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam 

Anasanat Dalından mezun oldu. 1998 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Seramik 

Bölümünde Yüksek Lisansını 2021 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Seramik 

Bölümünde  Sanatta Yeterliğini tamamladı. 1995-2001 yılları arasında Afyon Kocatepe Üniversitesi 

Mühendislik Fakültesi Seramik Mühendisliğinde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2001-2009 Kültür ve 

Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünde çalışmalarına devam etti. 2009-2011 Kırgızistan 

Türkiye Manas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümünde öğretim Görevlisi ve aynı 

zamanda Bölüm Başkanı olarak görevine devam etti. 2011 yılında Aksaray Üniversitesi Güzelyurt 

Meslek Yüksek Okulu Seramik Cam ve Çinicilik Meslek Yüksek Okuluna öğretim görevlisi olarak atandı. 

Halen çalışmalarına aynı üniversitede devam etmektedir.9 Kişisel Sergi açtı ve  çok sayıda Karma Sergiye 

katıldı. 

He was born in 1972 in Aksaray. He graduated from Hacettepe University Fine Arts Faculty Ceramic and Glass 

Department in 1993. He completed his Master's Degree in Anadolu University Social Sciences Institute Ceramics 

Department in 1998 and his Proficiency in Art at Hacettepe University Fine Arts Institute Ceramics Department in 2021. Between 

1995-2001, he worked as a lecturer at Afyon Kocatepe University, Faculty of Engineering, Ceramic Engineering. 2001-2009 She continued her studies at 

the Ministry of Culture and Tourism, General Directorate of Fine Arts. 2009-2011 He continued his duty as a lecturer in the Graphic Department of the 

Faculty of Fine Arts in Kyrgyzstan Turkey Manas University and as the Head of the Department at the same time. In 2011, he was appointed as a lecturer to 

Aksaray University Güzelyurt Vocational School Ceramics, Glass and Tile Vocational School. He still continues his studies at the same university. He 

opened 9 Solo Exhibitions and participated in many Group Exhibitions.
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MUZAFFER TİRE

1957 Ankara'da doğdu. 1979 Gazi Eğitim Enstitüsü Resim - İş Bölümünü bitirdi. 1980 Ortaöğretimde Resim - 

İş Öğretmeni olarak çalıştı. 1982 Gazi Yüksek Öğretmen Okulu Resim - İş Eğitimi Bölümü Resim Anasanat 

Dalı Asistanı olarak çalışmaya başladı. 1983 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim - İş Eğitimi 

Bölümü Öğretim Görevliliğine başladı. 1985 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim - İş Eğitimi 

Bölümü Anasanat Dalı'nda Lisans Eğitimini tamamladı. 1986 Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Resim - İş ve Sanat Eğitimi Bölümü&#39;ne Öğretim Görevlisi olarak geçti. 1988 Çukurova Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi Resim - İş Eğitimi Bölümü Resim Anasanat Dalı'nda Doktora karşılığı  “ Sanatta Yeterlik “  

yaptı. 1991 Yardımcı Doçentlik unvanı aldı. 2019 Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar 

Eğitimi Bölümü Resim - İş Öğretmenliği Anabilim Dalı'nda “Dr.Öğretim Üyesi” 2019-2022 Çukurova 

Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünü kurmak üzere 13/b-4 ile Resim Bölüm Başkanı 

olarak, görevlendirme (3.8.2019) ve atama (25.10.2019) yapılarak görevini sürdürmektedir. 7 Ödül alan ve 

15 Kişisel sergi açan sanatçı, yurtiçi ve yurtdışında çok sayıdaki sanatsal etkinliklere; yarışmalı, karma ve grup 

sergileriyle katılmıştır. 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 at teacher at the secondary 

school. 1982 Assistant at the Institute of Gazi High Teaching of Painting. 1983 Gazi University, 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 The Presidency of Paint Main Art Department. 1993-94 / 

2002-03 The Presidency of Painting Education Department. 2019 Has been working as Dr.Assistant Proffessor at the Faculty of Education Department of 

Painting. 2019-2022 He continues to serve as the Head of the Painting Department at 13 / b-4 to establish the Department of Painting at the Faculty of 

Fine Arts at Çukurova University. 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 exhibitions. Domestic, national and international art event leading to the formation and performed 

in many private collections and the artist&#39;s works are in museums.

Eğitimini Dokuz Eylül üniversitesi Buca eğitim Fakültesi ve Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar 

Fakültesinde tamamladı. Sanatçı 2003, 2004 ve 2005 yıllarında Hollanda'da, 2008 yılında ise Bahreyn 

NationalMuseum da olmak üzere yurtdışında ve yurtiçinde çok sayıda kişisel sergi gerçekleştirdi. 

Uluslararası çalıştay, sanat festivali ve sanat fuarlarına katıldı. İki ödül alan ve eserleri Devlet Resim, DYO 

gibi ödüllü yarışmalarda sergilenen Yılmaz, Bronz ve seramik heykel çalışmaları da yapmaktadır. 

Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği (UPSD), Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği (BRHD) ve 

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 qraduate degreefrom 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 anda 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 anda making sculptures. Yılmaz is a member of the İnternational Association of PlasticArts (UPSD), the Birleşmiş 

Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği (BRHD) and UNESCO Femmes-Art Mediterrane.

1989 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi resim bölümünde lisans eğitimini, 1994 yılında Gazi 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Ana Sanat Dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Sanatçı, 

Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği (BRHD) üyesidir. 2016-2022 tarihleri arasında derneğin 

Genel Sekreterliğini yapmıştır. Bugüne kadar 18 kişisel sergi açan ve çok sayıda yurtiçinde ve 

yurtdışında karma sergilere ve Çalıştaylara katılan Sanatçının özel koleksiyonlar ile çeşitli kurum ve 

kuruluşlarda eserleri bulunmaktadır. Halen sanat eğitimcisi olarak çalışmakta ve resim çalışmalarını 

Ankara'da kendi atölyesinde sürdürmektedir. 

The artist, graduated from the Faculty of Art at the University of Gazi in 1989 and she got her master's degree 

on Art at the Instiute of Social Sciences of the University of Gazi in 1994. She is the member of “Birleşmiş 

Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği, BRHD, (United Painters and Sculptors Association of Turkey)” She had also 

worked as the general secretary of the association between the years of 2016-2022. She had 18 solo exhibitions and 

she joined in many group exhibitions in Turkey and some countries of Europe. Some of her paintings still take place in 

several Instutions and collections. She is still working as a teacher and currently she works in her own studio in Ankara.

NAGİHAN UYSAL

1980 yılında Samsun'da doğdu. 2003 yılında Gazi ÜniversitesiSöbütay Özer atölyesinden mezun oldu. Aynı 

yıl Sinop' a resim öğretmeni olarak atandı ve Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim 

bölümünde yüksek lisans eğitimine başladı. 2006 yılında Prof. Hasan Pekmezci danışmanlığıyla mezun 

oldu. 2007 yılında Bursa Şefik Bursalı sanat galerisinde ilk kişisel sergisini açtı. İkinci kişisel sergisini 

Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneğinde açtı. Pek çok karma sergiye katıldı. 2012 yılında Gazi 

Üniversitesi,  Eğitim Bilimleri Enstitüsü Resim-iş öğretmenliği bölümünde doktora eğitimine başladı. 

ABD'de bir çok eyalette müzelerde incelemeler yaptı.   2006 yılında Prof. Şeniz Aksoy danışmanlığıyla 

mezun oldu. Halen, Çankaya Yasemin Karakaya Bilim ve Sanat Merkezi'nde görsel sanatlar öğretmeni 

olarak görev yapmaktadır.

Shewasborn in Samsun in 1980. ShegraduatedfromGazi UniversitySöbütay Özer workshop in 2003. 

Inthesameyear, shewasappointedto Sinop as an art teacherandstarted herpostgraduateeducation at Hacettepe 

UniversitySocialSciencesInstitutePaintingDepartment. In 2006, Shegraduatedwiththeconsultancy of Hasan 

Pekmezci. In 2007, sheopened his firstpersonalexhibition at Bursa Şefik Bursalı art gallery. Sheopened hersecond solo 

exhibition at the United PaintersandSculptorsAssociation. Sheparticipated in manygroupexhibitions. In 2012, shestarted herdoctorateeducation at 

Gazi University, Institute of EducationalSciences, Department of PaintingTeaching. She has doneresearch in museums in manystates in the USA. In 2006, 

Shegraduatedwiththeconsultancy ofPrf. Şeniz Aksoy. Shestillworks as a visualartsteacher at Çankaya Yasemin Karakaya Scienceand Art Center.

Sanatçı 1963 yılında Ankara'da doğdu. 1987 yılında Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 

Ana Sanat Dalı bölümünden mezun oldu.Eğitim süresi içinde Prof. Zafer GENÇAYDIN ve Prof. Mustafa Ayaz 

atölyelerinde ders aldı. Ayrıca, eğitim süresi içinde Prof. Adnan TURANİ, Prof. Hasan PEKMEZCİ, Prof. Sıtkı 

ERİNÇ ve Prof. Kaya ÖZSEZGİN'den dersler aldı.1990 yılında Hacettepe Üniversitesi Prof. Zafer 

GENÇAYDIN atölyesinde Yüksek Lisansını tamamladı.Sanatçı çalışmalarının ilk dönemlerinde Türk 

hamamı adı altında kadın figürlerini işlemiştir.Çalışmalarının en belirgin özelliği insan figürünün zengin 

renk skalası ile işlenmesidir. Kişisel sergiler açan sanatçı  birçok karma sergiye katılmış ve çeşitli ödüller 

almıştır. Sanatçı halen Ankara'da, kendi atölyesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

The artist was born in 1963 in Ankara. She graduated from Hacettepe University, Faculty of Fine Arts, Painting 

Department in 1987. During her education, she took lessons in the workshops of Prof. Zafer GENÇAYDIN and 

Prof. Mustafa Ayaz. In addition, during the training period she took lessons from Prof. Adnan TURANI, Prof. Hasan 

PEKMEZCI, Prof. Sıtkı ERİNÇ and Prof. Kaya ÖZSEZGİN. In 1990, she completed her master's degree in Hacettepe 

University Prof. Zafer GENÇAYDIN workshop. In the early stages of her work, the artist worked on female figures under the 

name of Turkish bath. The most distinctive feature of her works is the processing of the human figure with a rich color scale. The artist, who opened 

personal exhibitions, participated in many group exhibitions and received various awards. The artist still continues to work in her own workshop in 

Ankara.

MÜJGAN ÖZKAYA YILMAZ

NADİRE ÖZBEK NAZİFE DOĞANAY GÜLTEKİN

1972 Aksaray'da doğdu. 1993 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam 

Anasanat Dalından mezun oldu. 1998 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Seramik 

Bölümünde Yüksek Lisansını 2021 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Seramik 

Bölümünde  Sanatta Yeterliğini tamamladı. 1995-2001 yılları arasında Afyon Kocatepe Üniversitesi 

Mühendislik Fakültesi Seramik Mühendisliğinde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2001-2009 Kültür ve 

Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünde çalışmalarına devam etti. 2009-2011 Kırgızistan 

Türkiye Manas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümünde öğretim Görevlisi ve aynı 

zamanda Bölüm Başkanı olarak görevine devam etti. 2011 yılında Aksaray Üniversitesi Güzelyurt 

Meslek Yüksek Okulu Seramik Cam ve Çinicilik Meslek Yüksek Okuluna öğretim görevlisi olarak atandı. 

Halen çalışmalarına aynı üniversitede devam etmektedir.9 Kişisel Sergi açtı ve  çok sayıda Karma Sergiye 

katıldı. 

He was born in 1972 in Aksaray. He graduated from Hacettepe University Fine Arts Faculty Ceramic and Glass 

Department in 1993. He completed his Master's Degree in Anadolu University Social Sciences Institute Ceramics 

Department in 1998 and his Proficiency in Art at Hacettepe University Fine Arts Institute Ceramics Department in 2021. Between 

1995-2001, he worked as a lecturer at Afyon Kocatepe University, Faculty of Engineering, Ceramic Engineering. 2001-2009 She continued her studies at 

the Ministry of Culture and Tourism, General Directorate of Fine Arts. 2009-2011 He continued his duty as a lecturer in the Graphic Department of the 

Faculty of Fine Arts in Kyrgyzstan Turkey Manas University and as the Head of the Department at the same time. In 2011, he was appointed as a lecturer to 

Aksaray University Güzelyurt Vocational School Ceramics, Glass and Tile Vocational School. He still continues his studies at the same university. He 

opened 9 Solo Exhibitions and participated in many Group Exhibitions.
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NAZLI ER

Sivas Suşehrinde doğdu. Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi resim Bölümünü bitirdi.25 yıl Anadolu 

Meslek Liselerinde ,resim,seramik,moda tasarım,grafik dersleri öğretmenliği yapmıştır.. 17 kişisel  sergi 

, 100  ü  aşk ın  karma,  fuar ,  ça l ı ş tay  ve  sanat  pro je ler i  ve  e tk in l i k le r ine   ka t ı ld ı . .

 Kendi atölyesinde, akrilik, yağlı boya, ve karışık tekniklerde resim çalışmalarını sürdürmekte olup  sulu  

boya  ,yağlı boya .akrilik  ,pastel  ve  desen  dersleri  vererek  sanat   eğitmenliğine   devam  

etmektedir...       Birleşmiş Ressamlar  ve   heykeltraşlar  (  BRHD )  ,Gesam   ,  Seküder  ,IWS  Uluslarası 

Suluboya  derneklerine  üyelikleri   vardır.

Nazlı Er was born in Sivas… She finished the professional Education Faculty of Gazi University. . 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. She has been working oil paint, acrilic and mixed 

techniques in her private work shop and also she given private art coursen (water color, oil paint , acrilic, design) in 

her work shop.

Ankara'da doğdu. Sanat eğitimini akademik düzeyde sanat disiplinleriyle devam ettirdi. İki kişisel sergi 

açtı. Yurt içinde ve dışında bir çok çalıştay ve karma sergilere katıldı. AKRD, SKD ve BRHD üyesidir. 

Çalışmalarına Ankara'da kendi atölyesinde sürdürmektedir.

She was born in Ankara. He continued his art education at an academic level with art disciplines. She opened 

two personal exhibitions. She participated in many workshops and group exhibitions at home and abroad. It 

is a member of AKRD, SKD and BRHD. She continues her works in her own workshop in Ankara.

Mart doğumlu olan sanatçı İstanbul Devlet Güzel Sanatlar AkademisiResim Bölümü'nden mezun olmuştur. 

Salzburg yaz okulu resim ve süsleme sanatları seminerini tamamlamıştır. Osaka sanat bienali, Paris sanat 

fuarı, Berlin, Frankfurt, Macaristan, Abhazya, Münih, Gabarday-Balkar'da ve yurtiçinde 31 kişisel olmak 

üzere çok sayıda karma sergilere ve çeşitli festivallere katılmıştır. Vakıflar bankası, Akbank, AK Sigorta, 

SSK, SHÇEK, basta olmak üzere birçok resmi ve özel kuruluşta eserleri bulunmaktadır. Sosyal Hizmetler 

Çocuk Esirgeme Kurumu'nda kültür merkezi müdürlüğü yapan Nevruz Erken uzun yıllar Çankaya 

Belediyesi sanat danışmanı olarak Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde çalışmıştır. Şu sıralarda CHP İl 

Başkanlığı'nda Kültür Sanat Komisyonu Başkanlığı yapmaktadır. IDA ART GALERY'nin sahibi ve sanat 

direktörü olan sanatçı çalışmalarını Ankara'da yürütmektedir.

Born on March 21, the artist graduated from the Painting Department of the Istanbul State Academy of Fine Arts. 

She completed the Salzburg summer school painting anda decorative arts seminar. She participated in numerous 

group exhibitions anda various festivals, including 31 solo exhibitions, in Osaka art biennial, Paris art fair, Berlin, 

Frankfurt ,  Hungary,  Abkhazia,  Munich,  Gabarday-Balkariaand in the country.  She has works in 

manypublicandprivateinstitutions, including Vakıfbank, Akbank, AK Sigorta, SSKand SHÇEK. Nevruz Erken, who worked as the cultural center director at 

theSocial Services Child Protection Agency, worked at Çağdaş Sanatlar Merkezi for many years as the art consultant of Çankaya Municipality. Currently, 

she is theHead of the Culture anda Arts Commission in the CHP Provincial Presidency. The artist, who is the owner and art director of IDA ART GALLERY, 

carries out her works in Ankara.

NEZAFET ÖZLÜTÜRK

Atatürk Üniversitesi Fransız Filolojisi mezunudur. Sanat serüveni, ortaöğretim yıllarında aylık fikir ve sanat 

dergisi olan “Hisar” dergisinde desenlerinin yayınlanması ile başladı.  Ayni yıllarda, yine Hisar dergisinin 

açmış olduğu desen yarışmasında aldığı ödül, desenlerinin uzun yıllar bu dergide yayınlanmasını sağladı.  

Sanatçı, öğretmenlik ve Milli Eğitim Bakanlığının çeşitli kademelerinde görev yaparken değerli 

hocalardan resim dersleri aldı. 1999-2004 Yılları'nda Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 

seramik bölümünde özel öğrenci olarak sanat çalışmalarına devam etti. Akademik düzeyde almış 

olduğu eğitimi birçok seramik sergisi olarak sanatına yansıdı. Ayni yıllarda sanatçı, Ankara Beytepe 

köyünde yaptığı fresk çalışması ve alçı kalıp dökerek yapmış olduğu pano çalışmaları ile sanat 

çevresinin ilgisini çekmeyi başarmıştır. Yurtiçi ve yurtdışında birçok kişisel resim ve seramik sergileri 

açmış, karma sergilere ve workshoplara katılmıştır. Halen Bodrum'daki atölyesinde çalışmalarına ve 

edinmiş olduğu izlenimleri ile sanatında yeni ufuklar açmaya devam etmektedir.

She is a graduate of Atatürk University French Philology. Her artistic adventure began with the publication of her designs in the monthly intellectual and 

art magazine "Hisar" during her secondary education years. In the same years, the award she received in the pattern competition openedby Hisar 

magazine, ensured that her designs were published in this magazine for many years. The artist took paintin glessons from valuable teachers while 

working as a teacher and at various levels of the Ministry of National Education. Between 1999-2004, she continued her art studies as a special student in 

the ceramics department of Bilkent University Faculty of Fine Arts. The education she received at the academic level was reflected in her art, as in many 

ceramic exhibitions. In the same years, the artist managed to attract the attention of the art community with her fresco work in Ankara Beytepe Village 

and his panel work by pouring plaster molds. She opened many personal painting anda ceramic exhibitions at home and abroad, Participated in group 

exhibitions anda workshops. She stil continues to work in her workshop in Bodrum anda opens new horizons in her art with the impressions she has 

gained.

1951 Denizli doğumlu sanatçı, 1972 yılında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü'nden mezun oldu. 

1972-1976 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla Fransa'ya gönderildi. Paris'te École Nationale 

Supérieuredes Beaux-Arts(ENSBA)'da artistik düzeyde sanat eğitimi, duvar resmi, fresk ve mozaik ihtisası 

yaptı. Türkiye'ye döndüğünde iki yıl boyunca MEB Kültür Şubesi'nde çalıştı. 1978-1981 yılları arasında 

Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Yüksek Öğretmen Okulu Resim Bölümü'nde öğretim üyesi olarak 

çalıştı.1992-2014 yılları arasında Ankara Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Ana 

Sanat Dalı, Duvar Resmi Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Resim sanatı alanında Ankara, 

İstanbul, İzmir ve Bolu Devlet Resim ve Heykel Müzelerinde, ayrıca yurtiçi ve yurtdışı resmi ve özel 

koleksiyonlarda eserleri bulunan sanatçı, yurtdışında ve yurtiçinde 60 kişisel sergi açtı. Ankara 

Batıkent'te duvar resmi uygulamaları yaptı. Pek çok yarışmada ödül kazanan Nihat Kahraman'ın ödülleri 

arasında 1983'te Romanya'da aldığı “Balkan Ülkeleri Resim Yarışması ödülü ”ve “1986 Avrupa-Asya Sanat 

Bienali ödülü” sayılabilir. 1985-2012 yılları arasında Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde dekoratör olarak 

çalıştı. 2012 yılından bu yana Devlet Opera ve Balesi'nde baş dekoratör olarak çalışan sanatçıya göre resimleri, 

varla yok arası bir mekan algılaması içindeki varlıkların yeni ve çok boyutlu bir yaşam-ilişki arayışlarının eşzamansal 

ve görsel saptanmalarıdır.

Denizli born artist (1951), was graduated from Ankara Gazi Institute of Education, Department of Arts in 1972. From 1972 to 1976, he studied in École 

Nationale Supérieure des Beaux-Arts, Paris with state scholarship. He worked in the Ministry of National Education - Department of Culture for two years 

after his return. He worked in Ankara Gazi Institute of Education as a faculty member from 1977 to 1981. He worked as a lecturer in Ankara Hacettepe 

University Faculty of Fine Arts – Department of Wall Painting from 1992 to 2014. Exemplars of his work are found in Ankara, Izmir, Istanbul and Bolu State 

Painting and Sculpture Museums and personal collections both home and abroad. He had sixty solo exhibitions both home and abroad. In Ankara 

Batıkent district he has mural paintings. “Balkan Countries Painting Competition Award” that he won in Romania in 1983 and “1986 Europe-Asia Art 

Biennial Award” can be mentioned among the awards that the artist has received. He worked as a set designer in Ankara State Opera and Ballet from 

1985 to 2012. Since 2012, he is working as the principal set designer in State Opera and Ballet. According to the artist, his paintings are the real time and 

visual realizations of the searching of the bodies, in the existence and absence of perception of position, for a new and multidimensional life-relationship 

concept.

1990 yılında Ankara'da doğmuştur. 2010 yılında Gazi Üniversitesi, Resim-İş Öğretmenliği ABD'na 

kaydolmuştur. Yandalı Grafik Tasarımdır. Gazi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Yüksek lisans eğitimini 

bitirmiş, akademik çalışmalarına devam etmektedir. Öğrenciliği boyunca 21 adet çocuk hikaye kitabı 

çıkarmış ve çeşitli yayınevleri ile Milli Eğitim Ders kitabı resimlemelerinde yer almıştır. Piyasada sayısız 

tasarımı bulunmaktadır. 2015 yılında Doğrudan Milli Eğitim Bakanlığının önemli projelerinde illüstratör 

(kitap ressamı) olarak çalışmıştır. Şu an çeşitli sanat faaliyetlerinin yanında Milli Eğitim Ders kitaplarını 

resimlemektedir. 2'si Kişisel, 1'i Paris'te, 50'yi aşkın uluslararası karma sergide yer almıştır. 8'in 

üzerinde Meb ders kitabı bulunmaktadır. BRHD, illustrator Platform, ve  SAKÜDER üyesidir.   Karikatür 

Derneği Yönetim Kurulu üyesidir.

She was born in 1990 in She was registered to the Department of Art Teacher of Gazi University in 2010. Minorbranch 

is Graphic Design. She graduated from Gazi Institute of Educational Sciencesand continues her academic studies. 

During her student life, she published 21 children's story boks anda took part in the illustrations of various publishing 

houses anda the National EducationTextbook. There are numerous designs on the market. In 2015, she worked directly as an 

illustrator (book painter) in important projects of the Ministry of National Education. She is currently illustrating the National Education Text books as well 

as various art activities. She has participated in morethan50 international group exhibitions, 2 of which are personal and 1 in Paris. There are over 8 MEB 

text books. She is a member of BRHD, illustrator Platform, and SAKÜDER. She is a member of the Board of the Cartoon Association.

NEJLA TUĞCU

NEVRUZ ERKEN

NİHAT KAHRAMAN

NİLAY HAZAL BAŞARIR

Ankara' da doğan sanatçının ortaokul yıllarında başlayan resim yapma tutkusu, lise yıllarında resim hocaları; 

Cemal Bingöl, Cemal Güvenç ve Bahattin Akay' dan aldığı eğitim ile pekişti. Uzun yıllar Hızır Teppeev' in 

atölyesine devam etti. Çalışmalarını karakalem ve yağlıboya olarak başta Atatürk portreleri olmak üzere 

portre, peyzaj ve ölü doğa konularında sürdürmektedir. Çok sayıda karma sergiye katılan sanatçı, 

“Atatürk Portreleri” adıyla üç kişisel sergi açtı. İki Atatürk portresi “yap-boz” olarak basılan sanatçının üç 

yağlıboya eseri Anıtkabir Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi Komutanlığı envanterine girmiştir. GESAM 

ve BRHD üyesi olan sanatçı, halen çalışmalarını atölyesinde sürdürmektedir.

Born in Ankara, the artist's passion for painting, which started in his secondary school years, was taught by his 

painting teachers during his high school years; He was strengthened by the training he received from 

CemalBingöl, CemalGüvenç and BahattinAkay. He attended HızırTeppeev's workshop for many years. The artist 

continues his works on portrait, landscape and still life subjects, especially Atatürk portraits, as charcoal and 

paintwork. Participating in many group exhibitions, the artist opened six solo exhibitions, two of which were in 

Anıtkabir, under the name "Atatürk Portraits". Three oil paintings of the artist have entered the inventory of the Anıtkabir 

Command. Two Atatürk portraits were printed as jigsaw puzzles. The artist, who is a member of BRHD (United Painters and Sculptors Association), he 

continues his works in his workshop in Ankara.

NEVZAT CAN

228 229



NAZLI ER

Sivas Suşehrinde doğdu. Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi resim Bölümünü bitirdi.25 yıl Anadolu 

Meslek Liselerinde ,resim,seramik,moda tasarım,grafik dersleri öğretmenliği yapmıştır.. 17 kişisel  sergi 

, 100  ü  aşk ın  karma,  fuar ,  ça l ı ş tay  ve  sanat  pro je ler i  ve  e tk in l i k le r ine   ka t ı ld ı . .

 Kendi atölyesinde, akrilik, yağlı boya, ve karışık tekniklerde resim çalışmalarını sürdürmekte olup  sulu  

boya  ,yağlı boya .akrilik  ,pastel  ve  desen  dersleri  vererek  sanat   eğitmenliğine   devam  

etmektedir...       Birleşmiş Ressamlar  ve   heykeltraşlar  (  BRHD )  ,Gesam   ,  Seküder  ,IWS  Uluslarası 

Suluboya  derneklerine  üyelikleri   vardır.

Nazlı Er was born in Sivas… She finished the professional Education Faculty of Gazi University. . 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. She has been working oil paint, acrilic and mixed 

techniques in her private work shop and also she given private art coursen (water color, oil paint , acrilic, design) in 

her work shop.

Ankara'da doğdu. Sanat eğitimini akademik düzeyde sanat disiplinleriyle devam ettirdi. İki kişisel sergi 

açtı. Yurt içinde ve dışında bir çok çalıştay ve karma sergilere katıldı. AKRD, SKD ve BRHD üyesidir. 

Çalışmalarına Ankara'da kendi atölyesinde sürdürmektedir.

She was born in Ankara. He continued his art education at an academic level with art disciplines. She opened 

two personal exhibitions. She participated in many workshops and group exhibitions at home and abroad. It 

is a member of AKRD, SKD and BRHD. She continues her works in her own workshop in Ankara.

Mart doğumlu olan sanatçı İstanbul Devlet Güzel Sanatlar AkademisiResim Bölümü'nden mezun olmuştur. 

Salzburg yaz okulu resim ve süsleme sanatları seminerini tamamlamıştır. Osaka sanat bienali, Paris sanat 

fuarı, Berlin, Frankfurt, Macaristan, Abhazya, Münih, Gabarday-Balkar'da ve yurtiçinde 31 kişisel olmak 

üzere çok sayıda karma sergilere ve çeşitli festivallere katılmıştır. Vakıflar bankası, Akbank, AK Sigorta, 

SSK, SHÇEK, basta olmak üzere birçok resmi ve özel kuruluşta eserleri bulunmaktadır. Sosyal Hizmetler 

Çocuk Esirgeme Kurumu'nda kültür merkezi müdürlüğü yapan Nevruz Erken uzun yıllar Çankaya 

Belediyesi sanat danışmanı olarak Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde çalışmıştır. Şu sıralarda CHP İl 

Başkanlığı'nda Kültür Sanat Komisyonu Başkanlığı yapmaktadır. IDA ART GALERY'nin sahibi ve sanat 

direktörü olan sanatçı çalışmalarını Ankara'da yürütmektedir.

Born on March 21, the artist graduated from the Painting Department of the Istanbul State Academy of Fine Arts. 

She completed the Salzburg summer school painting anda decorative arts seminar. She participated in numerous 

group exhibitions anda various festivals, including 31 solo exhibitions, in Osaka art biennial, Paris art fair, Berlin, 

Frankfurt ,  Hungary,  Abkhazia,  Munich,  Gabarday-Balkariaand in the country.  She has works in 

manypublicandprivateinstitutions, including Vakıfbank, Akbank, AK Sigorta, SSKand SHÇEK. Nevruz Erken, who worked as the cultural center director at 

theSocial Services Child Protection Agency, worked at Çağdaş Sanatlar Merkezi for many years as the art consultant of Çankaya Municipality. Currently, 

she is theHead of the Culture anda Arts Commission in the CHP Provincial Presidency. The artist, who is the owner and art director of IDA ART GALLERY, 

carries out her works in Ankara.

NEZAFET ÖZLÜTÜRK

Atatürk Üniversitesi Fransız Filolojisi mezunudur. Sanat serüveni, ortaöğretim yıllarında aylık fikir ve sanat 

dergisi olan “Hisar” dergisinde desenlerinin yayınlanması ile başladı.  Ayni yıllarda, yine Hisar dergisinin 

açmış olduğu desen yarışmasında aldığı ödül, desenlerinin uzun yıllar bu dergide yayınlanmasını sağladı.  

Sanatçı, öğretmenlik ve Milli Eğitim Bakanlığının çeşitli kademelerinde görev yaparken değerli 

hocalardan resim dersleri aldı. 1999-2004 Yılları'nda Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 

seramik bölümünde özel öğrenci olarak sanat çalışmalarına devam etti. Akademik düzeyde almış 

olduğu eğitimi birçok seramik sergisi olarak sanatına yansıdı. Ayni yıllarda sanatçı, Ankara Beytepe 

köyünde yaptığı fresk çalışması ve alçı kalıp dökerek yapmış olduğu pano çalışmaları ile sanat 

çevresinin ilgisini çekmeyi başarmıştır. Yurtiçi ve yurtdışında birçok kişisel resim ve seramik sergileri 

açmış, karma sergilere ve workshoplara katılmıştır. Halen Bodrum'daki atölyesinde çalışmalarına ve 

edinmiş olduğu izlenimleri ile sanatında yeni ufuklar açmaya devam etmektedir.

She is a graduate of Atatürk University French Philology. Her artistic adventure began with the publication of her designs in the monthly intellectual and 

art magazine "Hisar" during her secondary education years. In the same years, the award she received in the pattern competition openedby Hisar 

magazine, ensured that her designs were published in this magazine for many years. The artist took paintin glessons from valuable teachers while 

working as a teacher and at various levels of the Ministry of National Education. Between 1999-2004, she continued her art studies as a special student in 

the ceramics department of Bilkent University Faculty of Fine Arts. The education she received at the academic level was reflected in her art, as in many 

ceramic exhibitions. In the same years, the artist managed to attract the attention of the art community with her fresco work in Ankara Beytepe Village 

and his panel work by pouring plaster molds. She opened many personal painting anda ceramic exhibitions at home and abroad, Participated in group 

exhibitions anda workshops. She stil continues to work in her workshop in Bodrum anda opens new horizons in her art with the impressions she has 

gained.

1951 Denizli doğumlu sanatçı, 1972 yılında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü'nden mezun oldu. 

1972-1976 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla Fransa'ya gönderildi. Paris'te École Nationale 

Supérieuredes Beaux-Arts(ENSBA)'da artistik düzeyde sanat eğitimi, duvar resmi, fresk ve mozaik ihtisası 

yaptı. Türkiye'ye döndüğünde iki yıl boyunca MEB Kültür Şubesi'nde çalıştı. 1978-1981 yılları arasında 

Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Yüksek Öğretmen Okulu Resim Bölümü'nde öğretim üyesi olarak 

çalıştı.1992-2014 yılları arasında Ankara Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Ana 

Sanat Dalı, Duvar Resmi Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Resim sanatı alanında Ankara, 

İstanbul, İzmir ve Bolu Devlet Resim ve Heykel Müzelerinde, ayrıca yurtiçi ve yurtdışı resmi ve özel 

koleksiyonlarda eserleri bulunan sanatçı, yurtdışında ve yurtiçinde 60 kişisel sergi açtı. Ankara 

Batıkent'te duvar resmi uygulamaları yaptı. Pek çok yarışmada ödül kazanan Nihat Kahraman'ın ödülleri 

arasında 1983'te Romanya'da aldığı “Balkan Ülkeleri Resim Yarışması ödülü ”ve “1986 Avrupa-Asya Sanat 

Bienali ödülü” sayılabilir. 1985-2012 yılları arasında Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde dekoratör olarak 

çalıştı. 2012 yılından bu yana Devlet Opera ve Balesi'nde baş dekoratör olarak çalışan sanatçıya göre resimleri, 

varla yok arası bir mekan algılaması içindeki varlıkların yeni ve çok boyutlu bir yaşam-ilişki arayışlarının eşzamansal 

ve görsel saptanmalarıdır.

Denizli born artist (1951), was graduated from Ankara Gazi Institute of Education, Department of Arts in 1972. From 1972 to 1976, he studied in École 

Nationale Supérieure des Beaux-Arts, Paris with state scholarship. He worked in the Ministry of National Education - Department of Culture for two years 

after his return. He worked in Ankara Gazi Institute of Education as a faculty member from 1977 to 1981. He worked as a lecturer in Ankara Hacettepe 

University Faculty of Fine Arts – Department of Wall Painting from 1992 to 2014. Exemplars of his work are found in Ankara, Izmir, Istanbul and Bolu State 

Painting and Sculpture Museums and personal collections both home and abroad. He had sixty solo exhibitions both home and abroad. In Ankara 

Batıkent district he has mural paintings. “Balkan Countries Painting Competition Award” that he won in Romania in 1983 and “1986 Europe-Asia Art 

Biennial Award” can be mentioned among the awards that the artist has received. He worked as a set designer in Ankara State Opera and Ballet from 

1985 to 2012. Since 2012, he is working as the principal set designer in State Opera and Ballet. According to the artist, his paintings are the real time and 

visual realizations of the searching of the bodies, in the existence and absence of perception of position, for a new and multidimensional life-relationship 

concept.

1990 yılında Ankara'da doğmuştur. 2010 yılında Gazi Üniversitesi, Resim-İş Öğretmenliği ABD'na 

kaydolmuştur. Yandalı Grafik Tasarımdır. Gazi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Yüksek lisans eğitimini 

bitirmiş, akademik çalışmalarına devam etmektedir. Öğrenciliği boyunca 21 adet çocuk hikaye kitabı 

çıkarmış ve çeşitli yayınevleri ile Milli Eğitim Ders kitabı resimlemelerinde yer almıştır. Piyasada sayısız 

tasarımı bulunmaktadır. 2015 yılında Doğrudan Milli Eğitim Bakanlığının önemli projelerinde illüstratör 

(kitap ressamı) olarak çalışmıştır. Şu an çeşitli sanat faaliyetlerinin yanında Milli Eğitim Ders kitaplarını 

resimlemektedir. 2'si Kişisel, 1'i Paris'te, 50'yi aşkın uluslararası karma sergide yer almıştır. 8'in 

üzerinde Meb ders kitabı bulunmaktadır. BRHD, illustrator Platform, ve  SAKÜDER üyesidir.   Karikatür 

Derneği Yönetim Kurulu üyesidir.

She was born in 1990 in She was registered to the Department of Art Teacher of Gazi University in 2010. Minorbranch 

is Graphic Design. She graduated from Gazi Institute of Educational Sciencesand continues her academic studies. 

During her student life, she published 21 children's story boks anda took part in the illustrations of various publishing 

houses anda the National EducationTextbook. There are numerous designs on the market. In 2015, she worked directly as an 

illustrator (book painter) in important projects of the Ministry of National Education. She is currently illustrating the National Education Text books as well 

as various art activities. She has participated in morethan50 international group exhibitions, 2 of which are personal and 1 in Paris. There are over 8 MEB 

text books. She is a member of BRHD, illustrator Platform, and SAKÜDER. She is a member of the Board of the Cartoon Association.

NEJLA TUĞCU

NEVRUZ ERKEN

NİHAT KAHRAMAN

NİLAY HAZAL BAŞARIR

Ankara' da doğan sanatçının ortaokul yıllarında başlayan resim yapma tutkusu, lise yıllarında resim hocaları; 

Cemal Bingöl, Cemal Güvenç ve Bahattin Akay' dan aldığı eğitim ile pekişti. Uzun yıllar Hızır Teppeev' in 

atölyesine devam etti. Çalışmalarını karakalem ve yağlıboya olarak başta Atatürk portreleri olmak üzere 

portre, peyzaj ve ölü doğa konularında sürdürmektedir. Çok sayıda karma sergiye katılan sanatçı, 

“Atatürk Portreleri” adıyla üç kişisel sergi açtı. İki Atatürk portresi “yap-boz” olarak basılan sanatçının üç 

yağlıboya eseri Anıtkabir Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi Komutanlığı envanterine girmiştir. GESAM 

ve BRHD üyesi olan sanatçı, halen çalışmalarını atölyesinde sürdürmektedir.

Born in Ankara, the artist's passion for painting, which started in his secondary school years, was taught by his 

painting teachers during his high school years; He was strengthened by the training he received from 

CemalBingöl, CemalGüvenç and BahattinAkay. He attended HızırTeppeev's workshop for many years. The artist 

continues his works on portrait, landscape and still life subjects, especially Atatürk portraits, as charcoal and 

paintwork. Participating in many group exhibitions, the artist opened six solo exhibitions, two of which were in 

Anıtkabir, under the name "Atatürk Portraits". Three oil paintings of the artist have entered the inventory of the Anıtkabir 

Command. Two Atatürk portraits were printed as jigsaw puzzles. The artist, who is a member of BRHD (United Painters and Sculptors Association), he 

continues his works in his workshop in Ankara.
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NİLGÜN AYŞECİK ÇEVİK

1958 Çorum doğumludur. Samsun Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü'nden 1979'da mezun oldu. Anadolu 

Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde lisans tamamladı Çorum'da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 

okullarda Resim öğretmeni olarak çalıştı. Eserlerinde  Ebru  sanatı tekniğini kullanarak  plastik sanatlar 

formunda yorumlamaktadır. Bu sanat dallarını geleneksel anlatım kalıplarından kurtarıp çağdaş bir 

anlayışla ele almıştır.Yurtiçi ve Yurtdışında 23 kişisel sergi ile  birçok karma sergisi, müzelerde ve özel 

koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır.Çorum Belediyesi Sanat Müzesi kurulmasında öncülük 

etmiştir. Çalışmalarına kurmuş olduğu N'ART Galeri'de devam etmektedir. 

She was born in Çorum in 1958.Graduated from Art Department of Education İnstitute of Samsun in 1979.She 

finished her master's degree in Anatolian university.She has been charged in the 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 herself in 

2002.There are 23 personal exhibitions in domestic and in abroad

.She is teaching art in Hittites Univercity in Çorum.

Ankara'da doğdu. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Fransızca Bölümü'nden mezun oldu. Resim 

çalışmalarına Kayıhan Keskinok atölyesinde başladı. Bu atölyede uzun süre resim eğitimi aldı. 6 kişisel 

sergi açtı. Birçok karma ve yarışmalı sergi, etkinlik, fuar, çalıştay ve organizasyona  katıldı. 2007 yılında 

Kültür Bakanlığı, Şefik Bursalı 7. Resim Yarışması'nda Jüri Özel Ödülü aldı. Çalışmalarını Ankara'da kendi 

atölyesinde sürdürmektedir. Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği (BRHD) ve Sanatçı Kadınlar 

Derneği (SKD) üyesidir.

She was born in Ankara. She was graduated from Gazi University, Faculty of Education, Department of French 

Language.  She started her painting works at Kayıhan Keskinok Studio. She received painting education in this 

art studio for long years. She opened 6 solo exhibitions and participated in many group and competitive 

exhibitions, fairs, activities, workshops and various organizations. In 2007, she won the jury award of Şefik 

Bursalı 7th Painting Competition, organized by the Ministry of Culture. She still continues working in her studio in 

Ankara. She is a member of United Painters and Sculptors Association (BRHD) and Artist Women's Association (SKD).

1984 yılında Ankara'da doğdu. 2006 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 

Bölümü'nden mezun oldu. İlk kişisel sergisini 2016 yılında açtı. 2020 yılında Ankara Resim ve Heykel 

Müzesi'nin yeniden ziyarete açılması sırasındatablo restorasyonunda görev aldı. 2022 yılında “Gizemli, 

Büyülü, Tuhaf İmgeler” başlıklı tez çalışmasıyla H.Ü. Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Bölümü'nde Yüksek 

Lisans eğitimini tamamlamıştır. Halen Ankara'da yaşamakta ve çalışmalarını atölyesinde 

sürdürmektedir.

He was born in Ankara/Turkey, in 1984. He graduated from the Department of Painting of Fine Arts Faculty at 

Hacettepe University in 2006. He opened his first solo exhibition in 2016. Furthermore, he worked on the oil 

painting restoration during the reopening of the Ankara Painting and Sculpture Museum in 2020. In 2022, he 

completed his master's degree at Hacettepe University Fine Arts Institute Painting Department with his thesis 

titled "Mysterious, Magical and Strange Images". He still lives in Ankara and continues his work in his studio.

NUR GÖKBULUT

1954'de Ankara'da doğdu. 1975'de Gazi Eğitim Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı, 1978'de Resim-İş Eğitimi 

Bölüm'lerini bitirdi. 1981 yılında Resim-İş Eğitimi Bölümü'ne asistan olarak atandı. Gazi Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü'nün Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik Programlarını tamamladı. Halen Gazi Eğitim 

Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı'nda Profesör olarak görev 

yapmaktadır. Eserleri, yurt içi ve dışında, resmi ve özel kurumların karma, grup ve yarışmalı sergilerinde 

yer aldı. Otuzdan fazla kişisel sergi açan sanatçının çeşitli koleksiyonlarda yapıtları yer almaktadır. 

UPSD, IAPMA INSEA, AIAP, SEDER, GÖRSED ve BRHD gibi sanat ve meslek kuruluşlarının üyesidir. 1988 

Gençlik ve Spor Bak. B.T.G.M., 1989 Ordu Valiliği, 1989 Kültür Bakanlığı Mevlana Resim Yarışmaları ile 

1993 ve 1996 13. ve 16. Günümüz Sanatçıları Resim Yarışması, 1995 Ankara Üniversitesi 50. Yıl Resim 

Yarışması, 1995 ve 2001 56. ve 62. Devlet Resim Heykel Sergileri, 1999 Adana Çimento, 2006 ve 2007 6. ve 

7. Şefik Bursalı Resim Yarışmalarında ödülleri bulunmaktadır.

She was born in Ankara, in 1954. She was graduated from Gazi University Training Instutition Department of Turkish 

Literature in 1975 and Gazi Art Education Department in 1978. She worked in high schools as instructor. She was 

appointed to the Painting Department as an assistant in 1981 and she is currently working as Proffesor in the same faculty. She 

took part in many competitive and group exabitions both in Turkey and abroad. She opened about thirty solo exabitions until today. Her works are in 

both official and private collections in Turkey and abroad. She is member of international fine arts associations such as: UPSD, AIAP , IAPMA INSEA, 

SEDER, GÖRSED and BRHD. She was awarded in paiting competitions such as: 1988 Gençlik ve Spor Bak. B.T.G.M., 1989 Ordu Valiliği, 1989 Kültür 

Bakanlığı Mevlana, 1993 and 1996 13. and 16. Günümüz Sanatçıları, 1995 Ankara Üniversitesi 50. Yıl Resim Yarışması, 1995 and 2001 56. ve 62. Devlet 

Resim Heykel Sergileri, 1999 Adana Çimento, 2006 and 2007 6. ve 7. Şefik Bursalı.

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden temel sanat eğitimi ve desen dersleri alan sanatçı aynı 

üniversitenin Makine Ressamlığı ve Konstrüksiyonu bölümünden1991 yılında mezun olmuştur. 

Mezuniyetin ardından Profesör İsa Başlıoğlu'nun atölyesinde çalışmalarına devam etmiş, 2009 yılında 

kendi atölyesini açarak çalışmalarını orada sürdürmüştür. 2018 yılında Yeditepe Üniversitesi Plastik 

Sanatlar bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlamış ve “Geleneksel Motiflerimizin 

Soyutlanmasıyla Yeni Bir Plastik Anlayışa Varılması” konu başlıklı araştırmasını ve çalışmalarını 

sürdürerek tezini de bu konuda yazmıştır. Çalışmalarına kendi atölyesinde devam eden sanatçı çeşitli 

kişisel ve karma sergilere katılmıştır.

Who took her basic art education and pattern lessons from Marmara University Fine Arts Faculty, Graduated 

from the machine drawing and constructing department of the same universtiy in 199 After graduation she 

continiued her Works at Prof. İsa Başlıoğlu's workshop. İn 2009 she opened her own workshop. She did her 

master's degree in Plastic Arts department of Yeditepe University in2018 and wrote a thesis titled “ Reaching a new 

understanding by abstracting our traditional motifs” The artist is continuing her work in her own workshop and holding 

various personal and group exhibitions.

1952 yılında Konya'nın Deştiğin kasabasında doğdu. Orta öğretimini 1970 yılında Akşehir Erkek İlköğretmen 

Okulu'nda tamamladı.  1973 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü'nden mezun oldu.  1982 yılına 

kadar Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları'nın değişik kademelerinde çalıştı. 1982 yılında Gazi 

Yüksek Öğretmen Okulu'na asistan olarak atandı. 1985 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi 

Resim-İş Bölümü'nde lisans eğitimini tamamladı. 1987 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü'nden sanatta yeterlik aldı. 1994 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş 

Bölümü'nde Yardımcı Doçent kadrosuna atandı. Temmuz 2019 tarihinde Gazi Üniversitesi'nden emekli 

oldu. 1992 yılında Ankara'da kurduğu kişisel atölyesinde sanatsal çalışmalarına devam etmektedir. 

1973 yılından günümüze birçok karma ve grup sergisine katılmıştır. 1993 yılında Sanatçının “Vazodaki 

Çiçekler” adlı eseri UNICEF koleksiyonunda tebrik kartı olarak kullanılmaya başlanmıştır.1993 yılından 

günümüze sanatçı 26 kişisel sergi açmıştır.Değişik kurum ve kuruluşların koleksiyonlarında ve müzelerde 

yapıtları bulunmaktadır. 

He was born in 1952 in Destigin, Konya.  He completed his secondary education at Aksehir Male Primary Teaching School in 1970. He graduated from 

Gazi Education Institute, Department of Painting in 1973. Until 1982, he worked in various different positions in institutions of Secondary Education, the 

Ministry of Education. He appointed as a teaching assistant at the Gazi Higher Teacher Education School in 1982. He completed his undergraduate 

education at Gazi Education Faculty - Department of Art Education, Gazi University in 1985. He received proficiency in arts from Gazi University Institute 

of Social Sciences in 1987. In 1994, he was appointed as Assistant Professor at Gazi University, Faculty of Education - Department of Art Education. He has 

retired from Gazi University in July 2019. He has been continued painting in his personal studio which he has owned since 1992. He has participated 

numerous group exhibitions since 1973. The artist has held 26 solo exhibitions from 1993 until now. His work named “Flowers in the Vase” has been used 

as a greeting card in UNICEF Collection.  There are numerous artworks of him in the collections of several organizations and institutions, and museums.

NİLÜFER ATALAY

NUMAN SEVEN

NURAN BOZKURT ERGÜN

NURETTİN ŞAHİN

Erzincan'da doğdu. Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş  Bölümü Grafik Ana Sanat Dalı , Mürşide İçmeli 

Atölyesi'nden 1977 yılında mezun oldu. On bir yıl devlet memuru olarak çalıştı. Çocuklar için yazdığı öykü 

ve  masallardan  bazıları çocuk dergilerinde yayınlandı. 1988 yılında gittiği Kopenhag'da  çeşitli 

atölyelerde resim çalışmalarına devam etti.  Tekstil alanında desen çalışmaları yaptı.

İlk kişisel sergisini 1994 yılında, ilk heykel sergisini ise 1996 yılında açtı. 16 kişisel sergi 8 online sergi 

açtı... Birçok ortak ve karma sergilere katıldı. Yurt içinde ve yurt dışında sanat dergilerinde yer aldı.  

"Ressamlar Buluşması" gibi çeşitli etkinliklere katıldı.  2015 yılında başladığı  yüksek dokulu resimleri 

daha sonra resim bütünlüğünü bozmadan resim tadında röliyef ve heykele dönüştü '^Tuvalimdeki 

Heykeller' ortaya çıktı. BRHD üyesi olan, 6 yıl süreyle derneğin  yönetim kurulu üyesi (4 yıl Genel 

Sekreteri olarak ) görev yapan sanatçı, Ankara'da kendi atölyesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

She was born in Erzincan. She was graduated from Graphics Department of Gazi Education Institution in 1977. She 

has lived three years in Copnhagen between 1988-1991 and has worked in different studios of artists. The tales 

written by artist were published in some children periodics. She has worked in textile sector as designer. Her first painting 

exhibition was in 1994 and first sculpter exhibition was in 1996. She has opened  16 individual  exhibitions and   participated  so 

many national and international group exhibitions  and also 'artists workshops' up to now. She is member of the Association of United Painters and 

Sculptors. Her studio in Ankara.
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NİLGÜN AYŞECİK ÇEVİK

1958 Çorum doğumludur. Samsun Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü'nden 1979'da mezun oldu. Anadolu 

Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde lisans tamamladı Çorum'da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 

okullarda Resim öğretmeni olarak çalıştı. Eserlerinde  Ebru  sanatı tekniğini kullanarak  plastik sanatlar 

formunda yorumlamaktadır. Bu sanat dallarını geleneksel anlatım kalıplarından kurtarıp çağdaş bir 

anlayışla ele almıştır.Yurtiçi ve Yurtdışında 23 kişisel sergi ile  birçok karma sergisi, müzelerde ve özel 

koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır.Çorum Belediyesi Sanat Müzesi kurulmasında öncülük 

etmiştir. Çalışmalarına kurmuş olduğu N'ART Galeri'de devam etmektedir. 

She was born in Çorum in 1958.Graduated from Art Department of Education İnstitute of Samsun in 1979.She 

finished her master's degree in Anatolian university.She has been charged in the 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 herself in 

2002.There are 23 personal exhibitions in domestic and in abroad

.She is teaching art in Hittites Univercity in Çorum.

Ankara'da doğdu. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Fransızca Bölümü'nden mezun oldu. Resim 

çalışmalarına Kayıhan Keskinok atölyesinde başladı. Bu atölyede uzun süre resim eğitimi aldı. 6 kişisel 

sergi açtı. Birçok karma ve yarışmalı sergi, etkinlik, fuar, çalıştay ve organizasyona  katıldı. 2007 yılında 

Kültür Bakanlığı, Şefik Bursalı 7. Resim Yarışması'nda Jüri Özel Ödülü aldı. Çalışmalarını Ankara'da kendi 

atölyesinde sürdürmektedir. Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği (BRHD) ve Sanatçı Kadınlar 

Derneği (SKD) üyesidir.

She was born in Ankara. She was graduated from Gazi University, Faculty of Education, Department of French 

Language.  She started her painting works at Kayıhan Keskinok Studio. She received painting education in this 

art studio for long years. She opened 6 solo exhibitions and participated in many group and competitive 

exhibitions, fairs, activities, workshops and various organizations. In 2007, she won the jury award of Şefik 

Bursalı 7th Painting Competition, organized by the Ministry of Culture. She still continues working in her studio in 

Ankara. She is a member of United Painters and Sculptors Association (BRHD) and Artist Women's Association (SKD).

1984 yılında Ankara'da doğdu. 2006 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 

Bölümü'nden mezun oldu. İlk kişisel sergisini 2016 yılında açtı. 2020 yılında Ankara Resim ve Heykel 

Müzesi'nin yeniden ziyarete açılması sırasındatablo restorasyonunda görev aldı. 2022 yılında “Gizemli, 

Büyülü, Tuhaf İmgeler” başlıklı tez çalışmasıyla H.Ü. Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Bölümü'nde Yüksek 

Lisans eğitimini tamamlamıştır. Halen Ankara'da yaşamakta ve çalışmalarını atölyesinde 

sürdürmektedir.

He was born in Ankara/Turkey, in 1984. He graduated from the Department of Painting of Fine Arts Faculty at 

Hacettepe University in 2006. He opened his first solo exhibition in 2016. Furthermore, he worked on the oil 

painting restoration during the reopening of the Ankara Painting and Sculpture Museum in 2020. In 2022, he 

completed his master's degree at Hacettepe University Fine Arts Institute Painting Department with his thesis 

titled "Mysterious, Magical and Strange Images". He still lives in Ankara and continues his work in his studio.

NUR GÖKBULUT

1954'de Ankara'da doğdu. 1975'de Gazi Eğitim Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı, 1978'de Resim-İş Eğitimi 

Bölüm'lerini bitirdi. 1981 yılında Resim-İş Eğitimi Bölümü'ne asistan olarak atandı. Gazi Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü'nün Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik Programlarını tamamladı. Halen Gazi Eğitim 

Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı'nda Profesör olarak görev 

yapmaktadır. Eserleri, yurt içi ve dışında, resmi ve özel kurumların karma, grup ve yarışmalı sergilerinde 

yer aldı. Otuzdan fazla kişisel sergi açan sanatçının çeşitli koleksiyonlarda yapıtları yer almaktadır. 

UPSD, IAPMA INSEA, AIAP, SEDER, GÖRSED ve BRHD gibi sanat ve meslek kuruluşlarının üyesidir. 1988 

Gençlik ve Spor Bak. B.T.G.M., 1989 Ordu Valiliği, 1989 Kültür Bakanlığı Mevlana Resim Yarışmaları ile 

1993 ve 1996 13. ve 16. Günümüz Sanatçıları Resim Yarışması, 1995 Ankara Üniversitesi 50. Yıl Resim 

Yarışması, 1995 ve 2001 56. ve 62. Devlet Resim Heykel Sergileri, 1999 Adana Çimento, 2006 ve 2007 6. ve 

7. Şefik Bursalı Resim Yarışmalarında ödülleri bulunmaktadır.

She was born in Ankara, in 1954. She was graduated from Gazi University Training Instutition Department of Turkish 

Literature in 1975 and Gazi Art Education Department in 1978. She worked in high schools as instructor. She was 

appointed to the Painting Department as an assistant in 1981 and she is currently working as Proffesor in the same faculty. She 

took part in many competitive and group exabitions both in Turkey and abroad. She opened about thirty solo exabitions until today. Her works are in 

both official and private collections in Turkey and abroad. She is member of international fine arts associations such as: UPSD, AIAP , IAPMA INSEA, 

SEDER, GÖRSED and BRHD. She was awarded in paiting competitions such as: 1988 Gençlik ve Spor Bak. B.T.G.M., 1989 Ordu Valiliği, 1989 Kültür 

Bakanlığı Mevlana, 1993 and 1996 13. and 16. Günümüz Sanatçıları, 1995 Ankara Üniversitesi 50. Yıl Resim Yarışması, 1995 and 2001 56. ve 62. Devlet 

Resim Heykel Sergileri, 1999 Adana Çimento, 2006 and 2007 6. ve 7. Şefik Bursalı.

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden temel sanat eğitimi ve desen dersleri alan sanatçı aynı 

üniversitenin Makine Ressamlığı ve Konstrüksiyonu bölümünden1991 yılında mezun olmuştur. 

Mezuniyetin ardından Profesör İsa Başlıoğlu'nun atölyesinde çalışmalarına devam etmiş, 2009 yılında 

kendi atölyesini açarak çalışmalarını orada sürdürmüştür. 2018 yılında Yeditepe Üniversitesi Plastik 

Sanatlar bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlamış ve “Geleneksel Motiflerimizin 

Soyutlanmasıyla Yeni Bir Plastik Anlayışa Varılması” konu başlıklı araştırmasını ve çalışmalarını 

sürdürerek tezini de bu konuda yazmıştır. Çalışmalarına kendi atölyesinde devam eden sanatçı çeşitli 

kişisel ve karma sergilere katılmıştır.

Who took her basic art education and pattern lessons from Marmara University Fine Arts Faculty, Graduated 

from the machine drawing and constructing department of the same universtiy in 199 After graduation she 

continiued her Works at Prof. İsa Başlıoğlu's workshop. İn 2009 she opened her own workshop. She did her 

master's degree in Plastic Arts department of Yeditepe University in2018 and wrote a thesis titled “ Reaching a new 

understanding by abstracting our traditional motifs” The artist is continuing her work in her own workshop and holding 

various personal and group exhibitions.

1952 yılında Konya'nın Deştiğin kasabasında doğdu. Orta öğretimini 1970 yılında Akşehir Erkek İlköğretmen 

Okulu'nda tamamladı.  1973 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü'nden mezun oldu.  1982 yılına 

kadar Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları'nın değişik kademelerinde çalıştı. 1982 yılında Gazi 

Yüksek Öğretmen Okulu'na asistan olarak atandı. 1985 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi 

Resim-İş Bölümü'nde lisans eğitimini tamamladı. 1987 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü'nden sanatta yeterlik aldı. 1994 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş 

Bölümü'nde Yardımcı Doçent kadrosuna atandı. Temmuz 2019 tarihinde Gazi Üniversitesi'nden emekli 

oldu. 1992 yılında Ankara'da kurduğu kişisel atölyesinde sanatsal çalışmalarına devam etmektedir. 

1973 yılından günümüze birçok karma ve grup sergisine katılmıştır. 1993 yılında Sanatçının “Vazodaki 

Çiçekler” adlı eseri UNICEF koleksiyonunda tebrik kartı olarak kullanılmaya başlanmıştır.1993 yılından 

günümüze sanatçı 26 kişisel sergi açmıştır.Değişik kurum ve kuruluşların koleksiyonlarında ve müzelerde 

yapıtları bulunmaktadır. 

He was born in 1952 in Destigin, Konya.  He completed his secondary education at Aksehir Male Primary Teaching School in 1970. He graduated from 

Gazi Education Institute, Department of Painting in 1973. Until 1982, he worked in various different positions in institutions of Secondary Education, the 

Ministry of Education. He appointed as a teaching assistant at the Gazi Higher Teacher Education School in 1982. He completed his undergraduate 

education at Gazi Education Faculty - Department of Art Education, Gazi University in 1985. He received proficiency in arts from Gazi University Institute 

of Social Sciences in 1987. In 1994, he was appointed as Assistant Professor at Gazi University, Faculty of Education - Department of Art Education. He has 

retired from Gazi University in July 2019. He has been continued painting in his personal studio which he has owned since 1992. He has participated 

numerous group exhibitions since 1973. The artist has held 26 solo exhibitions from 1993 until now. His work named “Flowers in the Vase” has been used 

as a greeting card in UNICEF Collection.  There are numerous artworks of him in the collections of several organizations and institutions, and museums.
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NURETTİN ŞAHİN

Erzincan'da doğdu. Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş  Bölümü Grafik Ana Sanat Dalı , Mürşide İçmeli 

Atölyesi'nden 1977 yılında mezun oldu. On bir yıl devlet memuru olarak çalıştı. Çocuklar için yazdığı öykü 

ve  masallardan  bazıları çocuk dergilerinde yayınlandı. 1988 yılında gittiği Kopenhag'da  çeşitli 

atölyelerde resim çalışmalarına devam etti.  Tekstil alanında desen çalışmaları yaptı.

İlk kişisel sergisini 1994 yılında, ilk heykel sergisini ise 1996 yılında açtı. 16 kişisel sergi 8 online sergi 

açtı... Birçok ortak ve karma sergilere katıldı. Yurt içinde ve yurt dışında sanat dergilerinde yer aldı.  

"Ressamlar Buluşması" gibi çeşitli etkinliklere katıldı.  2015 yılında başladığı  yüksek dokulu resimleri 

daha sonra resim bütünlüğünü bozmadan resim tadında röliyef ve heykele dönüştü '^Tuvalimdeki 

Heykeller' ortaya çıktı. BRHD üyesi olan, 6 yıl süreyle derneğin  yönetim kurulu üyesi (4 yıl Genel 

Sekreteri olarak ) görev yapan sanatçı, Ankara'da kendi atölyesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

She was born in Erzincan. She was graduated from Graphics Department of Gazi Education Institution in 1977. She 

has lived three years in Copnhagen between 1988-1991 and has worked in different studios of artists. The tales 

written by artist were published in some children periodics. She has worked in textile sector as designer. Her first painting 

exhibition was in 1994 and first sculpter exhibition was in 1996. She has opened  16 individual  exhibitions and   participated  so 

many national and international group exhibitions  and also 'artists workshops' up to now. She is member of the Association of United Painters and 

Sculptors. Her studio in Ankara.
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NURSUN SAKAL

1971 yılında Ayvalık'ta  doğdu. 1994 yılında Ankara Hacettepe Üniversitesi, Giizel Sanatlar Fakültesi Resim 

Bölümü Prof. Dr. M. Zahit Büyükişleyen atölyesinden mezun oldu. Öğretimi sırasında duvar resmi ve baskı 

resim çalışmaları  yaptı. 1994 yılından beri resim çalışmalarını  devam ettiren sanatçı çeşitli tasarımlar  da 

gerçekleştirdi.  Biri yurtdışında olmak üzere on yedi kişisel sergi açtı ve çeşitli karma sergilere 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 atölyesinde sürdürmektedir.

Born in Ayvalık in 1971. She graduated from department of painting, Workshop by Professor Zahit 

Büyükişleyen, Faculty of Fine Arts at Hacettepe University. During her studies at university, she made mural 

paintings and lithographs. Having continued painting since 1994, the painter has made various designs. She has 

held seventeen personal exhibitions including one abroad and participated many group exhibitions. Her paintings 

appear in public and private institutions both at home and abroad. Being a member of Association of United Painters 

and Sculptors, the painter carries on working at her own studio.

İzmir'de doğdu. Öğrenimini Ankara'da, sanat eğitimini 1962'de Türk Amerikan Derneği'nde(TAD) sanat 

kolunda Refik Epikman ve Lütfü Günay eğitmenliğinde yaptı.1965-1987 arasında TPAO'da çalıştı ve emekli 

oldu.“Altılar Gurubu”nun kurucularındır. Üyesi bulunduğu “BRHD (1970-2016) sergilerine, çeşitli karma 

ve yarışmalı sergilere katıldı. 1979 da Ankara Sanat Dergisi resim yarışmasında mansiyon, Saküder'in 

2015 “Plastik Sanatlar” ödülünü aldı. 1966 yılından itibaren gelişmeleri izlemek amacıyla yurt dışında 

bulundu. 1962-1989 yılları arasında figüratif anlayıştaki çalışmaları,1989'da altı ay Paris'te müze ve 

galerilerde incelemelerde bulundu. Bundan sonraki soyut-dışavurumcu, anlayıştaki, kolaj ve karışık 

teknikteki çalışmaları günümüze kadar gelmiştir. Yurt içi ve dışında çeşitli koleksiyonlarda yapıtları 

bulunmaktadır. 23 kişisel sergi açmıştır. Çalışmalarını Ankara'daki atölyesinde sürdürmektedir.

She was born in Izmir. She completed her education in Ankara and her art education in the art branch of 

theTurkish American Association (TAA) in 1962 under the tutorship of Refik Epikman and Lütfü Günay.She worked 

at TPAO (Turkish Petroleum Corporation) between 1965 and 1987 anda retired.She is afounder of the "Group of Six". 

She participated in United Painters anda Sculptors Association (UPSA)exhibitions between 1970 anda 2016, of which she 

was a member, andvarious mixed anda competitive exhibitions. Honorablemention in the Ankara Art Magazine painting competition in 1979 anda 

received Saküder's 2015 "Plastic Arts" award. She has been abroad since 1966 tomonitor developments. Between 1962 and 1989, she studied figurative 

works in museums anda galleries in Paris for six months in 1989. Her subsequent works in the abstract-expressive style, collage anda mixed media have 

survived to the present day. Her worksare in various collections at home anda abroad. She opened 23 solo exhibitions. She continues her works in her 

atelier in Ankara.

Ankara'da doğdu. Zübeyde Hanım Enstitüsü Resim bölümü mezunu. İlk kişisel sergisini 1975 yılında 

okulunda açtı. Takip eden yıllarda aralıksız olarak çalışmalarını sürdüren sanatçı; biri Makedonya' da olmak 

üzere 16 kişisel sergi ve çok sayıda karma-grup sergilerine katıldı. Bazı sergileri;ABD, Çekya, İrlanda, 

Makedonya ve Pakistan'dadır.Fuar-Bianel ve çslıştaylara katılarak 2007 yılında Şefik Bursalı Resim 

Yarışmasında sergileme aldı. Ekin Grup Kültür Sanat Merkezinde, Sanat danışmanlığı ve Galeri 

yöneticiliği yapmıştır. 2003 yılından itibaren kapı ve kapı tokmakları konusunda yoğunlaşan sanatçı, 

kendine has bir dışa vurumculukla yorumlamaktadır. Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği 

(BRHD), Anküsad, Makedonya Dostluk Grubu, Pakistan Kültür Sanat Dernekleri üyelikleri vardır. 

Çalışmalarına Ankara'da kendi atölyesinde devam etmektedir.

She was born in Ankara. Graduated from Zübeyde Hanım Institute Painting Department.She opened her first solo 

exhibition in 1975 at her school. In the following years, the artist continued to work uninterruptedly; she 

participated in 16 solo exhibitions and many group exhibitions, one of which was in Macedonia. Some of her 

exhibitions were held in the USA, Czech Republic, Ireland, Macedoniaand Pakistan.Participating in fairs, biennials and 

work shops, she won the right to exhibit her work in the Şefik Bursalı Painting Competition in 2007.She worked as an art consultant and gallery manager 

at Ekin Group Culture and Art Center. Concentrating on door sand knockers since 2003, the artist interprets with a unique expressionism. She is a 

member of United Painters and Sculptors Association (UPSA), Anküsad, Macedonian Friendship Group, Pakistan Cultureand Art Associations. She 

continues her works in She row natelier in Ankara.

ÖMER LÜTFİ ÇETİN 

1934 yılında Diyarbakır'da doğdu. İlk resim çalışma larına lise çağlarında resim öğretmeni Turan Erol'un 

teşvikiyle başladı. İstanbul İktisat Fakültesinden mezun olana dek ara verdiği resim çalışmalarına Ankara 

TAD'da Lütfü Günay atölyesinde devam ederek başladı. 1970 yılından bu yana resim çalışmalarını kendi 

atölyesinde sürdürmektedir. Altılar grubu ve Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği üyesidir. 

Genellik le doğadan esinlenerek yaptığı resimlerde, yağlı boya ve yağlı pastel kullanan sanatçı 

resimlerinde, sadelik ve dinlendiricilik öğelerini ön planda tutmaya çalışır. Türkiye'de ve yurt dışında 

pek çok ülkede özel ve tüzel koleksiyonlarda resimleri bulunmaktadır. 

Çetin was born in Diyarbakır in 1934. After graduating from İstanbul University, Faculty of economics, he 

began studying art, through the workshop of Lütfü Günay. Çetin has participated in many competitions from 

which he received both awards and honorable mentions. Çetin has had 11 solo exhibitions and participated in 

many group shows. He is one of the members of United Painters and Sculptors Association.

Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü'nden 2004'te mezun olmuş, Ankara Üniversitesi İşletme Bölümü'nde 

2007 yılında yüksek lisansını, 2011 yılında doktorasını tamamlamış, 2017 yılında Doçent olmuştur. 

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde resim ve fotoğraf dersleri almış, çeşitli atölyelerde 

desen ve grafik çalışmalarına katılmıştır. Sanat sektörü, sanat girişimciliği ve sanatın işletmeye katkısı 

üzerine yurt içinde ve yurt dışında pek çok konferans vermiş, makaleler yayınlamıştır. Sanatın toplumla 

buluşması amacıyla kurguladığı projelerini 2016 yılından beri üniversitelerde ve özel kurumlarda 

gerçekleştirmektedir. Sanatsal çalışmaları, İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, ABD, Yunanistan, 

Bulgaristan ve Çin dahil olmak üzere 50'den fazla ulusal, uluslararası sergi ve sanat fuarlarında yer 

almış olup, Resim ve Grafik alanında 5, Bilim alanında 2 ödülü bulunmaktadır. Türkiye ve 

İngiltere'dekilerden sonra bu 4. kişisel sergisidir. Halen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme 

Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapmakta ve İngiltere'de Liverpool John Moores University 

Business School'da misafir araştırmacı olarak araştırmalarına devam etmektedir.

Özge GÖKBULUT ÖZDEMİR graduated from Hacettepe University, Department of Economics in 2004, completed his master's degree in 2007, his 

doctorate in 2011 at Ankara University, Department of Business Administration, and became an Associate Professor in 2017. She took painting and 

photography lessons at Hacettepe University Fine Arts Faculty and participated in drawing and graphic studies in various workshops. She has given 

many conferences and published articles at home and abroad on the art sector, art entrepreneurship and the contribution of art to business. Since 2016, 

he has been carrying out her projects, which she designed to meet art with society, in universities and private institutions. Her artistic works have been 

included in more than 50 national and international exhibitions and art fairs, including England, France, Italy, Spain, Japan, USA, Greece, Bulgaria and 

China, and he has 5 awards in Painting and Graphics and 2 awards in Science. She had 4 solo exhibition in Turkey and England. She still works as a faculty 

member at Ankara Yıldırım Beyazıt University, Department of Business Administration and continues her research as a visiting researcher at Liverpool 

John Moores University Business School in England.

1989 yılında Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Resim Ana Sanat Dalı Söbütay Özer atölyesinden mezun 

oldu.1994 yılında aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde sanat eğitimi üzerine Yüksek Lisans 

eğitimi yaptı. “Her ressam aslında kendi hikayesini anlatır” diyen Altuntaş, “Ben de eserlerimde kendi 

hikayemi anlatıyorum. Resim yapmak benim için düşünmenin görsel dildeki karşılığıdır.31 yıldır resim 

yapıyorum.10 kişisel sergi açtım. Aynı tarzları, kendi kendine tekrarı, sevemedim; markalaşmayı itici 

buldum. Keşke hiçbir resmim bir öncekine benzemese, tanımasalar birbirlerini, tekrarlamasalar 

kendilerini…” diyen sanatçı halen Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'nde resim öğretmeni olarak 

çalışmaktadır. Özgül Altuntaş için resim; sadece renk, leke, çizgi, doku ya da benekten ibaret değildir. 

Sanatçının, yaşadığı coğrafya, doğduğu topraklar, aldığı nefes, kendisine verilen emek, gelmişi, geçmişi, 

hatta geleceğidir. 

Born in 1968,in Ankara, Özgül Altuntaş has graduated from the department of Fine Arts of the Gazi Educational 

Faculty,workshop of Sabutay Özer.She completed her MA Degree at Fine Arts at Social Sciences Instititute of the same 

University in 1994.''In my eyes,painting is equivalent to thinking in the visual language.I have been painting for 31 years.I have 

never been keen on similar styles which repeat themselves.Having one style mechanical form of painting has always been  irritating.I wish no picture 

looked like another one.''The artist who wished these paintings never knew one another,never repeated themselves,still lives in Ankara and works there 

as a teacher of Fine Arts. 

NURTAÇ ÖZLER

OKYANUS GENÇTÜRKOĞLU

ÖZGE GÖKBULUT ÖZDEMİR

ÖZGÜL ALTUNTAŞ

1972 yılında Ukrayna / Vinnytsia  şehrinde doğdu. 1983-1990 yılları arasında Ukrayna 'da  iki sanat okulunu 

bitirdi. 1991 – 1995 yılları arasında resim çalışmalarını Ukrayna'da sürdürdü. 1995 yılından beri Türkiye'de  

yaşayan sanatçı  BRHD  (Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği ) üyesidir. Ağırlıklı olarak  

yağliboya ile figüratif soyut  tarzda çalışıyor. Çalışmalarında  canlı  renkleri  kullanmaya  seviyor. 7  

kişisel sergi açan sanatçı , birçok  karma sergi, bienal ve fuarlara  katılmıştır.

She borned at 1972 in Ukraine/ Vinnytsia . Studied between 1983-1990 at two Art school and graduated. After 

the 8 years art education, she studıed in Ukraine . Live in Ankara /Turkey since 1995 . She is member of the 

Unıted Painters and Sculptors Association in Ankara. Usually work figurative abstract style with oil painting. 

She likes use vibrant colors on pictures. She opened 7 solo exhibitions , attend several group exhibitions, art 

fairs and bienniales.

OLGA GRAFOVA DİLEK
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NURSUN SAKAL

1971 yılında Ayvalık'ta  doğdu. 1994 yılında Ankara Hacettepe Üniversitesi, Giizel Sanatlar Fakültesi Resim 

Bölümü Prof. Dr. M. Zahit Büyükişleyen atölyesinden mezun oldu. Öğretimi sırasında duvar resmi ve baskı 

resim çalışmaları  yaptı. 1994 yılından beri resim çalışmalarını  devam ettiren sanatçı çeşitli tasarımlar  da 

gerçekleştirdi.  Biri yurtdışında olmak üzere on yedi kişisel sergi açtı ve çeşitli karma sergilere 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 atölyesinde sürdürmektedir.

Born in Ayvalık in 1971. She graduated from department of painting, Workshop by Professor Zahit 

Büyükişleyen, Faculty of Fine Arts at Hacettepe University. During her studies at university, she made mural 

paintings and lithographs. Having continued painting since 1994, the painter has made various designs. She has 

held seventeen personal exhibitions including one abroad and participated many group exhibitions. Her paintings 

appear in public and private institutions both at home and abroad. Being a member of Association of United Painters 

and Sculptors, the painter carries on working at her own studio.

İzmir'de doğdu. Öğrenimini Ankara'da, sanat eğitimini 1962'de Türk Amerikan Derneği'nde(TAD) sanat 

kolunda Refik Epikman ve Lütfü Günay eğitmenliğinde yaptı.1965-1987 arasında TPAO'da çalıştı ve emekli 

oldu.“Altılar Gurubu”nun kurucularındır. Üyesi bulunduğu “BRHD (1970-2016) sergilerine, çeşitli karma 

ve yarışmalı sergilere katıldı. 1979 da Ankara Sanat Dergisi resim yarışmasında mansiyon, Saküder'in 

2015 “Plastik Sanatlar” ödülünü aldı. 1966 yılından itibaren gelişmeleri izlemek amacıyla yurt dışında 

bulundu. 1962-1989 yılları arasında figüratif anlayıştaki çalışmaları,1989'da altı ay Paris'te müze ve 

galerilerde incelemelerde bulundu. Bundan sonraki soyut-dışavurumcu, anlayıştaki, kolaj ve karışık 

teknikteki çalışmaları günümüze kadar gelmiştir. Yurt içi ve dışında çeşitli koleksiyonlarda yapıtları 

bulunmaktadır. 23 kişisel sergi açmıştır. Çalışmalarını Ankara'daki atölyesinde sürdürmektedir.

She was born in Izmir. She completed her education in Ankara and her art education in the art branch of 

theTurkish American Association (TAA) in 1962 under the tutorship of Refik Epikman and Lütfü Günay.She worked 

at TPAO (Turkish Petroleum Corporation) between 1965 and 1987 anda retired.She is afounder of the "Group of Six". 

She participated in United Painters anda Sculptors Association (UPSA)exhibitions between 1970 anda 2016, of which she 

was a member, andvarious mixed anda competitive exhibitions. Honorablemention in the Ankara Art Magazine painting competition in 1979 anda 

received Saküder's 2015 "Plastic Arts" award. She has been abroad since 1966 tomonitor developments. Between 1962 and 1989, she studied figurative 

works in museums anda galleries in Paris for six months in 1989. Her subsequent works in the abstract-expressive style, collage anda mixed media have 

survived to the present day. Her worksare in various collections at home anda abroad. She opened 23 solo exhibitions. She continues her works in her 

atelier in Ankara.

Ankara'da doğdu. Zübeyde Hanım Enstitüsü Resim bölümü mezunu. İlk kişisel sergisini 1975 yılında 

okulunda açtı. Takip eden yıllarda aralıksız olarak çalışmalarını sürdüren sanatçı; biri Makedonya' da olmak 

üzere 16 kişisel sergi ve çok sayıda karma-grup sergilerine katıldı. Bazı sergileri;ABD, Çekya, İrlanda, 

Makedonya ve Pakistan'dadır.Fuar-Bianel ve çslıştaylara katılarak 2007 yılında Şefik Bursalı Resim 

Yarışmasında sergileme aldı. Ekin Grup Kültür Sanat Merkezinde, Sanat danışmanlığı ve Galeri 

yöneticiliği yapmıştır. 2003 yılından itibaren kapı ve kapı tokmakları konusunda yoğunlaşan sanatçı, 

kendine has bir dışa vurumculukla yorumlamaktadır. Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği 

(BRHD), Anküsad, Makedonya Dostluk Grubu, Pakistan Kültür Sanat Dernekleri üyelikleri vardır. 

Çalışmalarına Ankara'da kendi atölyesinde devam etmektedir.

She was born in Ankara. Graduated from Zübeyde Hanım Institute Painting Department.She opened her first solo 

exhibition in 1975 at her school. In the following years, the artist continued to work uninterruptedly; she 

participated in 16 solo exhibitions and many group exhibitions, one of which was in Macedonia. Some of her 

exhibitions were held in the USA, Czech Republic, Ireland, Macedoniaand Pakistan.Participating in fairs, biennials and 

work shops, she won the right to exhibit her work in the Şefik Bursalı Painting Competition in 2007.She worked as an art consultant and gallery manager 

at Ekin Group Culture and Art Center. Concentrating on door sand knockers since 2003, the artist interprets with a unique expressionism. She is a 

member of United Painters and Sculptors Association (UPSA), Anküsad, Macedonian Friendship Group, Pakistan Cultureand Art Associations. She 

continues her works in She row natelier in Ankara.

ÖMER LÜTFİ ÇETİN 

1934 yılında Diyarbakır'da doğdu. İlk resim çalışma larına lise çağlarında resim öğretmeni Turan Erol'un 

teşvikiyle başladı. İstanbul İktisat Fakültesinden mezun olana dek ara verdiği resim çalışmalarına Ankara 

TAD'da Lütfü Günay atölyesinde devam ederek başladı. 1970 yılından bu yana resim çalışmalarını kendi 

atölyesinde sürdürmektedir. Altılar grubu ve Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği üyesidir. 

Genellik le doğadan esinlenerek yaptığı resimlerde, yağlı boya ve yağlı pastel kullanan sanatçı 

resimlerinde, sadelik ve dinlendiricilik öğelerini ön planda tutmaya çalışır. Türkiye'de ve yurt dışında 

pek çok ülkede özel ve tüzel koleksiyonlarda resimleri bulunmaktadır. 

Çetin was born in Diyarbakır in 1934. After graduating from İstanbul University, Faculty of economics, he 

began studying art, through the workshop of Lütfü Günay. Çetin has participated in many competitions from 

which he received both awards and honorable mentions. Çetin has had 11 solo exhibitions and participated in 

many group shows. He is one of the members of United Painters and Sculptors Association.

Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü'nden 2004'te mezun olmuş, Ankara Üniversitesi İşletme Bölümü'nde 

2007 yılında yüksek lisansını, 2011 yılında doktorasını tamamlamış, 2017 yılında Doçent olmuştur. 

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde resim ve fotoğraf dersleri almış, çeşitli atölyelerde 

desen ve grafik çalışmalarına katılmıştır. Sanat sektörü, sanat girişimciliği ve sanatın işletmeye katkısı 

üzerine yurt içinde ve yurt dışında pek çok konferans vermiş, makaleler yayınlamıştır. Sanatın toplumla 

buluşması amacıyla kurguladığı projelerini 2016 yılından beri üniversitelerde ve özel kurumlarda 

gerçekleştirmektedir. Sanatsal çalışmaları, İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, ABD, Yunanistan, 

Bulgaristan ve Çin dahil olmak üzere 50'den fazla ulusal, uluslararası sergi ve sanat fuarlarında yer 

almış olup, Resim ve Grafik alanında 5, Bilim alanında 2 ödülü bulunmaktadır. Türkiye ve 

İngiltere'dekilerden sonra bu 4. kişisel sergisidir. Halen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme 

Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapmakta ve İngiltere'de Liverpool John Moores University 

Business School'da misafir araştırmacı olarak araştırmalarına devam etmektedir.

Özge GÖKBULUT ÖZDEMİR graduated from Hacettepe University, Department of Economics in 2004, completed his master's degree in 2007, his 

doctorate in 2011 at Ankara University, Department of Business Administration, and became an Associate Professor in 2017. She took painting and 

photography lessons at Hacettepe University Fine Arts Faculty and participated in drawing and graphic studies in various workshops. She has given 

many conferences and published articles at home and abroad on the art sector, art entrepreneurship and the contribution of art to business. Since 2016, 

he has been carrying out her projects, which she designed to meet art with society, in universities and private institutions. Her artistic works have been 

included in more than 50 national and international exhibitions and art fairs, including England, France, Italy, Spain, Japan, USA, Greece, Bulgaria and 

China, and he has 5 awards in Painting and Graphics and 2 awards in Science. She had 4 solo exhibition in Turkey and England. She still works as a faculty 

member at Ankara Yıldırım Beyazıt University, Department of Business Administration and continues her research as a visiting researcher at Liverpool 

John Moores University Business School in England.

1989 yılında Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Resim Ana Sanat Dalı Söbütay Özer atölyesinden mezun 

oldu.1994 yılında aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde sanat eğitimi üzerine Yüksek Lisans 

eğitimi yaptı. “Her ressam aslında kendi hikayesini anlatır” diyen Altuntaş, “Ben de eserlerimde kendi 

hikayemi anlatıyorum. Resim yapmak benim için düşünmenin görsel dildeki karşılığıdır.31 yıldır resim 

yapıyorum.10 kişisel sergi açtım. Aynı tarzları, kendi kendine tekrarı, sevemedim; markalaşmayı itici 

buldum. Keşke hiçbir resmim bir öncekine benzemese, tanımasalar birbirlerini, tekrarlamasalar 

kendilerini…” diyen sanatçı halen Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'nde resim öğretmeni olarak 

çalışmaktadır. Özgül Altuntaş için resim; sadece renk, leke, çizgi, doku ya da benekten ibaret değildir. 

Sanatçının, yaşadığı coğrafya, doğduğu topraklar, aldığı nefes, kendisine verilen emek, gelmişi, geçmişi, 

hatta geleceğidir. 

Born in 1968,in Ankara, Özgül Altuntaş has graduated from the department of Fine Arts of the Gazi Educational 

Faculty,workshop of Sabutay Özer.She completed her MA Degree at Fine Arts at Social Sciences Instititute of the same 

University in 1994.''In my eyes,painting is equivalent to thinking in the visual language.I have been painting for 31 years.I have 

never been keen on similar styles which repeat themselves.Having one style mechanical form of painting has always been  irritating.I wish no picture 

looked like another one.''The artist who wished these paintings never knew one another,never repeated themselves,still lives in Ankara and works there 

as a teacher of Fine Arts. 

NURTAÇ ÖZLER

OKYANUS GENÇTÜRKOĞLU

ÖZGE GÖKBULUT ÖZDEMİR

ÖZGÜL ALTUNTAŞ

1972 yılında Ukrayna / Vinnytsia  şehrinde doğdu. 1983-1990 yılları arasında Ukrayna 'da  iki sanat okulunu 

bitirdi. 1991 – 1995 yılları arasında resim çalışmalarını Ukrayna'da sürdürdü. 1995 yılından beri Türkiye'de  

yaşayan sanatçı  BRHD  (Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği ) üyesidir. Ağırlıklı olarak  

yağliboya ile figüratif soyut  tarzda çalışıyor. Çalışmalarında  canlı  renkleri  kullanmaya  seviyor. 7  

kişisel sergi açan sanatçı , birçok  karma sergi, bienal ve fuarlara  katılmıştır.

She borned at 1972 in Ukraine/ Vinnytsia . Studied between 1983-1990 at two Art school and graduated. After 

the 8 years art education, she studıed in Ukraine . Live in Ankara /Turkey since 1995 . She is member of the 

Unıted Painters and Sculptors Association in Ankara. Usually work figurative abstract style with oil painting. 

She likes use vibrant colors on pictures. She opened 7 solo exhibitions , attend several group exhibitions, art 

fairs and bienniales.

OLGA GRAFOVA DİLEK
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RABİA ÇALIŞKAN

Balıkesir'de dünyaya gelen Rabia ÇALIŞKAN, 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 aksesuar tasarımlarını 

yaptı. Çocuk kitapları resimledi. 2004 yılında Sanat Eğitimi alanında Yüksek lisansını tamamladı. Halen 

Ankara'da Milli Eğitimde sanat eğitimcisi olarak görev yapmakta, yazları Ayvalık Küçükköy'de Artura 

Vintage Art Home Sanat Galerisinde, kışları Ankara'da sanat çalışmalarına devam etmektedir.Çok 

sayıda kişisel sergi açmış, karma sergilere katılmıştır. Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği (UPSD) ile 

Birleşmiş Ressamlar ve heykeltıraşlar Derneği (BRHD) üyesi olan Çalışkan'ın yurtiçi ve yurtdışı 

koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır.

Rabia Çalışkan was born in Balıkesir. She graduated from Hacettepe University School of Health Administration 

in 1984-1988. In 1993, sheentered Gazi UniversityPaintingDepartmentandgraduated in 1997. 

Shedesignedleatherclothesandaccessoriesfor Fire Of Anatolia DanceGroup. Sheillustratedchildrenbooks. 

Shecompleted his master'sdegree in Art Education in 2004. She is currentlyworking as an art educator in Ankara Ministry 

of NationalEducation. Shecontinues her works in her ownstudio in Ankara in winterseasonandArturaVintageArt Home Art Gallery in Ayvalık Küçükköy in 

summerseason. Rabia Çalışkan is a member of International PlasticArtsAssociation (UPSD), GÖRSED AND United PaintersandSculptorsAssociation.

1953'de Bayburt'ta doğdu. Orta öğrenimini Ağrı'da, yüksek öğrenimini Ankara'da Gazi Üniversitesi Mesleki 

Eğitim Fakültesi (KTYÖO) Resim Bölümü'nde tamamladı (1975). G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek 

lisans eğitimi yaptığı 1991 yılında, Selçuk Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü esim Ana Sanat Dalı'ndan 

“Sanatta Yeterlilik” aldı. 1975-1995 yılları arasında Avanos ve Ankara'da orta öğrenim kurumlarında 

resim öğretmeni olarak görev yaptı. 1995 yılında G.Ü MYE Fakültesi Resim Ana Sanat Dalı'na Öğretim 

Üyeliği (Yrd. Doç.) görevine atandı ve bu görevinden 1997 yılında emekli olarak serbest çalışmaya 

başladı. Doğadan esinlenerek yaptığı özgün, büyük boy suluboya çalışmaları “Umut Işıkları”, “Sıcak 

Kışlar” ile dikkatleri üzerine çekti. 2000'li yılların başlarından itibaren Anadolu kültürleri üzerinde 

yoğunlaştı. “Tanrıça Kadınlar” serisi ile toplumda kadının yeri ve önemi üzerine farkındalık yaratma 

çabalarını seramik heykellerle destekledi. Suluboya, yağlıboya, akrilik, gravür ve seramik tekniklerini 

kullandığı 60 kişisel sergisini Anadolu'nun farklı şehirlerinde gerçekleştirdi. 2004 – 2006 yılları arasında 

halen üyesi olduğu Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği (BRHD) yönetim kurulu başkanlığı da 

yapan Saadet Gözde, ayrıca Uluslararası Plastik Sanatlar derneği (UPSD) ve Suluboya Ressamlar Grubu üyesidir.

Yurt içinde resmi ve özel kuruluş ve kişilerde, yurt dışında yaklaşık 14 ülkenin özel koleksiyonlarında eserleri 

bulunmaktadır. Halen Ankara'da kişisel atölyesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

She was born in 1953 in Bayburt, Turkey. She completed her secondary education in Ağrı and her higher education in Ankara, Gazi University Vocational 

Education Faculty, Painting Department (1975). She recieved “proficiency in art” from Selçuk University Gradutae School of Social Sciences, Fine Arts 

Program in the year of 1991, while she was doing her master's degree at Gazi University Institute of Social Sciences. She worked as an art teacher in 

secondary education institutes in Avanos and Ankara between 1975-1995. In 1995, she was appointed as an Assistant Professor to MYE Faculty of Fine 

Arts and retired in 1997. Since then she continues her works at her personal studio in Ankara. She drew attention with her original, large size watercolor 

works “Lights of Hope” and “Warm Winters” inspired by nature. She focused on Anatolian cultures since the early 2000s. She supported her paintings with 

ceramic sculptures to raise awareness on the place and importance of women in society with the “Women of the Goddess” series. She held 60 personal 

exhibitions in different cities of Anatolia, where she used watercolor, oil painting, acrylic, engraving and ceramic techniques. Saadet Gözde, who was the 

chairman of the board of directors of the United Painters and Sculptors Association (BRHD) between 2004 and 2006, is also a member of the 

International Plastic Arts Association (UPSD) and the Watercolor Painters Group. Her works are in the private collections of official institutions and 

individuals in the country and in the private collections about 14 countries abroad.

SAADET GÖZDE

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümünden1995 yılında mezun oldu, aynı 

bölümden 2004 yılında, yüksek lisans derecesini aldı. 2008 yılında, Sanatta Yeterlilik programına özel 

öğrenci olarak kabul edildi.2007-2000 yılları arasında, Van/Erciş'te Sınıf, İngilizce ve Resim öğretmenliği 

yaptı; Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nde çağdaş sanat eserleri depoları hem de ulusal ve 

uluslararası sergiler sorumlusu olarak çalıştı, Devlet Seramik, Heykel ve Resim Yarışması Sergileri 

Küratör'lüğünü yaptı. 2009 yılında, Japonya'da düzenlenen “Ortadoğu Bölgesi Müzecilik Eğitim 

Programı” bursunu kazandı; Küratör ve Müze Eğitimi kapsamında, müzeler (Modern Sanatlar, Arkeoloji 

ve Etnografya) ve galerilerde çağdaş sanat eserlerinin ve tarihi eserlerin; depolanması, korunması ve 

sergilenmesi ile ilgili dersler aldı. Ulusal ve Uluslararası bir çok sergi, sempozyum ve çalıştaya katıldı. 

Kişisel sergiler açtı. 2000 yılından bu yana, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın farklı birimlerinde çalışan 

Rüveyda TERKEŞLİOĞU; Hacettepe Üniversitesi doktora programına ve sanatsal çalışmalarına devam 

etmektedir. Sanatçı aynı zamanda Sanat Eğitimciler Derneği (SEDER)ve Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar 

Dernek Yönetim Kurulu (BRHD) üyesidir.

She received her bachelor's degree in 1995, and master in 2004, at the Ceramics and Glass Departmentin Hacettepe University Faculty of Fine Arts. In 

2008, she was accepted in the proficiency in art program as a special student. She taught English and painting at primary and secondary school in 

Erciş/Van between the years of 1997-2000.Worked in Ankara State Art anda Sculpture Museum as responsible for the storage of contemporaryart Works 

and for national and international exhibitions; and worked as a curator in the State Ceramics, Sculpture and Painting Competition Exhibitions. In 2009, 

she won the scholar ship of “Museum Training forthe Middle East Region” in Japan. As a part of the curator and museum training, she took courses on the 

storage, preservation and exhibition of contemporary and historical art works in museums (Modern Arts, Archaeology and Ethnography Museums) and 

galleries. She has participated in numerous national and international exhibitions, symposiums, workshops; held solo exhibitions. She has been 

working at various departments of the Ministry of Cultureand Tourism since 2000; and continuning to art Works and her Ph.D. program in Hacettepe 

University. The artist is also a member of the Art Educators Association (SEDER) and the United Painters and Sculptors Association (UPSA) Board of 

Directors.

RÜVEYDA TERKEŞLİOĞU

PERVİN ÖZDEMİR
İzmir'de Doğdu. 1968'de Ali Rıza Hiti'den sanat tarihi ve resim dersleri aldı. 1971'de İzmir'de Yüksekokul'dan 

mezun oldu. Seramiğe 1980'li yıllarda İzmir Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nde ve Tüzüm Kızılcan 

yönetiminde yoğunlaşan sanatçı, birçok etüt ve çalışmalar yaparak resim ve heykel birikimlerini 

pekiştirdikten sonra ilk kişisel seramik sergisini Japon televizyonlarında da yayınlanan Efes Antik 

Kenti'nde 120 yapıt ile gerçekleştirdi.1990 yılında İzmir'in Hatay semtinde ilk seramik atölyesini kuran 

Pervin Özdemir Altın Testi Seramik Yarışması'nda 1991 ve 1994 yılında Altın Testi Ödülüne layık 

görüldü. 1997 yılında Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde açtığı ilk yurtdışı kişisel sergisi, Alman 

basınında geniş yer buldu. Almanya, Hollanda, İngiltere, İsviçre, Avusturya, Macaristan, ABD, İtalya, 

İsveç, Avustralya, Japonya ve Fransa'da yapıtları bulunan sanatçı, Gelsenkirchen'de seramik 

atölyelerindeki çalışmalarına ek olarak Berlin, Köln, Amsterdam, Prag, Atina ve Paris'te sanat 

araştırmaları yaptı.7 yıl Efes Müzesi Modern Sanatlar Galerisi Sanat Danışmanlığı ve Minerva Kültür ve 

Sanat Dergisi danışmanlığı yapan Pervin Özdemir, 2000 yılında Şanlıurfa'da açtığı kişisel çağdaş seramik 

sergisi ile Güneydoğu'da bir ilke imza attı. 2001 yılında İzmir-Halkapınar'da “Pervin Özdemir Sanat İşliği” adlı 

ikinci atölyesini, Alsancak'ta Etik Sanat Evi ile birlikte ise üçüncü atölyesini açan sanatçı birçok öğrenci yetiştirdi. 

Pervin Özdemir Seramik Atölyesi'nde öğrencilerine “Toprağın Diliyle” seslenen sanatçı, öğrenci yetiştirme programı ile birlikte kendi kişisel sergi 

ve proje çalışmalarını sürdürdü.Türkiye'nin birçok kentinde ve yurt dışında kişisel sergiler açtı ve karma sergilere katıldı. Sanatçının 100. Seramik 

Sergisi, İzmir Konak Belediyesi Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi Sanat Galerisi'nde gerçekleşti. Sanatçı Pervin Özdemir, Güzelyalı Nazım 

Hikmet Kültür Merkezi'nde kuruluşuna öncülük ettiği atölyede yüzlerce öğrenci yetiştirdi ve özel atölyesinde yetiştirmeye devam ediyor.

She was born in Izmir. She took art history and painting lessons from Ali Rıza Hiti in 1968. She graduated from İzmir High School in 1971. Concentrating 

on ceramics in the Izmir State Painting and Sculpture Museum and under the management of Tüzüm Kızılcan in the 1980s, the artist, after reinforcing her 

painting and sculpture knowledge by making many studies and studies, held her first personal ceramic exhibition with 120 works in the Ancient City of 

Ephesus, which was also broadcast on Japanese television. Pervin Özdemir, who established the first ceramic workshop in the Hatay district of İzmir in 

1990, was awarded the Golden Jug Award in 1991 and 1994 in the Golden Jug Ceramic Competition. Her first solo exhibition abroad, which she opened in 

Gelsenkirchen, Germany in 1997, found wide coverage in the German press. The artist, who her works in Germany, the Netherlands, England, 

Switzerland, Austria, Hungary, the USA, Italy, Sweden, Australia, Japan and France, in addition to his works in ceramic workshops in Gelsenkirchen, her 

worked in Berlin, Cologne, Amsterdam, Prague, Athens and Paris. art research. Pervin Özdemir, who worked as the Art Consultant of the Ephesus 

Museum Modern Arts Gallery and the Minerva Culture and Art Magazine for 7 years, broke new ground in the Southeast with her personal contemporary 

ceramic exhibition she opened in Şanlıurfa in 2000. The artist, who opened his second atelier called "Pervin Özdemir Art Workshop" in İzmir-Halkapınar 

in  2001 ,  and h is  th i rd  workshop in  A l sancak  wi th  E t ik  Ar t  House ,  t ra ined many s tudents .  addresses  her  s tudents . 

 “Language of the Soil” at Pervin Özdemir Ceramics Workshop, the artist continued her personal exhibition and project works with the student training 

program.

Sanatçı, küçük yaşlarda halı ve kilim motifleri çizmeye başlamıştır. İlk ve orta eğitiminin ardından Ekonomi 

eğitimi almıştır. 2001 yılında Bedri Rahmi Eyüboğlu atölyesi hocalarından, desen dersleri alarak, kendini 

sanatsal olarak geliştirmeye başlamıştır. Daha sonra pastel, suluboya, akrilik ve yağlıboya çalışmalarında 

bulunmuştur.  2009 yılında, Japon suluboya resim sanatı derslerine başlamış olup, en üst Dan(kur)'ı 

bitirip, bu konuda dersler vermiştir.  Halen kendi atölyesinde, resim dersi vermeye devam etmektedir. 

Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Plastik Sanatlar bölümünde, Yüksek Lisansını tez 

yazarak bitirmiştir.Litografi, doğal kağıt yapımı, ecoprint baskı, seramik, heykel, cam füzyon, ahşap 

baskı,fotoğraf ve sanat tarihi eğitimleri almıştır. Kişisel ve Karma birçok sergiye katılmıştır. Sanat 

tarihinde önemli yere sahip hocalarla beraber,uluslararası çalıştaylara ve uluslararası sergilere katılmış 

ve katılmaktadır. Çalışmalarına İstanbul ve Bodrum'daki atölyelerinde devam etmektedir.  Sanatçı 

resimlerinde, tuval ve kağıt üzerine, mürekkep, akrilik ve yağlıboya kullanmaktadır. Tamamen spontane ve 

ekspresif resim yapmaktadır.Herhangi bir görsel kullanmadan, fırça darbeleriyle, lekesel olarak 

çalışmaktadır. Yaptığı resimlerinde; tarla, bağ, yayla, hafızasındaki görseller ve içinde yaşadığı doğadaki 

izlenimlerini yansıtmaktadır. Doğadaki herhangi bir dal, çalı, üzüm salkımı, yaprak, taşkın ve durgun sular; özetle 

doğaya ait ne varsa resimlerinde yer alan detaylardır. Sanatçı Pınar Kuseyri'ye göre; sanatta mükemmel ve doğru yoktur, sanatçı sürekli doğayı 

ve yaşadığı yeri izlemeli ve kendini geliştirmelidir. Özetleyecek olursak, resim yapmak Pınar Kuseyri'nin hayattaki amacıdır ve doğa, resimleri için 

sonsuz kaynak sunmaktadır.

The artist started to draw carpet and kilim motifs at an early age. After her primary and secondary education, she studied Economics. In 2001, she 

started to develop herself artistically by taking drawing lessons from Bedri Rahmi Eyüboğlu workshop teachers. Later, she worked in pastel, watercolor, 

acrylic and oil paints. In 2009, she started Japanese watercolor painting classes, graduated from the top Dan(kur) and gave lectures on this subject. She 

still continues to give painting lessons in his own workshop. She graduated from Yeditepe University Fine Arts Faculty, Plastic Arts Department, by writing 

a thesis. She received training on lithography, natural paper making, ecoprint printing, ceramics, sculpture, glass fusion, wood printing, photography 

and art history. She her participated in many solo and group exhibitions. She has participated and participates in international workshops and 

international exhibitions, together with professors who have an important place in the history of art. She continues her works in her workshops in 

Istanbul and Bodrum. The artist uses ink, acrylic and oil paints on canvas and paper in her paintings. She paints completely spontaneously and 

expressively. She works with brush strokes and stains without using any visuals. In her paintings; field, vineyard, plateau, images in his memory and 

reflect his impressions of the nature she lives in. Any branch, bush, bunch of grapes, leaves, floods and stagnant waters in nature; In short, whatever 

belongs to nature is the details in her paintings. According to artist Pınar Kuseyri; There is no perfect and right in art, the artist must constantly follow the 

nature and the place where she lives and improve himself  To summarize, painting is Pınar Kuseyri's purpose in life and nature offers endless resources 

for her paintings.

PINAR KUSEYRİ

234
235



RABİA ÇALIŞKAN

Balıkesir'de dünyaya gelen Rabia ÇALIŞKAN, 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 aksesuar tasarımlarını 

yaptı. Çocuk kitapları resimledi. 2004 yılında Sanat Eğitimi alanında Yüksek lisansını tamamladı. Halen 

Ankara'da Milli Eğitimde sanat eğitimcisi olarak görev yapmakta, yazları Ayvalık Küçükköy'de Artura 

Vintage Art Home Sanat Galerisinde, kışları Ankara'da sanat çalışmalarına devam etmektedir.Çok 

sayıda kişisel sergi açmış, karma sergilere katılmıştır. Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği (UPSD) ile 

Birleşmiş Ressamlar ve heykeltıraşlar Derneği (BRHD) üyesi olan Çalışkan'ın yurtiçi ve yurtdışı 

koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır.

Rabia Çalışkan was born in Balıkesir. She graduated from Hacettepe University School of Health Administration 

in 1984-1988. In 1993, sheentered Gazi UniversityPaintingDepartmentandgraduated in 1997. 

Shedesignedleatherclothesandaccessoriesfor Fire Of Anatolia DanceGroup. Sheillustratedchildrenbooks. 

Shecompleted his master'sdegree in Art Education in 2004. She is currentlyworking as an art educator in Ankara Ministry 

of NationalEducation. Shecontinues her works in her ownstudio in Ankara in winterseasonandArturaVintageArt Home Art Gallery in Ayvalık Küçükköy in 

summerseason. Rabia Çalışkan is a member of International PlasticArtsAssociation (UPSD), GÖRSED AND United PaintersandSculptorsAssociation.

1953'de Bayburt'ta doğdu. Orta öğrenimini Ağrı'da, yüksek öğrenimini Ankara'da Gazi Üniversitesi Mesleki 

Eğitim Fakültesi (KTYÖO) Resim Bölümü'nde tamamladı (1975). G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek 

lisans eğitimi yaptığı 1991 yılında, Selçuk Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü esim Ana Sanat Dalı'ndan 

“Sanatta Yeterlilik” aldı. 1975-1995 yılları arasında Avanos ve Ankara'da orta öğrenim kurumlarında 

resim öğretmeni olarak görev yaptı. 1995 yılında G.Ü MYE Fakültesi Resim Ana Sanat Dalı'na Öğretim 

Üyeliği (Yrd. Doç.) görevine atandı ve bu görevinden 1997 yılında emekli olarak serbest çalışmaya 

başladı. Doğadan esinlenerek yaptığı özgün, büyük boy suluboya çalışmaları “Umut Işıkları”, “Sıcak 

Kışlar” ile dikkatleri üzerine çekti. 2000'li yılların başlarından itibaren Anadolu kültürleri üzerinde 

yoğunlaştı. “Tanrıça Kadınlar” serisi ile toplumda kadının yeri ve önemi üzerine farkındalık yaratma 

çabalarını seramik heykellerle destekledi. Suluboya, yağlıboya, akrilik, gravür ve seramik tekniklerini 

kullandığı 60 kişisel sergisini Anadolu'nun farklı şehirlerinde gerçekleştirdi. 2004 – 2006 yılları arasında 

halen üyesi olduğu Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği (BRHD) yönetim kurulu başkanlığı da 

yapan Saadet Gözde, ayrıca Uluslararası Plastik Sanatlar derneği (UPSD) ve Suluboya Ressamlar Grubu üyesidir.

Yurt içinde resmi ve özel kuruluş ve kişilerde, yurt dışında yaklaşık 14 ülkenin özel koleksiyonlarında eserleri 

bulunmaktadır. Halen Ankara'da kişisel atölyesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

She was born in 1953 in Bayburt, Turkey. She completed her secondary education in Ağrı and her higher education in Ankara, Gazi University Vocational 

Education Faculty, Painting Department (1975). She recieved “proficiency in art” from Selçuk University Gradutae School of Social Sciences, Fine Arts 

Program in the year of 1991, while she was doing her master's degree at Gazi University Institute of Social Sciences. She worked as an art teacher in 

secondary education institutes in Avanos and Ankara between 1975-1995. In 1995, she was appointed as an Assistant Professor to MYE Faculty of Fine 

Arts and retired in 1997. Since then she continues her works at her personal studio in Ankara. She drew attention with her original, large size watercolor 

works “Lights of Hope” and “Warm Winters” inspired by nature. She focused on Anatolian cultures since the early 2000s. She supported her paintings with 

ceramic sculptures to raise awareness on the place and importance of women in society with the “Women of the Goddess” series. She held 60 personal 

exhibitions in different cities of Anatolia, where she used watercolor, oil painting, acrylic, engraving and ceramic techniques. Saadet Gözde, who was the 

chairman of the board of directors of the United Painters and Sculptors Association (BRHD) between 2004 and 2006, is also a member of the 

International Plastic Arts Association (UPSD) and the Watercolor Painters Group. Her works are in the private collections of official institutions and 

individuals in the country and in the private collections about 14 countries abroad.

SAADET GÖZDE

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümünden1995 yılında mezun oldu, aynı 

bölümden 2004 yılında, yüksek lisans derecesini aldı. 2008 yılında, Sanatta Yeterlilik programına özel 

öğrenci olarak kabul edildi.2007-2000 yılları arasında, Van/Erciş'te Sınıf, İngilizce ve Resim öğretmenliği 

yaptı; Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nde çağdaş sanat eserleri depoları hem de ulusal ve 

uluslararası sergiler sorumlusu olarak çalıştı, Devlet Seramik, Heykel ve Resim Yarışması Sergileri 

Küratör'lüğünü yaptı. 2009 yılında, Japonya'da düzenlenen “Ortadoğu Bölgesi Müzecilik Eğitim 

Programı” bursunu kazandı; Küratör ve Müze Eğitimi kapsamında, müzeler (Modern Sanatlar, Arkeoloji 

ve Etnografya) ve galerilerde çağdaş sanat eserlerinin ve tarihi eserlerin; depolanması, korunması ve 

sergilenmesi ile ilgili dersler aldı. Ulusal ve Uluslararası bir çok sergi, sempozyum ve çalıştaya katıldı. 

Kişisel sergiler açtı. 2000 yılından bu yana, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın farklı birimlerinde çalışan 

Rüveyda TERKEŞLİOĞU; Hacettepe Üniversitesi doktora programına ve sanatsal çalışmalarına devam 

etmektedir. Sanatçı aynı zamanda Sanat Eğitimciler Derneği (SEDER)ve Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar 

Dernek Yönetim Kurulu (BRHD) üyesidir.

She received her bachelor's degree in 1995, and master in 2004, at the Ceramics and Glass Departmentin Hacettepe University Faculty of Fine Arts. In 

2008, she was accepted in the proficiency in art program as a special student. She taught English and painting at primary and secondary school in 

Erciş/Van between the years of 1997-2000.Worked in Ankara State Art anda Sculpture Museum as responsible for the storage of contemporaryart Works 

and for national and international exhibitions; and worked as a curator in the State Ceramics, Sculpture and Painting Competition Exhibitions. In 2009, 

she won the scholar ship of “Museum Training forthe Middle East Region” in Japan. As a part of the curator and museum training, she took courses on the 

storage, preservation and exhibition of contemporary and historical art works in museums (Modern Arts, Archaeology and Ethnography Museums) and 

galleries. She has participated in numerous national and international exhibitions, symposiums, workshops; held solo exhibitions. She has been 

working at various departments of the Ministry of Cultureand Tourism since 2000; and continuning to art Works and her Ph.D. program in Hacettepe 

University. The artist is also a member of the Art Educators Association (SEDER) and the United Painters and Sculptors Association (UPSA) Board of 

Directors.

RÜVEYDA TERKEŞLİOĞU

PERVİN ÖZDEMİR
İzmir'de Doğdu. 1968'de Ali Rıza Hiti'den sanat tarihi ve resim dersleri aldı. 1971'de İzmir'de Yüksekokul'dan 

mezun oldu. Seramiğe 1980'li yıllarda İzmir Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nde ve Tüzüm Kızılcan 

yönetiminde yoğunlaşan sanatçı, birçok etüt ve çalışmalar yaparak resim ve heykel birikimlerini 

pekiştirdikten sonra ilk kişisel seramik sergisini Japon televizyonlarında da yayınlanan Efes Antik 

Kenti'nde 120 yapıt ile gerçekleştirdi.1990 yılında İzmir'in Hatay semtinde ilk seramik atölyesini kuran 

Pervin Özdemir Altın Testi Seramik Yarışması'nda 1991 ve 1994 yılında Altın Testi Ödülüne layık 

görüldü. 1997 yılında Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde açtığı ilk yurtdışı kişisel sergisi, Alman 

basınında geniş yer buldu. Almanya, Hollanda, İngiltere, İsviçre, Avusturya, Macaristan, ABD, İtalya, 

İsveç, Avustralya, Japonya ve Fransa'da yapıtları bulunan sanatçı, Gelsenkirchen'de seramik 

atölyelerindeki çalışmalarına ek olarak Berlin, Köln, Amsterdam, Prag, Atina ve Paris'te sanat 

araştırmaları yaptı.7 yıl Efes Müzesi Modern Sanatlar Galerisi Sanat Danışmanlığı ve Minerva Kültür ve 

Sanat Dergisi danışmanlığı yapan Pervin Özdemir, 2000 yılında Şanlıurfa'da açtığı kişisel çağdaş seramik 

sergisi ile Güneydoğu'da bir ilke imza attı. 2001 yılında İzmir-Halkapınar'da “Pervin Özdemir Sanat İşliği” adlı 

ikinci atölyesini, Alsancak'ta Etik Sanat Evi ile birlikte ise üçüncü atölyesini açan sanatçı birçok öğrenci yetiştirdi. 

Pervin Özdemir Seramik Atölyesi'nde öğrencilerine “Toprağın Diliyle” seslenen sanatçı, öğrenci yetiştirme programı ile birlikte kendi kişisel sergi 

ve proje çalışmalarını sürdürdü.Türkiye'nin birçok kentinde ve yurt dışında kişisel sergiler açtı ve karma sergilere katıldı. Sanatçının 100. Seramik 

Sergisi, İzmir Konak Belediyesi Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi Sanat Galerisi'nde gerçekleşti. Sanatçı Pervin Özdemir, Güzelyalı Nazım 

Hikmet Kültür Merkezi'nde kuruluşuna öncülük ettiği atölyede yüzlerce öğrenci yetiştirdi ve özel atölyesinde yetiştirmeye devam ediyor.

She was born in Izmir. She took art history and painting lessons from Ali Rıza Hiti in 1968. She graduated from İzmir High School in 1971. Concentrating 

on ceramics in the Izmir State Painting and Sculpture Museum and under the management of Tüzüm Kızılcan in the 1980s, the artist, after reinforcing her 

painting and sculpture knowledge by making many studies and studies, held her first personal ceramic exhibition with 120 works in the Ancient City of 

Ephesus, which was also broadcast on Japanese television. Pervin Özdemir, who established the first ceramic workshop in the Hatay district of İzmir in 

1990, was awarded the Golden Jug Award in 1991 and 1994 in the Golden Jug Ceramic Competition. Her first solo exhibition abroad, which she opened in 

Gelsenkirchen, Germany in 1997, found wide coverage in the German press. The artist, who her works in Germany, the Netherlands, England, 

Switzerland, Austria, Hungary, the USA, Italy, Sweden, Australia, Japan and France, in addition to his works in ceramic workshops in Gelsenkirchen, her 

worked in Berlin, Cologne, Amsterdam, Prague, Athens and Paris. art research. Pervin Özdemir, who worked as the Art Consultant of the Ephesus 

Museum Modern Arts Gallery and the Minerva Culture and Art Magazine for 7 years, broke new ground in the Southeast with her personal contemporary 

ceramic exhibition she opened in Şanlıurfa in 2000. The artist, who opened his second atelier called "Pervin Özdemir Art Workshop" in İzmir-Halkapınar 

in  2001 ,  and h is  th i rd  workshop in  A l sancak  wi th  E t ik  Ar t  House ,  t ra ined many s tudents .  addresses  her  s tudents . 

 “Language of the Soil” at Pervin Özdemir Ceramics Workshop, the artist continued her personal exhibition and project works with the student training 

program.

Sanatçı, küçük yaşlarda halı ve kilim motifleri çizmeye başlamıştır. İlk ve orta eğitiminin ardından Ekonomi 

eğitimi almıştır. 2001 yılında Bedri Rahmi Eyüboğlu atölyesi hocalarından, desen dersleri alarak, kendini 

sanatsal olarak geliştirmeye başlamıştır. Daha sonra pastel, suluboya, akrilik ve yağlıboya çalışmalarında 

bulunmuştur.  2009 yılında, Japon suluboya resim sanatı derslerine başlamış olup, en üst Dan(kur)'ı 

bitirip, bu konuda dersler vermiştir.  Halen kendi atölyesinde, resim dersi vermeye devam etmektedir. 

Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Plastik Sanatlar bölümünde, Yüksek Lisansını tez 

yazarak bitirmiştir.Litografi, doğal kağıt yapımı, ecoprint baskı, seramik, heykel, cam füzyon, ahşap 

baskı,fotoğraf ve sanat tarihi eğitimleri almıştır. Kişisel ve Karma birçok sergiye katılmıştır. Sanat 

tarihinde önemli yere sahip hocalarla beraber,uluslararası çalıştaylara ve uluslararası sergilere katılmış 

ve katılmaktadır. Çalışmalarına İstanbul ve Bodrum'daki atölyelerinde devam etmektedir.  Sanatçı 

resimlerinde, tuval ve kağıt üzerine, mürekkep, akrilik ve yağlıboya kullanmaktadır. Tamamen spontane ve 

ekspresif resim yapmaktadır.Herhangi bir görsel kullanmadan, fırça darbeleriyle, lekesel olarak 

çalışmaktadır. Yaptığı resimlerinde; tarla, bağ, yayla, hafızasındaki görseller ve içinde yaşadığı doğadaki 

izlenimlerini yansıtmaktadır. Doğadaki herhangi bir dal, çalı, üzüm salkımı, yaprak, taşkın ve durgun sular; özetle 

doğaya ait ne varsa resimlerinde yer alan detaylardır. Sanatçı Pınar Kuseyri'ye göre; sanatta mükemmel ve doğru yoktur, sanatçı sürekli doğayı 

ve yaşadığı yeri izlemeli ve kendini geliştirmelidir. Özetleyecek olursak, resim yapmak Pınar Kuseyri'nin hayattaki amacıdır ve doğa, resimleri için 

sonsuz kaynak sunmaktadır.

The artist started to draw carpet and kilim motifs at an early age. After her primary and secondary education, she studied Economics. In 2001, she 

started to develop herself artistically by taking drawing lessons from Bedri Rahmi Eyüboğlu workshop teachers. Later, she worked in pastel, watercolor, 

acrylic and oil paints. In 2009, she started Japanese watercolor painting classes, graduated from the top Dan(kur) and gave lectures on this subject. She 

still continues to give painting lessons in his own workshop. She graduated from Yeditepe University Fine Arts Faculty, Plastic Arts Department, by writing 

a thesis. She received training on lithography, natural paper making, ecoprint printing, ceramics, sculpture, glass fusion, wood printing, photography 

and art history. She her participated in many solo and group exhibitions. She has participated and participates in international workshops and 

international exhibitions, together with professors who have an important place in the history of art. She continues her works in her workshops in 

Istanbul and Bodrum. The artist uses ink, acrylic and oil paints on canvas and paper in her paintings. She paints completely spontaneously and 

expressively. She works with brush strokes and stains without using any visuals. In her paintings; field, vineyard, plateau, images in his memory and 

reflect his impressions of the nature she lives in. Any branch, bush, bunch of grapes, leaves, floods and stagnant waters in nature; In short, whatever 

belongs to nature is the details in her paintings. According to artist Pınar Kuseyri; There is no perfect and right in art, the artist must constantly follow the 

nature and the place where she lives and improve himself  To summarize, painting is Pınar Kuseyri's purpose in life and nature offers endless resources 

for her paintings.

PINAR KUSEYRİ
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SEVDA TÜRKSEVEN

1994 yılında katıldığı bir resim sergisinin ardından resim ve görsel sanatlarla yakından ilgilenmeye başlayan 

sanatçı, ilk kişisel sergisini ailesinin desteğiyle 1997 yılında açmıştır. Daha sonraki yıllarda grafik ve tasarım 

konularında başarılı işlere imza atmış, bu işlerinden dolayı ödüller almıştır. 2000'li yıllardan itibaren ara 

verdiği resim sanatına daha fazla ağırlık vermiş, Ertuğrul Ateş, Hızır Teppeev,  Ercüment Tarhan gibi 

ustaların atölyelerinde eğitim almıştır. Bu güne kadar yurtdışı ve yurtiçinde birçok karma sergilerde yer 

almış ve 2 kişisel sergiye de imza atmıştır. Kültür Bakanlığı Şefik Bursalı Resim Yarışması'ndan ödülü 

bulunan sanatçı, halen çalışmalarını Ankara'da kendi atölyesinde devam ettirmektedir. 

After coincidentally visiting an art exhibition in 1994, the artist's close interest in painting and visual arts 

began, and she opened her first solo exhibition in 1997 with the support of her family. In later years, she made 

successful works in the fields of graphic anda design, and received several awards for these works. After a break, 

she focused highly on the art of painting in 2000s, and had training in the art studios of skilled painters like Ertuğrul 

Ateş, Hızır Teppeev and Ercüment Tarhan. She has participated in several national and foreign exhibitions and has 

held two solo exhibitons. The artist, who also has an award from Şefik Bursalı Painting Contest by The Turkish Ministry of 

Culture and Tourism, continues working in her own studio in Ankara. The Artist is a member of BRHD, AGSAD and GESAM.

 1974 Yılında Adananın Ceyhan ilçesinde doğdu. 1998 yılında Gazi üniversitesi mesleki eğitim fakültesi 

uygulamalı sanatlar Bölümü seramik öğretmenliğinden mezun oldu.2003 yılında Gazi üniversitesi eğitim 

bilimleri enstitüsünde seramik eğitiminde yüksek lisans eğitimini tamamladı.2004-2005 yılları arasında 

Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Fakültesinde seramik teknoloji dersi verdi.2004 yılından itibaren 

kişisel sergilerinin yanı sıra çeşitli karma sergilerde ve sosyal sorumluluk sergilerde aktif katılım sağladı. 

2006 Yılında Yüksel Seramik Fabrikasında Sanat Atölyesini kurarak Türkiye de bir ilki gerçekleştirerek 

Seramik sektöründe sanatsal seramiklerin yer edinmesini sağlamıştır. Yurt içi ve yurt dışı seramik 

fuarlarında yapmış olduğu tasarım ve seramik uygulamalar ile ilgi odağı haline gelmiştir. Sanatçı 

Seramik sanatında yapmış olduğu özgün tasarımları, iç ve dış mekânlara yapmış olduğu seramik 

panoları ve seramik tasarımları ile seramik sanatında farklı bir yer edinmiştir. Seramik tasarımlarında 

somut ifade yerine düşünceyi sorgulayan eserler oluşturmaktadır. Tarihi değerlere önem vererek 

tasarımlarında ve seramik eğitimlerinde yer vermektedir. Sanatçı sanatsal ve sosyal sorumluluk projelerine 

devam etmekte olup aynı zaman da ''Sanatla Terapi'' üzerine çalışmaları ile projelerine farklı bir yön çizmeye 

başlamış olup bu alanda çalışmalarına da devam etmektedir. 2011 yılından itibaren Başkent Üniversitesi Güzel 

Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesinin Profesyonel kadrosu ile sanatsal çalışmalarına yoğunluk vermiştir. Başkent Üniversitesi Güzel 

Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesine bağlı olarak yapılan çalışmalar ve projelerin sonucunda 2016 yılında Seramik Sanat ve Uygulama 

Merkezinin Kurulması ile Merkez Müdürlüğüne atanmıştır. Halen Başkent Üniversitesinde Sanatsal çalışmalarına ve sosyal sorumluluk 

projelerine devam etmektedir. 

 He was born in 1974 in Adana's Ceyhan district. He graduated from Gazi University, Faculty of Vocational Education, Department of Applied Arts as a 

ceramic teacher in 1998. He completed his master's degree in ceramics education at Gazi University, Institute of Educational Sciences in 2003. Between 

2004-2005, he taught ceramic technology at Gazi University, Faculty of Industrial Arts. He also actively participated in various group exhibitions and 

social responsibility exhibitions. By establishing the Art Workshop at the Yüksel Seramik Factory in 2006, he broke new ground in Turkey and enabled 

artistic ceramics to gain a place in the ceramics industry. It has become the center of attention with the design and ceramic applications it has made in 

domestic and international ceramic fairs. The artist has gained a different place in the art of ceramics with the original designs he has made in the art of 

ceramics, the ceramic panels he has made for indoor and outdoor spaces, and the ceramic designs. In his ceramic designs, he creates works that 

question thought rather than concrete expression. It gives place to its designs and ceramics education by giving importance to historical values. The 

artist continues his artistic and social responsibility projects, and at the same time, he has started to draw a different direction to his projects with his 

works on "Art Therapy" and continues to work in this field. Since 2011, he has concentrated on his artistic studies with the Professional staff of the Faculty 

of Fine Arts, Design and Architecture at Başkent University. As a result of the studies and projects carried out under the Baskent University Faculty of Fine 

Arts, Design and Architecture, he was appointed to the Central Directorate with the establishment of the Ceramic Art and Application Center in 2016. He 

still continues his artistic studies and social responsibility projects at Başkent University. 

SİBEL AKTAŞ

1959'da Gümüşhane'de doğdu. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, Resim Bölümü'nü ve Ankara 

Üniversitesi, Psikoloji Bölümü'nü bitirdi. Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, Ekonomi Fakültesi'ne 

bir süre devam etti. Kayıhan Keskinokatölyesinde eğitim gördü. Yurtdışında müze incelemelerinde 

bulundu. 33kişisel sergi açtı. Çok sayıda yarışmalı, karma ve uluslararası sergilere katıldı.Katıldığı 

yarışmalardan yedi adet ödül aldı. Sanatçının eserleri yurtiçi ve yurtdışı, resmi ve özel koleksiyonlarda 

ve ayrıca bazı kurum ve kent müzelerinde bulunmaktadır. Sanatçı kısa bir süre Gülhane Askeri Tıp 

Akademisi ve Ankara Üniversitesi'nde resim derslerine girdi. Atölyesinde çalışmalarını sürdürmekle 

beraber, resim kursları da vermektedir.

He was born in 1959 in Gümüşhane. He graduated from Gazi University, Gazi Faculty of Education, Department 

of Painting and Ankara University, Department of Psychology. He attended Adana Academy of Economics and 

Commercial Sciences, Faculty of Economics for a while. He studied at Kayıhan Keskinok's atelier. He visited 

museums abroad. He opened 33 solo exhibitions. He participated in many competitive, mixed and international 

exhibitions. He received seven awards from the competitions he participated in. The works of the artist are in national anda 

international, official anda private collections, as well as in some institution and city museums. The artist took painting classes at Gülhane Military 

Medical Academy and Ankara University for a short time. Along with continuing her studies in her workshop, she also gives painting courses.

SEZAİ KARA

SELVİ İLHAN

1967 yılında Kırıkkale'nin Hasandede Kasabasında doğdu. 1994 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel 

Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisansını 1999 yılında Eskişehir Anadolu 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Seramik  Ana Sanat Dalı'nda tamamladı. 1997 yılında Keskin 

Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda  öğretmenliğe başladı. Ankara'nın çeşitli ilçelerinde görev yaparak 

2020' de emekli oldu.

She was born in Hasandede ,Kırıkkale in 1967. She graduated from Eskişehir Anadolu University,faculty of 

Fine Arts , Department of Ceramic Arts in 1994. In 1999, she completed her master degree ın ceramics at 

Eskişehir Anadolu University , Institute of Social sciences. She was appointed to Keskin Cumhuriyet Primary 

School as a teacher in 1997. Currently, she has been working as a teacher of ceramics and glass at Ankara 

Maturing Institution of Training. She retired in 2020by working in vaious disticts of Ankara.

Sanatçı 1958 yılında Erzurum'un Oltu ilçesi'nde doğdu. Üniversite dahil bütün eğitimini Ankara'da 

tamamladı. İlk resim derslerini lise yıllarında, Güzel Sanatlar Galerisinde (2.5 yıl) Hikmet Duruer'den 

aldı.Uzun bir aradan sonra Nihat Kahraman'la resme geri döndü. Daha sonra Kayıhan Keskinok 

atölyesinde üç yıl akademik düzeyde sanat eğitimini sürdürürken, Firdevsi Feyzullah ile 3 yıl, Gür 

Dalkıran ve Haluk Evitan ile de kısa süreler çalıştı.  Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 

Resim Bölümü'nde Özel Öğrenci olarak Zafer Gençaydın'la yüksek lisans derslerinde çalışmalarda 

bulundu. Yıllardır çok yoğun bir tempoda resim yapan sanatçının tabloları, yurtiçi ve yurt dışında birçok 

kişi, kurum, kuruluş özel koleksiyonlarında yer almaktadır. Çalışmalarını Ankara'daki atölyesinde 

sürdürmekte olan sanatçı, Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği ile Uluslararası Plastik Sanatlar 

Derneği ve Ankara Kadın Ressamlar Derneği üyesidir. 29 kişisel sergi açmış, yurdışı ve yurtiçinde bir çok 

karma sergiye katılmıştır.

The artist was born in 1958 in Oltu, Erzurum. She has completed all her education and university in Ankara. She has 

taken her first painting lessons from Hikmet Duruer at the Fine Arts Gallery during two and half year when she was at high 

school. After a long break, she has returned to painting with Nihat Kahraman. Later, she has taken academic lessons about

painting from Kayıhan Keskinok. While she was doing these, she has worked with FirdevsFeyzullah for 3 years and with Gür Dalkıran and Haluk Evitan for 

short periods. She has studied with Zafer Gençaydın in master class as a special student in Hacettepe University in Fine Arts Faculty Painting Department. 

For many years she has been working really intense and her paintings are sold in Turkey and abroad. Besides, many organisations and institutions

are bought her paintings for their private collections. The artist, who continues her works in her workshop in Ankara, is a member of United Painters and 

Sculptors Association, International Plastic Arts Association and Ankara Women Painters Association. She has opened twenty eight personal exhibitions 

and participated in many group exhibitions both in Turkey and abroad.

SERAP SELÇUK ATABAŞ

Samsun'da doğdu (1948). Yüksek öğrenimini (1970) Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu Resim Bölümünde, 

Yüksek Lisans (1978) ve Doktora (1991) öğrenimini Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Güzel 

Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalında yaptı. 1987'de Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim 

Anasanat Dalında “Sanatta Yeterlik” aldı. 1989'da Yardımcı Doçent, 1995'te 'Güzel Sanatlar Eğitimi' 

Anabilim Dalında Doçent, Ocak 2003'te 'Resim' dalında Profesör oldu. 2003 Aralık ayında emekli oldu.

1995'te “Sanat Eğitimi Yazıları”, 2001'de “Cumhuriyet Dönemi Resim Eğitimi (1923-1950)” ve “Desen” 

adlı kitapları yayınlandı, bilimsel toplantılara bildirileri ile katıldı, çeşitli dergi ve gazetelerde yazıları yer 

aldı. Çok sayıda karma sergiye katılan Etike 12 kişisel resim sergisi açtı.

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 12 personal painting exibitions. Has 

participated several group exibitions.

SERAP ETİKE

1966 yılında Merzifon da doğdum.1987 yılında Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Resim-İş bölümünü 

bitirdim.M.E.Bakanlığına bağlı okullarda öğretmenlik yapmış bulunuyorum.2010 yılında Kültür Bakanlığı 

devlet sanatçısı olma hakkı kazandım .Özel ve resmi koleksiyonlarda eserlerim bulunmaktadır.Sanat 

çalışmalarıma Çorum'da NAR'T Galeride devam etmekteyim.

     I was born in Merzifon in 1966. In 1987, I graduated from Samsun 19 Mayıs University, Department of 

Painting. I have taught in schools affiliated with the Ministry of National Education. In 2010, I gained the right 

to be a state artist at the Ministry of Culture. My works exhibit in private and official collections. I continue my 

artwork at NAR'T Gallery in Çorum.

SEVAL SAĞLAM
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SEVDA TÜRKSEVEN

1994 yılında katıldığı bir resim sergisinin ardından resim ve görsel sanatlarla yakından ilgilenmeye başlayan 

sanatçı, ilk kişisel sergisini ailesinin desteğiyle 1997 yılında açmıştır. Daha sonraki yıllarda grafik ve tasarım 

konularında başarılı işlere imza atmış, bu işlerinden dolayı ödüller almıştır. 2000'li yıllardan itibaren ara 

verdiği resim sanatına daha fazla ağırlık vermiş, Ertuğrul Ateş, Hızır Teppeev,  Ercüment Tarhan gibi 

ustaların atölyelerinde eğitim almıştır. Bu güne kadar yurtdışı ve yurtiçinde birçok karma sergilerde yer 

almış ve 2 kişisel sergiye de imza atmıştır. Kültür Bakanlığı Şefik Bursalı Resim Yarışması'ndan ödülü 

bulunan sanatçı, halen çalışmalarını Ankara'da kendi atölyesinde devam ettirmektedir. 

After coincidentally visiting an art exhibition in 1994, the artist's close interest in painting and visual arts 

began, and she opened her first solo exhibition in 1997 with the support of her family. In later years, she made 

successful works in the fields of graphic anda design, and received several awards for these works. After a break, 

she focused highly on the art of painting in 2000s, and had training in the art studios of skilled painters like Ertuğrul 

Ateş, Hızır Teppeev and Ercüment Tarhan. She has participated in several national and foreign exhibitions and has 

held two solo exhibitons. The artist, who also has an award from Şefik Bursalı Painting Contest by The Turkish Ministry of 

Culture and Tourism, continues working in her own studio in Ankara. The Artist is a member of BRHD, AGSAD and GESAM.

 1974 Yılında Adananın Ceyhan ilçesinde doğdu. 1998 yılında Gazi üniversitesi mesleki eğitim fakültesi 

uygulamalı sanatlar Bölümü seramik öğretmenliğinden mezun oldu.2003 yılında Gazi üniversitesi eğitim 

bilimleri enstitüsünde seramik eğitiminde yüksek lisans eğitimini tamamladı.2004-2005 yılları arasında 

Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Fakültesinde seramik teknoloji dersi verdi.2004 yılından itibaren 

kişisel sergilerinin yanı sıra çeşitli karma sergilerde ve sosyal sorumluluk sergilerde aktif katılım sağladı. 

2006 Yılında Yüksel Seramik Fabrikasında Sanat Atölyesini kurarak Türkiye de bir ilki gerçekleştirerek 

Seramik sektöründe sanatsal seramiklerin yer edinmesini sağlamıştır. Yurt içi ve yurt dışı seramik 

fuarlarında yapmış olduğu tasarım ve seramik uygulamalar ile ilgi odağı haline gelmiştir. Sanatçı 

Seramik sanatında yapmış olduğu özgün tasarımları, iç ve dış mekânlara yapmış olduğu seramik 

panoları ve seramik tasarımları ile seramik sanatında farklı bir yer edinmiştir. Seramik tasarımlarında 

somut ifade yerine düşünceyi sorgulayan eserler oluşturmaktadır. Tarihi değerlere önem vererek 

tasarımlarında ve seramik eğitimlerinde yer vermektedir. Sanatçı sanatsal ve sosyal sorumluluk projelerine 

devam etmekte olup aynı zaman da ''Sanatla Terapi'' üzerine çalışmaları ile projelerine farklı bir yön çizmeye 

başlamış olup bu alanda çalışmalarına da devam etmektedir. 2011 yılından itibaren Başkent Üniversitesi Güzel 

Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesinin Profesyonel kadrosu ile sanatsal çalışmalarına yoğunluk vermiştir. Başkent Üniversitesi Güzel 

Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesine bağlı olarak yapılan çalışmalar ve projelerin sonucunda 2016 yılında Seramik Sanat ve Uygulama 

Merkezinin Kurulması ile Merkez Müdürlüğüne atanmıştır. Halen Başkent Üniversitesinde Sanatsal çalışmalarına ve sosyal sorumluluk 

projelerine devam etmektedir. 

 He was born in 1974 in Adana's Ceyhan district. He graduated from Gazi University, Faculty of Vocational Education, Department of Applied Arts as a 

ceramic teacher in 1998. He completed his master's degree in ceramics education at Gazi University, Institute of Educational Sciences in 2003. Between 

2004-2005, he taught ceramic technology at Gazi University, Faculty of Industrial Arts. He also actively participated in various group exhibitions and 

social responsibility exhibitions. By establishing the Art Workshop at the Yüksel Seramik Factory in 2006, he broke new ground in Turkey and enabled 

artistic ceramics to gain a place in the ceramics industry. It has become the center of attention with the design and ceramic applications it has made in 

domestic and international ceramic fairs. The artist has gained a different place in the art of ceramics with the original designs he has made in the art of 

ceramics, the ceramic panels he has made for indoor and outdoor spaces, and the ceramic designs. In his ceramic designs, he creates works that 

question thought rather than concrete expression. It gives place to its designs and ceramics education by giving importance to historical values. The 

artist continues his artistic and social responsibility projects, and at the same time, he has started to draw a different direction to his projects with his 

works on "Art Therapy" and continues to work in this field. Since 2011, he has concentrated on his artistic studies with the Professional staff of the Faculty 

of Fine Arts, Design and Architecture at Başkent University. As a result of the studies and projects carried out under the Baskent University Faculty of Fine 

Arts, Design and Architecture, he was appointed to the Central Directorate with the establishment of the Ceramic Art and Application Center in 2016. He 

still continues his artistic studies and social responsibility projects at Başkent University. 

SİBEL AKTAŞ

1959'da Gümüşhane'de doğdu. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, Resim Bölümü'nü ve Ankara 

Üniversitesi, Psikoloji Bölümü'nü bitirdi. Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, Ekonomi Fakültesi'ne 

bir süre devam etti. Kayıhan Keskinokatölyesinde eğitim gördü. Yurtdışında müze incelemelerinde 

bulundu. 33kişisel sergi açtı. Çok sayıda yarışmalı, karma ve uluslararası sergilere katıldı.Katıldığı 

yarışmalardan yedi adet ödül aldı. Sanatçının eserleri yurtiçi ve yurtdışı, resmi ve özel koleksiyonlarda 

ve ayrıca bazı kurum ve kent müzelerinde bulunmaktadır. Sanatçı kısa bir süre Gülhane Askeri Tıp 

Akademisi ve Ankara Üniversitesi'nde resim derslerine girdi. Atölyesinde çalışmalarını sürdürmekle 

beraber, resim kursları da vermektedir.

He was born in 1959 in Gümüşhane. He graduated from Gazi University, Gazi Faculty of Education, Department 

of Painting and Ankara University, Department of Psychology. He attended Adana Academy of Economics and 

Commercial Sciences, Faculty of Economics for a while. He studied at Kayıhan Keskinok's atelier. He visited 

museums abroad. He opened 33 solo exhibitions. He participated in many competitive, mixed and international 

exhibitions. He received seven awards from the competitions he participated in. The works of the artist are in national anda 

international, official anda private collections, as well as in some institution and city museums. The artist took painting classes at Gülhane Military 

Medical Academy and Ankara University for a short time. Along with continuing her studies in her workshop, she also gives painting courses.

SEZAİ KARA

SELVİ İLHAN

1967 yılında Kırıkkale'nin Hasandede Kasabasında doğdu. 1994 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel 

Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisansını 1999 yılında Eskişehir Anadolu 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Seramik  Ana Sanat Dalı'nda tamamladı. 1997 yılında Keskin 

Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda  öğretmenliğe başladı. Ankara'nın çeşitli ilçelerinde görev yaparak 

2020' de emekli oldu.

She was born in Hasandede ,Kırıkkale in 1967. She graduated from Eskişehir Anadolu University,faculty of 

Fine Arts , Department of Ceramic Arts in 1994. In 1999, she completed her master degree ın ceramics at 

Eskişehir Anadolu University , Institute of Social sciences. She was appointed to Keskin Cumhuriyet Primary 

School as a teacher in 1997. Currently, she has been working as a teacher of ceramics and glass at Ankara 

Maturing Institution of Training. She retired in 2020by working in vaious disticts of Ankara.

Sanatçı 1958 yılında Erzurum'un Oltu ilçesi'nde doğdu. Üniversite dahil bütün eğitimini Ankara'da 

tamamladı. İlk resim derslerini lise yıllarında, Güzel Sanatlar Galerisinde (2.5 yıl) Hikmet Duruer'den 

aldı.Uzun bir aradan sonra Nihat Kahraman'la resme geri döndü. Daha sonra Kayıhan Keskinok 

atölyesinde üç yıl akademik düzeyde sanat eğitimini sürdürürken, Firdevsi Feyzullah ile 3 yıl, Gür 

Dalkıran ve Haluk Evitan ile de kısa süreler çalıştı.  Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 

Resim Bölümü'nde Özel Öğrenci olarak Zafer Gençaydın'la yüksek lisans derslerinde çalışmalarda 

bulundu. Yıllardır çok yoğun bir tempoda resim yapan sanatçının tabloları, yurtiçi ve yurt dışında birçok 

kişi, kurum, kuruluş özel koleksiyonlarında yer almaktadır. Çalışmalarını Ankara'daki atölyesinde 

sürdürmekte olan sanatçı, Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği ile Uluslararası Plastik Sanatlar 

Derneği ve Ankara Kadın Ressamlar Derneği üyesidir. 29 kişisel sergi açmış, yurdışı ve yurtiçinde bir çok 

karma sergiye katılmıştır.

The artist was born in 1958 in Oltu, Erzurum. She has completed all her education and university in Ankara. She has 

taken her first painting lessons from Hikmet Duruer at the Fine Arts Gallery during two and half year when she was at high 

school. After a long break, she has returned to painting with Nihat Kahraman. Later, she has taken academic lessons about

painting from Kayıhan Keskinok. While she was doing these, she has worked with FirdevsFeyzullah for 3 years and with Gür Dalkıran and Haluk Evitan for 

short periods. She has studied with Zafer Gençaydın in master class as a special student in Hacettepe University in Fine Arts Faculty Painting Department. 

For many years she has been working really intense and her paintings are sold in Turkey and abroad. Besides, many organisations and institutions

are bought her paintings for their private collections. The artist, who continues her works in her workshop in Ankara, is a member of United Painters and 

Sculptors Association, International Plastic Arts Association and Ankara Women Painters Association. She has opened twenty eight personal exhibitions 

and participated in many group exhibitions both in Turkey and abroad.

SERAP SELÇUK ATABAŞ

Samsun'da doğdu (1948). Yüksek öğrenimini (1970) Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu Resim Bölümünde, 

Yüksek Lisans (1978) ve Doktora (1991) öğrenimini Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Güzel 

Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalında yaptı. 1987'de Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim 

Anasanat Dalında “Sanatta Yeterlik” aldı. 1989'da Yardımcı Doçent, 1995'te 'Güzel Sanatlar Eğitimi' 

Anabilim Dalında Doçent, Ocak 2003'te 'Resim' dalında Profesör oldu. 2003 Aralık ayında emekli oldu.

1995'te “Sanat Eğitimi Yazıları”, 2001'de “Cumhuriyet Dönemi Resim Eğitimi (1923-1950)” ve “Desen” 

adlı kitapları yayınlandı, bilimsel toplantılara bildirileri ile katıldı, çeşitli dergi ve gazetelerde yazıları yer 

aldı. Çok sayıda karma sergiye katılan Etike 12 kişisel resim sergisi açtı.

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 12 personal painting exibitions. Has 

participated several group exibitions.

SERAP ETİKE

1966 yılında Merzifon da doğdum.1987 yılında Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Resim-İş bölümünü 

bitirdim.M.E.Bakanlığına bağlı okullarda öğretmenlik yapmış bulunuyorum.2010 yılında Kültür Bakanlığı 

devlet sanatçısı olma hakkı kazandım .Özel ve resmi koleksiyonlarda eserlerim bulunmaktadır.Sanat 

çalışmalarıma Çorum'da NAR'T Galeride devam etmekteyim.

     I was born in Merzifon in 1966. In 1987, I graduated from Samsun 19 Mayıs University, Department of 

Painting. I have taught in schools affiliated with the Ministry of National Education. In 2010, I gained the right 

to be a state artist at the Ministry of Culture. My works exhibit in private and official collections. I continue my 

artwork at NAR'T Gallery in Çorum.

SEVAL SAĞLAM
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SÜLEYMAN KARAKUL

1952 de Sivas /Şarkışla E.Hüyük Köyü'nde doğan Süleyman Karakul, 1974 de Gazi Eğitim Enstitüsü Resim 

Bölümü'nden mezun oldu. 1986 da Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Grafik Ana Sanat Dalında lisans 

eğitimini tamamladı. Uzun yıllar resim öğretmenliği yaptıktan sonra 2001 de emekli olan sanatçı aynı 

zamanda reklam grafiği, kitap, dergi kapakları düzenlemesi ve karikatür gibi alanlarda da uğraş 

verdi.Çok sayıda karma sergiye katılan sanatçı, 46 (kırkaltı)  kişisel sergi açtı. 68'liler VAKFI 30. Yıl 

Etkinlikleri Resim Emek Ödülünü,  SAKÜDER 2015 Özel Sanat Ödülü'nü ve Türk Eczacılar Birliği 60. Yıl 

Jüri Özel Ödülü'nü aldı. Birçok kamu ve özel koleksiyonlarda eserleri bulunan sanatçı halen Ankara'da 

kendi atölyesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Born in Sivas, Şarkışla,E.Hüyük Village in 1952, Süleyman Karakul graduated from the Painting Department of 

Gazi Education Institute in 1974. He completed his undergraduate education in Gazi University, Faculty of 

Education, Graphic Art Department in 1986. The artist, whoretired in 2001 after working as an art teacher for many 

years, also worked in areassuch as advertising graphics, editing book and magazine covers, anda caricature. 

Participating in many group exhibitions, the artist opened 46 (forty-six) solo exhibitions. The 68's Foundation received the 

30th Anniversary Art Work Award, SAKÜDER 2015 Special Art Award anda the Turkish Pharmacists Association 60thYear Special Jury Award. The artist, 

whose worksare in many public anda private collections, stil continues to work in his own workshop in Ankara.

aban Tuncer 1953 yılı Niğde doğumlu sanatçı, 1974 yılında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümünü 

bitirdi. Sırasıyla Niğde de Cumhuriyet Ortaokulu, Eğıtım Enstitüsü, Niğde Eğıtım Yüksekokulu ve Niğde 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü'nde görev yaptı. 1987 yılında İzmir Dokuz Eylül 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Bölümü'nde lisans tamamladı. 1999 yılında da Niğde Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Ana Bilim Dalında yüksek lisansını tamamlayan sanatçı en son görev 

yaptığı Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü'nden 2003 yılında emekli oldu. 

Sanatçı U.P.S.D ve B.R.H.D üyesidir. Sanatçının çok sayıda kişisel sergisi olup, karma sergilerde de 

eserleri yer almıştır.

He was boru in, 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 Gazi Education 

Institute, Department of Painting in Ankara. After graduation he worked different educational institutions as 

painting teacher. These schools are Malatya HasanVarol 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 Eylul University, Department of Art at 1987. And he did his 

master degree at Niğde University, Education Faculty, Major Field of Art History. He retired from Fine Arts Department of Niğde University Education 

Faculty at 2003. He is a member of International Association of Plastic arts (UPSD) and Association of United Painters and Sculptors (BRHD). The artist 

has a lot of solo exhibitions and participated group art exhibitions. 

ŞABAN TUNCER

Rusya – Çelabinsk. Klasik Lise Eğitimi ve Çocuk Güzel Sanatlar Okulu - Resim Bölümü. Yüksek Sanat Okulu - 

Grafik Tasarımı. Teknik Üniversite - Moda Tasarımı. (5 yıl). 1993 Evlenerek Türkiye'ye yerleşti. Rusya, 

Kazakistan ve İstanbul'da moda ve  grafik tasarımı üzerine çalıştı. Resim çalışmalarının yanı sıra, kitap 

resimledi, afiş hazırladı, çeşitli kurum ve kuruluşlara ait reklam çalışmaları yaptı. 2000 Yılından bu yana 

çalışmalarını tamamen resim üzerinde yoğunlaştırdı. Yurtiçinde ve yurtdışında, artsempozyum, 

çalıştay, workshop, karma sergi gibi  çeşitli Sanatsal Etkinliklere katıldı. Türkiye'de 26 kişisel açtı. 

Eserleri, Türkiye, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkelerinde özel ve devlet 

koleksiyonlarda bulunuyor. Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği üyesidir. Halen, Ankara'da 

kendi atölyesinde resim çalışmalarına devam ediyor, 

Russia-Chelyabinsk, Traditional High school Education and Children Fine Arts School Painting Department Art 

College-Graphic Art Desig Technical University -Fashion Design (5 years) 1993Married and settled in Turkey

 Job Experience: Worked with several companies in Russia, Kazakhstan and in İstanbul as    a Fashion and Graphic 

Designer.  Pictured book covers, advertisements for  various foundations and companies 2000 -  Intensified her studies in 

Painting.  Has participated in Art events such as; Art Symposiums,  Plastic Art   Workshops, Art Camps and Group Exhibitions in Turkey and abroad.  Has 

had 26 individual Art Exibitions  Her art pieces have been presented all around Turkey,  Russia, United States and Europe. A member of The Union of 

Artists and Sculptures. Still painting pictures in her own studio

SVETLANA İNAÇ

SİBEL HEPSAYAR

1989 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Uzun yıllar özel 

sektörde yönetici olarak çalıştı.  2006  yılında Seramik Sanatıyla ilgilenmeye başladı. Mesleğini icra ederken 

aynı zamanda  11 Yıl Seramik Sanatçısı Sn. Nurdan BOZKURT'un atölyesine de devam etti. 2016 yılında 

İklimlendirme Sektöründen ayrıldıktan sonra kendi Seramik Atölyesini açtı.   Aynı zamanda  3 yıl 

Seramik Sanatçısı Sn.MehmetTüzümKIZILCAN'ın atölyesine de devam etti. 2016 yılından bu yana 

çalışmalarına İzmir Karşıyaka'daki kendi atölyesinde devam etmektedir. Makine Mühendisleri Odası, 

Türk Seramik Derneği, Ege Sanat Birliği ve Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği Üyesidir.

In 1989, she graduated from DokuzEylul University Mechanical Engineering Department. She worked as a 

manager in the private sector for many years. In 2006, she became interested in Ceramic Art. While performing 

her profession, she also went to Ceramic Artist Nurdan BOZKURT's workshop for 11 years. After leaving the Air 

Conditioning Sector in 2016, she opened her own Ceramic Workshop. At the same time, she went to the workshop of 

Ceramic Artist Mr. Mehmet Tüzüm KIZILCAN for three years and continued her works on the art of ceramics. Since 

2016, she has continued her work in her workshop in İzmir, Karşıyaka. She is a member of The Union of Chambers of Turkish 

Engineers and Architects (TMMOB), the Turkish Ceramics Association, the Aegean Art Union, and the United Painters and Sculptors Association.

1936 yılında Kayseri'de doğmuştur. 1965'de Türk – Amerikan Derneği'nde Refik Ekipman, daha sonraki 

yıllarda Lütfü Günay'ın öğrencisi olmuştur.1968 yılında kurdukları Altılar Grubu ile pek çok sergi açmıştır. 

Altılar Grubu haricinde, “Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği” ile “Ankara Kadın Ressamlar 

Derneği” üyesidir. Orkestra teması üzerine yoğunlaşmış yağlı boya ve pastel çalışmalarını, karton ve 

ambalaj kağıdı gibi farklı materyaller üzerinde görmek mümkündür. Sanat hayatı boyunca 50'yi aşkın 

kişisel sergi açmıştır. DYO Resim yarışması başarı ödülü, UNESCO 35 Yaş yarışmasında sergileme ve 

Ankara Sanat Dergisi'nin açtığı yarışmada küçük heykel ve gravür ödüllerini almıştır.

She was in Kayseri in 1936. Refik Epikman at the Turkish-American Association in 1965 was a student of Lütfü 

Günay before. She left behind many exhibitions with the Altılar Group they founded in 1968. Apart from the 

Altılar Group, she is a member of the "United Painters and Sculptors Association" and the "Ankara Women 

Painters Association". It is possible in different materials such as orchestra-dominated oil paints and pastels, 

cardboard and packaging. She opened 50 personal exhibitions throughout his art life. The DYO Painting competition 

award will receive small sculpture and engraving awards from UNESCO Age 35 and Ankara Art Magazine in the competition.

SUNA ÖZKALAN

1970 yılında ankara'da doğdu. 1995 yılında gazi üniversitesi gazi eğitim fakültesi resim-iş eğitimi bölümü erol 

batırbek atölyesinden birincilikle mezun oldu. 1996 yılında hacettepe üniversitesi güzel sanatlar fakültesi  

resim bölümünde yüksek  lisans programına başladı. 2007 yılında birleşmiş ressamlar ve heykeltraşlar 

derneğine üye oldu. halen ankara'da özel atölyesinde çalışmalarına devam etmektedir. 2004- şefik 

bursalı resim yarışması sergisinde, 2006- dyo resim yarışması sergisinde, 2007- devlet resim ve heykel 

yarışması sergisinde, 2009-şefik bursalı resim yarışması sergisinde, ve birçok karma sergide çalışmaları 

sergilendi. 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 sanat 

merkezi(su,tohum,ışık sergisi)-ankara 2009-odtü kongre merkezi sanat galerisi-ankara 2014-krişna 

sanat merkezi( ölü balıklar ülkesi sergisi)-ankara 2022- brhd sanat galerisi-ankara

was born in Ankara, in 1970.  He graduated with the first ranked degreefrom 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.

SUAT BAŞEL

Sanatın neliği, sanatçının hakikat arayışı ve varoluş problemleri asıl konularıdır. Ayrıca sanatçı, gündelik 

hayatın akışını anlık müdahalelerle sanatsal olarak görünür kılmayı seviyor. İnisiyatifsizler-Altı Üstü Sanat 

Hareketi'nin kurucuları arasındadır. İlişkisellik, kestirilemezlik, devingenlik, karşı arayış, uzaklaşma, anı 

yaşama ve zamanı yeniye bükme, işlerindeki referans noktalarından bazıları. Yurt dışında dil ve sanat 

eğitimi, dokuz kişisel sergi, sayısız sanatsal organizasyon, proje düzenleme ve katılım. 1999 Otostop 

projesi (19bin km Asya-Avrupa), 2002 Sanat yüklemesi – Gazi Ünversitesi, 2013 Göçebe Okulu-Dikmen 

Vadisi, 2014 Edebi Müdahale-Varlık Dergisi, 2018 Eğitimi Bükme-Gaziantep, 2019Kimlik Oluşturma-

İstanbul.

What is art, the artist's search fortruth and the problems of existenceare his main subjects. Inaddition, the artist 

likes to make the flow of daily life artistically visible with instant interventions. He is among the founders of the 

Initiative- 'Altı Üstü Sanat' Art Movement. Relation, unpredictability, dynamism, counter-seeking, distancing, living 

in the moment and bending time toneware some of the reference points in his works. Language and art education 

abroad, nine solo exhibitions, numerous artistic organizations, project organization and participation. 1999 Hitchhiking 

project (19 thousand km Asia-Europe), 2002 Art installation - Gazi University, 2013 Nomadic School - Dikmen Valley, 2014 Literary Intervention - Varlık 

Magazine, 2018 Bending Education - Gaziantep, 2019 Identity Formation - İstanbul.

SÜLEYMAN DODİ DÜNDAR
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SÜLEYMAN KARAKUL

1952 de Sivas /Şarkışla E.Hüyük Köyü'nde doğan Süleyman Karakul, 1974 de Gazi Eğitim Enstitüsü Resim 

Bölümü'nden mezun oldu. 1986 da Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Grafik Ana Sanat Dalında lisans 

eğitimini tamamladı. Uzun yıllar resim öğretmenliği yaptıktan sonra 2001 de emekli olan sanatçı aynı 

zamanda reklam grafiği, kitap, dergi kapakları düzenlemesi ve karikatür gibi alanlarda da uğraş 

verdi.Çok sayıda karma sergiye katılan sanatçı, 46 (kırkaltı)  kişisel sergi açtı. 68'liler VAKFI 30. Yıl 

Etkinlikleri Resim Emek Ödülünü,  SAKÜDER 2015 Özel Sanat Ödülü'nü ve Türk Eczacılar Birliği 60. Yıl 

Jüri Özel Ödülü'nü aldı. Birçok kamu ve özel koleksiyonlarda eserleri bulunan sanatçı halen Ankara'da 

kendi atölyesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Born in Sivas, Şarkışla,E.Hüyük Village in 1952, Süleyman Karakul graduated from the Painting Department of 

Gazi Education Institute in 1974. He completed his undergraduate education in Gazi University, Faculty of 

Education, Graphic Art Department in 1986. The artist, whoretired in 2001 after working as an art teacher for many 

years, also worked in areassuch as advertising graphics, editing book and magazine covers, anda caricature. 

Participating in many group exhibitions, the artist opened 46 (forty-six) solo exhibitions. The 68's Foundation received the 

30th Anniversary Art Work Award, SAKÜDER 2015 Special Art Award anda the Turkish Pharmacists Association 60thYear Special Jury Award. The artist, 

whose worksare in many public anda private collections, stil continues to work in his own workshop in Ankara.

aban Tuncer 1953 yılı Niğde doğumlu sanatçı, 1974 yılında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümünü 

bitirdi. Sırasıyla Niğde de Cumhuriyet Ortaokulu, Eğıtım Enstitüsü, Niğde Eğıtım Yüksekokulu ve Niğde 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü'nde görev yaptı. 1987 yılında İzmir Dokuz Eylül 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Bölümü'nde lisans tamamladı. 1999 yılında da Niğde Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Ana Bilim Dalında yüksek lisansını tamamlayan sanatçı en son görev 

yaptığı Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü'nden 2003 yılında emekli oldu. 

Sanatçı U.P.S.D ve B.R.H.D üyesidir. Sanatçının çok sayıda kişisel sergisi olup, karma sergilerde de 

eserleri yer almıştır.

He was boru in, 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 Gazi Education 

Institute, Department of Painting in Ankara. After graduation he worked different educational institutions as 

painting teacher. These schools are Malatya HasanVarol 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 Eylul University, Department of Art at 1987. And he did his 

master degree at Niğde University, Education Faculty, Major Field of Art History. He retired from Fine Arts Department of Niğde University Education 

Faculty at 2003. He is a member of International Association of Plastic arts (UPSD) and Association of United Painters and Sculptors (BRHD). The artist 

has a lot of solo exhibitions and participated group art exhibitions. 

ŞABAN TUNCER

Rusya – Çelabinsk. Klasik Lise Eğitimi ve Çocuk Güzel Sanatlar Okulu - Resim Bölümü. Yüksek Sanat Okulu - 

Grafik Tasarımı. Teknik Üniversite - Moda Tasarımı. (5 yıl). 1993 Evlenerek Türkiye'ye yerleşti. Rusya, 

Kazakistan ve İstanbul'da moda ve  grafik tasarımı üzerine çalıştı. Resim çalışmalarının yanı sıra, kitap 

resimledi, afiş hazırladı, çeşitli kurum ve kuruluşlara ait reklam çalışmaları yaptı. 2000 Yılından bu yana 

çalışmalarını tamamen resim üzerinde yoğunlaştırdı. Yurtiçinde ve yurtdışında, artsempozyum, 

çalıştay, workshop, karma sergi gibi  çeşitli Sanatsal Etkinliklere katıldı. Türkiye'de 26 kişisel açtı. 

Eserleri, Türkiye, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkelerinde özel ve devlet 

koleksiyonlarda bulunuyor. Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği üyesidir. Halen, Ankara'da 

kendi atölyesinde resim çalışmalarına devam ediyor, 

Russia-Chelyabinsk, Traditional High school Education and Children Fine Arts School Painting Department Art 

College-Graphic Art Desig Technical University -Fashion Design (5 years) 1993Married and settled in Turkey

 Job Experience: Worked with several companies in Russia, Kazakhstan and in İstanbul as    a Fashion and Graphic 

Designer.  Pictured book covers, advertisements for  various foundations and companies 2000 -  Intensified her studies in 

Painting.  Has participated in Art events such as; Art Symposiums,  Plastic Art   Workshops, Art Camps and Group Exhibitions in Turkey and abroad.  Has 

had 26 individual Art Exibitions  Her art pieces have been presented all around Turkey,  Russia, United States and Europe. A member of The Union of 

Artists and Sculptures. Still painting pictures in her own studio

SVETLANA İNAÇ

SİBEL HEPSAYAR

1989 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Uzun yıllar özel 

sektörde yönetici olarak çalıştı.  2006  yılında Seramik Sanatıyla ilgilenmeye başladı. Mesleğini icra ederken 

aynı zamanda  11 Yıl Seramik Sanatçısı Sn. Nurdan BOZKURT'un atölyesine de devam etti. 2016 yılında 

İklimlendirme Sektöründen ayrıldıktan sonra kendi Seramik Atölyesini açtı.   Aynı zamanda  3 yıl 

Seramik Sanatçısı Sn.MehmetTüzümKIZILCAN'ın atölyesine de devam etti. 2016 yılından bu yana 

çalışmalarına İzmir Karşıyaka'daki kendi atölyesinde devam etmektedir. Makine Mühendisleri Odası, 

Türk Seramik Derneği, Ege Sanat Birliği ve Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği Üyesidir.

In 1989, she graduated from DokuzEylul University Mechanical Engineering Department. She worked as a 

manager in the private sector for many years. In 2006, she became interested in Ceramic Art. While performing 

her profession, she also went to Ceramic Artist Nurdan BOZKURT's workshop for 11 years. After leaving the Air 

Conditioning Sector in 2016, she opened her own Ceramic Workshop. At the same time, she went to the workshop of 

Ceramic Artist Mr. Mehmet Tüzüm KIZILCAN for three years and continued her works on the art of ceramics. Since 

2016, she has continued her work in her workshop in İzmir, Karşıyaka. She is a member of The Union of Chambers of Turkish 

Engineers and Architects (TMMOB), the Turkish Ceramics Association, the Aegean Art Union, and the United Painters and Sculptors Association.

1936 yılında Kayseri'de doğmuştur. 1965'de Türk – Amerikan Derneği'nde Refik Ekipman, daha sonraki 

yıllarda Lütfü Günay'ın öğrencisi olmuştur.1968 yılında kurdukları Altılar Grubu ile pek çok sergi açmıştır. 

Altılar Grubu haricinde, “Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği” ile “Ankara Kadın Ressamlar 

Derneği” üyesidir. Orkestra teması üzerine yoğunlaşmış yağlı boya ve pastel çalışmalarını, karton ve 

ambalaj kağıdı gibi farklı materyaller üzerinde görmek mümkündür. Sanat hayatı boyunca 50'yi aşkın 

kişisel sergi açmıştır. DYO Resim yarışması başarı ödülü, UNESCO 35 Yaş yarışmasında sergileme ve 

Ankara Sanat Dergisi'nin açtığı yarışmada küçük heykel ve gravür ödüllerini almıştır.

She was in Kayseri in 1936. Refik Epikman at the Turkish-American Association in 1965 was a student of Lütfü 

Günay before. She left behind many exhibitions with the Altılar Group they founded in 1968. Apart from the 

Altılar Group, she is a member of the "United Painters and Sculptors Association" and the "Ankara Women 

Painters Association". It is possible in different materials such as orchestra-dominated oil paints and pastels, 

cardboard and packaging. She opened 50 personal exhibitions throughout his art life. The DYO Painting competition 

award will receive small sculpture and engraving awards from UNESCO Age 35 and Ankara Art Magazine in the competition.

SUNA ÖZKALAN

1970 yılında ankara'da doğdu. 1995 yılında gazi üniversitesi gazi eğitim fakültesi resim-iş eğitimi bölümü erol 

batırbek atölyesinden birincilikle mezun oldu. 1996 yılında hacettepe üniversitesi güzel sanatlar fakültesi  

resim bölümünde yüksek  lisans programına başladı. 2007 yılında birleşmiş ressamlar ve heykeltraşlar 

derneğine üye oldu. halen ankara'da özel atölyesinde çalışmalarına devam etmektedir. 2004- şefik 

bursalı resim yarışması sergisinde, 2006- dyo resim yarışması sergisinde, 2007- devlet resim ve heykel 

yarışması sergisinde, 2009-şefik bursalı resim yarışması sergisinde, ve birçok karma sergide çalışmaları 

sergilendi. 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 sanat 

merkezi(su,tohum,ışık sergisi)-ankara 2009-odtü kongre merkezi sanat galerisi-ankara 2014-krişna 

sanat merkezi( ölü balıklar ülkesi sergisi)-ankara 2022- brhd sanat galerisi-ankara

was born in Ankara, in 1970.  He graduated with the first ranked degreefrom 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.

SUAT BAŞEL

Sanatın neliği, sanatçının hakikat arayışı ve varoluş problemleri asıl konularıdır. Ayrıca sanatçı, gündelik 

hayatın akışını anlık müdahalelerle sanatsal olarak görünür kılmayı seviyor. İnisiyatifsizler-Altı Üstü Sanat 

Hareketi'nin kurucuları arasındadır. İlişkisellik, kestirilemezlik, devingenlik, karşı arayış, uzaklaşma, anı 

yaşama ve zamanı yeniye bükme, işlerindeki referans noktalarından bazıları. Yurt dışında dil ve sanat 

eğitimi, dokuz kişisel sergi, sayısız sanatsal organizasyon, proje düzenleme ve katılım. 1999 Otostop 

projesi (19bin km Asya-Avrupa), 2002 Sanat yüklemesi – Gazi Ünversitesi, 2013 Göçebe Okulu-Dikmen 

Vadisi, 2014 Edebi Müdahale-Varlık Dergisi, 2018 Eğitimi Bükme-Gaziantep, 2019Kimlik Oluşturma-

İstanbul.

What is art, the artist's search fortruth and the problems of existenceare his main subjects. Inaddition, the artist 

likes to make the flow of daily life artistically visible with instant interventions. He is among the founders of the 

Initiative- 'Altı Üstü Sanat' Art Movement. Relation, unpredictability, dynamism, counter-seeking, distancing, living 

in the moment and bending time toneware some of the reference points in his works. Language and art education 

abroad, nine solo exhibitions, numerous artistic organizations, project organization and participation. 1999 Hitchhiking 

project (19 thousand km Asia-Europe), 2002 Art installation - Gazi University, 2013 Nomadic School - Dikmen Valley, 2014 Literary Intervention - Varlık 

Magazine, 2018 Bending Education - Gaziantep, 2019 Identity Formation - İstanbul.

SÜLEYMAN DODİ DÜNDAR
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ŞÜKRAN PEKMEZCİ

1946 Çankırı doğumlu. Ortaokulda resim öğretmeni Hüsnü Tekin'in ilgisiyle resim alanına ilgi duymaya 

başladı. Ortaokul sonrası Konya Kız Öğretmen Okulu sınavlarını kazandı. Resme olan ilgisini kısa sürede 

fark eden öğretmeni Münire İzgi'nin katkılarıylaİstanbul Çapa Öğretmen Okulu Resim Semineri 

sınavlarına gönderildi. Seminerde İlhami Demirci, Selahattin Taran, Hidayet Gülen gibi sanatçı 

eğitimcilerin öğrencisi oldu. Okulu bitirince Çankırı Köylerinde iki yıl ilkokul öğretmenliğinden sonra 

Buca Buca Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü'nü birincilikle kazandı. Bu kurumda da NejatAkkan, Yüksel 

Uslay gibi değerli eğitimcilerden  sanat eğitimi gördü. Arifiye Öğretmen Okulu, Çankırı Orta Okulu, 

Ankara Okullarında görev yaparak Emekli oldu. 1994-2000  yılları arasında Gazi Ün. Mesleki Eğitim 

Fakültesi'nde yarı zamanlı   görev aldı. 1968'den itibaren  DYO, Devlet Resim-Heykel gibi jürili sergilere 

seçildi. BRHD  geleneksel sergilerine karma ve grup sergilerine,  yurt içinde ve yurt dışında sergilere 

katıldı. 40'a yakın kişisel sergi düzenledi. TRT  için çocuk programları hazırladı ve sundu. Çocuk kitapları 

resimledi. 2019 yılı Ankara STK Vefa Ödülü  verildi. 2018 Ekim ayında 50 sanat yılı kapsamında Ziraat Bankası 

İstanbul Tünel Sanat Galerisinde kapsamlı bir sergi  2019 Mart ayında Ankara Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde 

eşi Hasan  Pekmezci ile birlikte 50. yıl sergisi düzenledi. ArtAnkara sergilerine katıldı. Pek çok ülkede yüze yakın müze 

ve sanat merkezini gezme, sanatsal gelişmeleri izleme olanağı yarattı. Şükran Pekmezci iki kız annesi ve 4 torun sahibi.

She was born in 1946 in Çankırı. She became interested in painting with the interest of his art teacher Hüsnü Tekin in secondary school. After secondary 

school, she won the Konya Girls Teacher's School exams. With the contributions of her teacher Münire İzgi, who realized his interest in painting in a short 

time, she was sent to the Istanbul Capa Teacher's School Painting Seminar exams. In the seminar, she became a student of artist educators such as 

İlhami Demirci, Selahattin Taran and Hidayet Gülen. When she finished school, she won the Buca Buca Education Institute Painting Department after 

two years of primary school teaching in Çankırı Villages with the first place. In this institution, she received art education from valuable educators such as 

Nejat Akkan and Yüksel Uslay. She retired by working at Arifiye Teachers' School, Çankırı Secondary School and Ankara Schools. Gazi University between 

1994-2000. She worked part-time at the Faculty of Vocational Education. She her been selected for juried exhibitions such as DYO and State Painting-

Sculpture since 1968. She participated in BRHD traditional exhibitions, mixed and group exhibitions, and exhibitions in Turkey and abroad. He organized 

nearly 40 personal exhibitions. She prepared and presented children's programs for TRT. He illustrated children's books. 2019 Ankara NGO Loyalty 

Award was given. A comprehensive exhibition at Ziraat Bank Istanbul Tunel Art Gallery in October 2018 as part of the 50th year of artIn March 2019, she 

organized a 50th anniversary exhibition with her husband Hasan Pekmezci at Ankara Zülfü Livaneli Cultural Center. She participated in Art Ankara 

exhibitions. It created the opportunity to visit nearly a hundred museums and art centers in many countries and to follow artistic developments. Şükran 

Pekmezci is the mother of two daughters and has 4 grandchildren.

1971 yılı  Bingöl Karlıova doğumludur. 1991-1994 yıllarında Adana Kültür ve Sanat Merkezinde  Müzik ve  Şiir   

gruplarında yer aldı. Şiir Gruplarına fon müzik yaptı.1994 yılında eğitimine başladığı  M.K.Ü.  Güzel Sanatlar 

Eğitim Fakültesinden  1998 yılında mezun oldu.Aynı yıl  MEB' de Resim Öğretmeni olarak göreve başladı. 

Öğretmenlik yılları boyunca sanatsal  etkinliklerini sürdürdü. 2017 yılında 686 KHK ileöğretmenlikten 

ihraç edildi.2022 yılında görevine iade edildi. Halen çalışmalarını Mersin'de  “ARYA SANAT”  atölyesinde 

devam etmektedir. Eserlerinde, yağlıboya, akrilik boya, telis, talaş, mermer tozu vb gibi malzemeler 

kullanır. Konu olarak  ” ÖLÜMKÜLTÜRÜ” üzerine çalışmaktadır. Dünyada, özellikle Ortadoğu'da sonu 

gelmeyen ve süregelen yaşam hakkı ihlallerini,  kendine özgü biçim dili ve renklerle anlatmaya çalışır. 

Yurtiçi ve yurtdışında 5 (beş)kişisel  sergi açtı. 10 (on) grup sergisi olmak üzere, Ulusal ve Uluslararası  

birçok  karma resim sergilerine katıldı.  

He wasborn in 1971 , BİNGÖL Karlıova Between 1991 and1994 , hetookpart in variousmusicandpoemgroups in 

Adana Cultureand Art Center. He madebackgroundmusictopoemgroups. He graduatedfrom Mustafa Kemal 

University in 1998 afterfouryears of studying. 686 KHK in 2017 andwasexpellendfromteaching. Returnedtoduyt in 

2022.Same year , heassigned as a art teacherbyMinistry of Education. He maintained his art studiesduringteachingyears. Right now he is 

stillmaintaining his workundertheroof of ARYA Art Academy , Mersin. In his Works , hemainlyusesoilpaint , acryclicpaint, hessianfabric, sawdust , 

marbledustandetc… He focuses ''DeathCulture'' in his works. He aimstoenlightenpeopleaboutendlesshumanrightviolations in Middle East with his 

ownwordsandcolours. He opened 5 personaland 10 groupexhibitionsaroundTurkeyandseveralcountries.

TANSEL ALP

ŞAHİN CEYLAN

1977 Yılında Ankara'nın Mamak ilçesinde doğdu. 1997-2001 yılları arasında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim 

Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümünden mezun oldu. 2004-2008yılları arasında Gazi Üniversitesi Mesleki 

Eğitim Fakültesi Grafik Eğitimi bölümünde yüksek lisansını tamamladı.2012 yıllında Ankara Üniversitesi 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü (KİBELE) anıt projesini gerçekleştirdi. Prof. Dr. Sedat SEVER hocanın 

yönlendirmesi ileAnkara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Bölümü, Eğitimin 

Kültürel Temelleri Ana Sanat dalında doktora özel öğrencisi olarak dersler aldı. 2014 yılında ÇOGEM 

anıtınıGülten DAYIOĞLU ve Behiç AK ile gerçekleştirdi.  2017 yılında Ankara Üniversitesi Sağlık bilimleri 

Fakültesi 20. Yılına özel anıtı gerçekleştirdi. Türkiye'nin değişik illerinde 14 kişisel resim heykel sergisi ve 

yurtdışında (Londra da) baskı resim sergisi açma fırsatını yakaladı ve bazı karma sergilerde çalışmalarını 

sergiledi. Çalışmalarında ağırlıklı olarak Anadolu kültürünü ve törensel sembollerin yanı sıra kadın 

stilizasyonlarına karşı özel bir ilgisi de bulunmaktadır. 

He was born in 1977 in Ankara's Mamak district. Between 1997-2001, he graduated from Gazi University, Faculty of Education, Department of Painting 

Education. He completed his master's degree in Gazi University, Faculty of Vocational Education, Graphic Education between 2004-2008. In 2012, he 

realized the Ankara University Institute of Educational Sciences (KİBELE) memorial project.With the guidance of Prof.Dr.Sedat Sever, he took courses as a 

doctoral special student in the Department of Fine Arts, Institute of Educational Sciences in Ankara University, Cultural Foundations of Education. In 

2014, he realized the ÇOGEM monument with Gülten Dayıoğlu and Behiç Ak. In 2017, Ankara University Faculty of Health Sciencesmade a special 

memorial forits 20th Anniversary. He had the opportunity to open 14 solo painting anda sculpture exhibitions in different cities of Turkey anda print 

painting exhibitions abroad (in London), anda exhibited his works in some group exhibitions. In his works, she has a special interest in Anatolian culture 

anda ceremonial symbols, as well as female stylizations.

Eskişehir'in Hamidiye Köyünde 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 

işisel 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 kişisel sergi ESKİŞEHİR.1987- Selvin Sanat Galerisi'nde kişisel sergi 

ANKARA.1990/1991- Çizgifilm dalında İKİ ödül, İZMİR/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 Galerisi Taşbaşı/ Eskişehir 2011- Polart Sanat Galerisi 

Yıldız/Çankaya/ANKARA 2015- Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi 

/ESKİŞEHİR

He was born in the Hamidiye village of Eskisehir. 1974- He graduated from Istanbul Applied Arts Faculty (Marmara University Fine Arts Faculty), 

Decorative Painting Department. He was awarded in the Art Festival arranged by Yarımca Municipality. He worked as self-decorator and did decorative 

wall painting studies in Istanbul, Ankara, İzmir, Adana and Niğde. He opened his first personal exhibition in Istanbul State Gallery. 1979- He was 

awardad a prize in “Credits” branch in third Istanbul Balkan Festival. 1983- He opened a personal exhibition in D.G.S. Gallery,Ankara. He was awarded a 

prize in Sports Caricatures.

ŞENER DEMİRKOL

İzmir doğumludur ve Dokuz Eylül Üniversitesi - Güzel Sanatlar Enstitüsü Grafik Bölümü'nden mezundur. 

Daha sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde lısans tamamlamıstır. Sanatçı, Uluslararası Plastik 

Sanatçılar ve Birleşmiş Ressamlar Derneği üyesidir. Yağlıboya, akrilik, monoprint ve linol calışmaları 

ağırlıkta olan İşlegen, özellikle baskı çalışmalarında metal ve linol kullanmayı tercih etmektedir. Bugüne 

kadar 35 kişisel sergi  açan İşlegen'in eserleri, birçok yerli ve uluslararası özel koleksiyonlarda 

bulunmaktadır ve tüm dünyada pek çok ülkede müzeler,  galeriler ve sanat festivallerinde 

sergilenmiştir.

His was born in Izmir and graduated from the Graphics Department at the Dokuz Eylül University - Fine Arts 

Institute. She had an additional year of training at Eskisehir Anadolu University.  The artist is a member of 

International Plastic Artists and United Painters Association. She prefers to use metal and linol in her printing 

work. She had 35 individual exhibitions and her works are in several domestic and international private 

collections. Until today, she participated in 26 exhibitions in several foreign countries and 25 international art 

symposia. Her paintings have been exhibited in museums, galleries, art festivals and private art exhibits in numerous 

countries all around the world.

ŞEFKAT İŞLEGEN

1953, Gürcistan doğumlu olan Teymur AĞALIOĞLU, 1976 da Bakü Ezim-Ezimzade Devlet Ressamlık Okulu 

ve 1981 de Tiflis Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü' nden mezun oldu. Otuzdan fazla kişisel 

sergiye katılan sanatçının, T. C. Kültür Bakanlığı, Ankara Resim Heykel Müzesi, Denizli Belediyesi, Alanya 

Müzesi, Malezya, Fransa, İngiltere, ABD, Avustralya, İsviçre, Hollanda ve Almanya'da özel 

koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır. 

Born in Gurcistan in 1953, Teymur AGALIOGLU graduated from Baku Ezim-Ezimzade State Painting School 

in1976 and graduated from the Painting Department of the Tiflis State Fine Arts Academy in1981. The artist 

has participated in several group exhibitions over thirty. Some of his paintings are in special collections in T. C. 

Ministry of Culture, Denizli Municipality, Alanya Museum in Turkey and in Malaysia, France, United Kingdom, 

USA, Australia, Switzerland, Netherlands, Germany.

TEYMUR AĞALIOĞLU 
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ŞÜKRAN PEKMEZCİ

1946 Çankırı doğumlu. Ortaokulda resim öğretmeni Hüsnü Tekin'in ilgisiyle resim alanına ilgi duymaya 

başladı. Ortaokul sonrası Konya Kız Öğretmen Okulu sınavlarını kazandı. Resme olan ilgisini kısa sürede 

fark eden öğretmeni Münire İzgi'nin katkılarıylaİstanbul Çapa Öğretmen Okulu Resim Semineri 

sınavlarına gönderildi. Seminerde İlhami Demirci, Selahattin Taran, Hidayet Gülen gibi sanatçı 

eğitimcilerin öğrencisi oldu. Okulu bitirince Çankırı Köylerinde iki yıl ilkokul öğretmenliğinden sonra 

Buca Buca Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü'nü birincilikle kazandı. Bu kurumda da NejatAkkan, Yüksel 

Uslay gibi değerli eğitimcilerden  sanat eğitimi gördü. Arifiye Öğretmen Okulu, Çankırı Orta Okulu, 

Ankara Okullarında görev yaparak Emekli oldu. 1994-2000  yılları arasında Gazi Ün. Mesleki Eğitim 

Fakültesi'nde yarı zamanlı   görev aldı. 1968'den itibaren  DYO, Devlet Resim-Heykel gibi jürili sergilere 

seçildi. BRHD  geleneksel sergilerine karma ve grup sergilerine,  yurt içinde ve yurt dışında sergilere 

katıldı. 40'a yakın kişisel sergi düzenledi. TRT  için çocuk programları hazırladı ve sundu. Çocuk kitapları 

resimledi. 2019 yılı Ankara STK Vefa Ödülü  verildi. 2018 Ekim ayında 50 sanat yılı kapsamında Ziraat Bankası 

İstanbul Tünel Sanat Galerisinde kapsamlı bir sergi  2019 Mart ayında Ankara Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde 

eşi Hasan  Pekmezci ile birlikte 50. yıl sergisi düzenledi. ArtAnkara sergilerine katıldı. Pek çok ülkede yüze yakın müze 

ve sanat merkezini gezme, sanatsal gelişmeleri izleme olanağı yarattı. Şükran Pekmezci iki kız annesi ve 4 torun sahibi.

She was born in 1946 in Çankırı. She became interested in painting with the interest of his art teacher Hüsnü Tekin in secondary school. After secondary 

school, she won the Konya Girls Teacher's School exams. With the contributions of her teacher Münire İzgi, who realized his interest in painting in a short 

time, she was sent to the Istanbul Capa Teacher's School Painting Seminar exams. In the seminar, she became a student of artist educators such as 

İlhami Demirci, Selahattin Taran and Hidayet Gülen. When she finished school, she won the Buca Buca Education Institute Painting Department after 

two years of primary school teaching in Çankırı Villages with the first place. In this institution, she received art education from valuable educators such as 

Nejat Akkan and Yüksel Uslay. She retired by working at Arifiye Teachers' School, Çankırı Secondary School and Ankara Schools. Gazi University between 

1994-2000. She worked part-time at the Faculty of Vocational Education. She her been selected for juried exhibitions such as DYO and State Painting-

Sculpture since 1968. She participated in BRHD traditional exhibitions, mixed and group exhibitions, and exhibitions in Turkey and abroad. He organized 

nearly 40 personal exhibitions. She prepared and presented children's programs for TRT. He illustrated children's books. 2019 Ankara NGO Loyalty 

Award was given. A comprehensive exhibition at Ziraat Bank Istanbul Tunel Art Gallery in October 2018 as part of the 50th year of artIn March 2019, she 

organized a 50th anniversary exhibition with her husband Hasan Pekmezci at Ankara Zülfü Livaneli Cultural Center. She participated in Art Ankara 

exhibitions. It created the opportunity to visit nearly a hundred museums and art centers in many countries and to follow artistic developments. Şükran 

Pekmezci is the mother of two daughters and has 4 grandchildren.

1971 yılı  Bingöl Karlıova doğumludur. 1991-1994 yıllarında Adana Kültür ve Sanat Merkezinde  Müzik ve  Şiir   

gruplarında yer aldı. Şiir Gruplarına fon müzik yaptı.1994 yılında eğitimine başladığı  M.K.Ü.  Güzel Sanatlar 

Eğitim Fakültesinden  1998 yılında mezun oldu.Aynı yıl  MEB' de Resim Öğretmeni olarak göreve başladı. 

Öğretmenlik yılları boyunca sanatsal  etkinliklerini sürdürdü. 2017 yılında 686 KHK ileöğretmenlikten 

ihraç edildi.2022 yılında görevine iade edildi. Halen çalışmalarını Mersin'de  “ARYA SANAT”  atölyesinde 

devam etmektedir. Eserlerinde, yağlıboya, akrilik boya, telis, talaş, mermer tozu vb gibi malzemeler 

kullanır. Konu olarak  ” ÖLÜMKÜLTÜRÜ” üzerine çalışmaktadır. Dünyada, özellikle Ortadoğu'da sonu 

gelmeyen ve süregelen yaşam hakkı ihlallerini,  kendine özgü biçim dili ve renklerle anlatmaya çalışır. 

Yurtiçi ve yurtdışında 5 (beş)kişisel  sergi açtı. 10 (on) grup sergisi olmak üzere, Ulusal ve Uluslararası  

birçok  karma resim sergilerine katıldı.  

He wasborn in 1971 , BİNGÖL Karlıova Between 1991 and1994 , hetookpart in variousmusicandpoemgroups in 

Adana Cultureand Art Center. He madebackgroundmusictopoemgroups. He graduatedfrom Mustafa Kemal 

University in 1998 afterfouryears of studying. 686 KHK in 2017 andwasexpellendfromteaching. Returnedtoduyt in 

2022.Same year , heassigned as a art teacherbyMinistry of Education. He maintained his art studiesduringteachingyears. Right now he is 

stillmaintaining his workundertheroof of ARYA Art Academy , Mersin. In his Works , hemainlyusesoilpaint , acryclicpaint, hessianfabric, sawdust , 

marbledustandetc… He focuses ''DeathCulture'' in his works. He aimstoenlightenpeopleaboutendlesshumanrightviolations in Middle East with his 

ownwordsandcolours. He opened 5 personaland 10 groupexhibitionsaroundTurkeyandseveralcountries.

TANSEL ALP

ŞAHİN CEYLAN

1977 Yılında Ankara'nın Mamak ilçesinde doğdu. 1997-2001 yılları arasında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim 

Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümünden mezun oldu. 2004-2008yılları arasında Gazi Üniversitesi Mesleki 

Eğitim Fakültesi Grafik Eğitimi bölümünde yüksek lisansını tamamladı.2012 yıllında Ankara Üniversitesi 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü (KİBELE) anıt projesini gerçekleştirdi. Prof. Dr. Sedat SEVER hocanın 

yönlendirmesi ileAnkara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Bölümü, Eğitimin 

Kültürel Temelleri Ana Sanat dalında doktora özel öğrencisi olarak dersler aldı. 2014 yılında ÇOGEM 

anıtınıGülten DAYIOĞLU ve Behiç AK ile gerçekleştirdi.  2017 yılında Ankara Üniversitesi Sağlık bilimleri 

Fakültesi 20. Yılına özel anıtı gerçekleştirdi. Türkiye'nin değişik illerinde 14 kişisel resim heykel sergisi ve 

yurtdışında (Londra da) baskı resim sergisi açma fırsatını yakaladı ve bazı karma sergilerde çalışmalarını 

sergiledi. Çalışmalarında ağırlıklı olarak Anadolu kültürünü ve törensel sembollerin yanı sıra kadın 

stilizasyonlarına karşı özel bir ilgisi de bulunmaktadır. 

He was born in 1977 in Ankara's Mamak district. Between 1997-2001, he graduated from Gazi University, Faculty of Education, Department of Painting 

Education. He completed his master's degree in Gazi University, Faculty of Vocational Education, Graphic Education between 2004-2008. In 2012, he 

realized the Ankara University Institute of Educational Sciences (KİBELE) memorial project.With the guidance of Prof.Dr.Sedat Sever, he took courses as a 

doctoral special student in the Department of Fine Arts, Institute of Educational Sciences in Ankara University, Cultural Foundations of Education. In 

2014, he realized the ÇOGEM monument with Gülten Dayıoğlu and Behiç Ak. In 2017, Ankara University Faculty of Health Sciencesmade a special 

memorial forits 20th Anniversary. He had the opportunity to open 14 solo painting anda sculpture exhibitions in different cities of Turkey anda print 

painting exhibitions abroad (in London), anda exhibited his works in some group exhibitions. In his works, she has a special interest in Anatolian culture 

anda ceremonial symbols, as well as female stylizations.

Eskişehir'in Hamidiye Köyünde 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 

işisel 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 kişisel sergi ESKİŞEHİR.1987- Selvin Sanat Galerisi'nde kişisel sergi 

ANKARA.1990/1991- Çizgifilm dalında İKİ ödül, İZMİR/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 Galerisi Taşbaşı/ Eskişehir 2011- Polart Sanat Galerisi 

Yıldız/Çankaya/ANKARA 2015- Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi 

/ESKİŞEHİR

He was born in the Hamidiye village of Eskisehir. 1974- He graduated from Istanbul Applied Arts Faculty (Marmara University Fine Arts Faculty), 

Decorative Painting Department. He was awarded in the Art Festival arranged by Yarımca Municipality. He worked as self-decorator and did decorative 

wall painting studies in Istanbul, Ankara, İzmir, Adana and Niğde. He opened his first personal exhibition in Istanbul State Gallery. 1979- He was 

awardad a prize in “Credits” branch in third Istanbul Balkan Festival. 1983- He opened a personal exhibition in D.G.S. Gallery,Ankara. He was awarded a 

prize in Sports Caricatures.

ŞENER DEMİRKOL

İzmir doğumludur ve Dokuz Eylül Üniversitesi - Güzel Sanatlar Enstitüsü Grafik Bölümü'nden mezundur. 

Daha sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde lısans tamamlamıstır. Sanatçı, Uluslararası Plastik 

Sanatçılar ve Birleşmiş Ressamlar Derneği üyesidir. Yağlıboya, akrilik, monoprint ve linol calışmaları 

ağırlıkta olan İşlegen, özellikle baskı çalışmalarında metal ve linol kullanmayı tercih etmektedir. Bugüne 

kadar 35 kişisel sergi  açan İşlegen'in eserleri, birçok yerli ve uluslararası özel koleksiyonlarda 

bulunmaktadır ve tüm dünyada pek çok ülkede müzeler,  galeriler ve sanat festivallerinde 

sergilenmiştir.

His was born in Izmir and graduated from the Graphics Department at the Dokuz Eylül University - Fine Arts 

Institute. She had an additional year of training at Eskisehir Anadolu University.  The artist is a member of 

International Plastic Artists and United Painters Association. She prefers to use metal and linol in her printing 

work. She had 35 individual exhibitions and her works are in several domestic and international private 

collections. Until today, she participated in 26 exhibitions in several foreign countries and 25 international art 

symposia. Her paintings have been exhibited in museums, galleries, art festivals and private art exhibits in numerous 

countries all around the world.

ŞEFKAT İŞLEGEN

1953, Gürcistan doğumlu olan Teymur AĞALIOĞLU, 1976 da Bakü Ezim-Ezimzade Devlet Ressamlık Okulu 

ve 1981 de Tiflis Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü' nden mezun oldu. Otuzdan fazla kişisel 

sergiye katılan sanatçının, T. C. Kültür Bakanlığı, Ankara Resim Heykel Müzesi, Denizli Belediyesi, Alanya 

Müzesi, Malezya, Fransa, İngiltere, ABD, Avustralya, İsviçre, Hollanda ve Almanya'da özel 

koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır. 

Born in Gurcistan in 1953, Teymur AGALIOGLU graduated from Baku Ezim-Ezimzade State Painting School 

in1976 and graduated from the Painting Department of the Tiflis State Fine Arts Academy in1981. The artist 

has participated in several group exhibitions over thirty. Some of his paintings are in special collections in T. C. 

Ministry of Culture, Denizli Municipality, Alanya Museum in Turkey and in Malaysia, France, United Kingdom, 

USA, Australia, Switzerland, Netherlands, Germany.

TEYMUR AĞALIOĞLU 
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ÜLKÜ YALIM GÜNAY

Eğitimci kökenli bir sanatçıyım. Öğretmenlik sürecim çok uzun sürmedi. Evlendim ve eşim çalışmamı 

istemedi. Yıllar sonra, hiç kolay olmayan, sarp bir yola girdim, sanata sığındım. Sanat hayatımı, ressam ve 

yazar olarak iki alanda, birbirleriyle koşut ve iç içe sürdürüyorum. Üç çocuk yetiştirmiş, anne, ev kadını, eş 

ve sanatçı olarak, zor denebilecek bir  yaşamı göğüslemeye çalıştım. Dünyada, özellikle bizim 

coğrafyamızda ve ne yazık ki ülkemizde süre gelen cinsiyet ayrımcılığına, kadını ikincil görme eğilimine 

ve erkek egemen bakış açısıyla kız çocuklarına ve kadınlara uygulanan şiddete karşı, çocuk yaşlardan 

beri içimde büyüyegelen bir isyanım var. Bu nedenle, sivil toplum çalışmalarına katıldım. Uzun yıllar 

ÇÇYDD (Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği) Ankara Şubesi yönetim kurullarında görev aldım, beş 

dönem yönetim kurulu başkanlığı yaptım.( 2000- 2011) Çocuklarımız, özellikle kızlarımız eğitim görsün, 

ekonomik bağımsızlığını kazansın diye çırpınan özverili gönüllüler ordusunun bir eri oldum. Ses 

bayrağım Türkçeme olan büyük sevdam nedeniyle Dil Derneği üyesiyim. Bir Dönem yönetiminde görev 

aldım. Dünyanın en güzel dillerinden biri olan Türkçeyi yozlaştırmaya çalışanlara çok kızgın olduğumu 

söylemeliyim. Üç öykü kitabım ve iki romanım, yayına hazır dosyalarım var. Toplumun içinden çıkıp gelen 

öykülerimin odağında hep kadın kahramanlar olsa da, aslında hepsinin hayatını karartan erkekler baş rolde. Bana en 

çok sorulan; hep kadınları mı yazacaksınız? Sorusuna “Kadın öyküleri salt kadın öyküsü müdür?” Başlıklı konuşma metnimde yanıt vermeye 

çalıştım.Otuz beş kişisel sergi açtım yeni sergim, iki yıl önce yitirdiğim, ikinci eşim, değerli sanatçı Lütfü Günay ile, ocak 2023' de. Lütfü Günay'ın 

da kurucu üyelerinden biri olduğu BRHD (Birleşmiş Ressamlar Heykeltraşlar Derneği) nin de üyesiyim. Toplu sergilerine katılıyorum.

I am an artist with an educational background. My teaching process did not take long. I got married and my wife didn't want me to work. Years later, I 

took a steep path that was not easy and took refuge in art. I continue my art life as a painter and writer in two parallel and intertwined fields. As a mother, 

housewife, wife and artist, I tried to face a life that could be called difficult by raising three children. Since my childhood, there has been a growing 

rebellion against gender discrimination, the tendency to see women as secondary, violence against girls and women, which has been going on in the 

world, especially in our geography and unfortunately in our country. a male-dominated perspective. Therefore, I participated in civil society activities. I 

worked for the Ankara Branch of ÇÇYDD (Contemporary Life Support Association) for many years and served as the chairman of the board of directors 

for five terms. (2000- 2011) I became a soldier of the devoted army of volunteers fighting for the education and economic independence of our children, 

especially our girls. I am a member of the Language Association because of my great love for Turkish. I took part in the management of the term. I must 

say that I am very angry at those who try to disrupt one of the most beautiful languages   in the world, Turkish. I have three storybooks and two novels 

ready to be published. Although there are always female protagonists coming out of society at the center of my stories, in fact, the men who darken all of 

their lives play the leading roles. The most frequently asked questions to me are; Will you always write women? "Are women's stories just women's 

stories?" I tried to answer in my speech titled. I opened thirty-five solo exhibitions, my new exhibition is in January 2023 with my second wife, my beloved 

artist Lütfü Günay, who passed away two years ago. Lütfü Günay is one of the founding members. I participate in collective exhibitions.

1950 yılında Hatay'da doğdu. 1974'te İstanbul Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulundan mezun oldu. 

1980'de Ankara Devlet Resim Heykel Müzesinin kuruluş çalışmalarına katıldı. 1983'te Varşova Vilanov 

Sarayında tablo restorasyonu ile ilgili teorik ve pratik eğitim aldı. 1990'da Almanya'da restorasyon eğitimi 

aldı. Bulgaristan'ın Smolyan kentinde düzenlenen Uluslararası Sanat Paneline katıldı ve sergiden bir 

eseri Smolyan müzesi için satın alındı. Berlin'de altı Alman sanatçı ile birlikte atölye açtı, sergiler 

düzenledi. Sanatçı, bu döneme kadar birçok kişisel  (yurtiçi-yurtdışı) sergiler açtı. Sanat fuarlarına 

katıldı. Eserleri, yurtiçi - yurtdışı müzelerde, özel ve resmi koleksiyonlarda bulunmaktadır. Dokuz ödülü 

bulunan sanatçı, Ankara'da, özel atölyesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

He wasborn in Hatay, in 1950. He graduated fromTheIstanbul Fineand Applied Arts School, in 1974. 

Participated in the establishment in 1980, The Ankara Painting anda Sculpture Museum. In 1983, did the 

Vilanov Palace in Warsaw, the the oretical anda practical restoration studies. In 1990, he studied restoration in 

Germany. He joined The International Panel in Smolyan anda a one of his paintings were purchased by The Smolyan 

Museum. Opened a workshop in Berlin, with six German artists, organized exhibitions. He has held many private 

(domestic and overseas) exhibitions. Participated in art fairs. His works, there are museums, private collections. The nine award 

artist, in Ankara, has been working in his own workshop.

VURAL YURDAKUL

1977 yılında Diyarbakır da doğdu. 1999 yılında Yüzüncü Yıl Eğitim Fakültesi Resim İş öğretmenliğinden 

mezun oldu. Ortaokul, Lise ve Öğretmen Lisesinde resim öğretmeni olarak çalıştı. 2018 den beri Ankara 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesinde resim öğretmeni olarak görev yapmakta. Birleşmiş Ressamlar ve 

Heykeltıraşlar Derneği üyesi.Akrilik çalışmalarında ''Dünden Bugüne Seremoni'' adını verdiği bir seriye 

başladı. Resimlerinde geometrik formlardan, biri olan daire ile bir gözü, sonsuzluğu ve geçmişi; 

piramitlerle ise değişen zamanı ve anı simgeledi. Geçmişimizi ve günümüzü anlamak için  yaşanılan 

coğrafyanın ve o coğrafyanın ayrılmaz bir parçası olan havası, kokusu, lezzeti ve tınısının önemli 

olduğuna inanır. Sosyolojik bağlamda günümüz insanının tek tip olma furyasından arınması gerektiğini 

düşünür.Halk danslarının kendine has kıyafet, müzik ve hikayeleri ile iç içe bir yaşamında etkileriyle bizi 

biz yapan yaşamın yansımalarını anlattı.

He was born in Diyarbakır in 1977. He graduated from Yüzüncü Yıl University Educational Faculty of Painting 

Department in 1999. He worked as an art teacher in secondary schools, high schools anda teacher school. He has 

been working as an art teacher at Ankara Mimar Sinan Fine Art High School since 2018  He began acrylic Works called a 

cerenomy from past to present. In his paintings, circlesare symbolized infinity anda past ; pyramid sare symbolized changing time anda this instant. He 

believes that the geography we are living anda the inseparable parts of that geographysuch as weather ,  smelling, flavour and resonancy are important 

to be able to understand our past anda current events. He thinks,today's people need to getrid of being mono type trend as in the sociologicalcon text. He 

wants to express life reflections that make us by folk dances' original clothes, music stories with the effects of intertwined life

VEYSEL TACAR

TUNCAY BİRAND

Tuncay Birand, ilk, orta ve lise tahsilini T.E.D Ankara Koleji'nde tamamladı. lisans, Y. Lisans ve doktora 

derecelerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünden aldı. 

1984 yılında profesör oldu. ODTÜ Rektör Yardımcılığı ile Mühendislik Fakültesi Dekanlığı, TÜBİTAK Bilim 

Kurulu Üyeliği yaptı,  çok sayıda başka ulusal ve uluslararası görevler üstlendi Orta öğretim yıllarında 

Turgut Zaim'in, Eşref Üren'in öğrencisi oldu. Sabri Akça, Işıl Özışık, Erkan Geniş atölyelerinde çalıştı. 

Resimleri kişisel ve karma sergilerde sergilendi. Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği (BRHD) 

üyesi olan Tuncay Birand çalışmalarını kendi atölyesinde sürdürmektedir.

Tuncay Birand completed his secondary and high school studies at TED Ankara College. He received his B.S, 

M.S and PhD degrees from the Department of Electrical and Electronics Engineering of the Middle East 

Technical University (METU). He became a full professor in 1984. Prof. Birand served as the Vice President and the 

Dean of the Faculty of Engineering of METU and as a member of the Scientific Board of the Turkish Scientific and 

Technical Research Council. He assumed many other national and international responsibilities During his secondary 

education he attended the classes of the prominent Turkish painters Turgut Zaim and Eşref Üren. He worked in the studios 

of Sabri Akça, Işıl Özışık, Erkan Geniş. His paintings appeared in various solo and group exhibitions. Tuncay Birand is a member of the “Turkish “United 

Painters and Sculptors Association (BRHD)”. He is carrying out his studies in his own studio. 

1957'de Niksar'da doğdu. 1977'de Samsun Eğitim Enstitüsü (19 Mayıs Üniversitesi)Resim Bölümünden 

mezun oldu.1986'da Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde lisans tamamladı. 2017 yılında, TED Ankara 

Koleji'nde 20 yıl sürdürdüğü resim öğretmenliği görevinden emekli oldu. “Birleşmiş Ressamlar ve 

Heykeltıraşlar Derneği (BRHD)” ve “Sanat Eğitimcileri Derneği” üyesi olan ve 18 kişisel sergi açmış 

bulunan Tülin Demir, çok sayıda karma sergilerde ve çeşitli kuruluşlarca düzenlenen sanat 

çalıştaylarında yer almıştır.

She was born in 1957 in Niksar.She graduated from the Painting Department of Samsun Education Institute 

(19 Mayıs University) in 1977. She completed her undergraduate education at Gazi University Faculty of 

Education in 1986. In 2017, She retired from her position as an art teacher at TED Ankara Collegefor 20 

years.Tülin Demir, who is a member of the United Painters anda Sculptors Association (UPSA) anda the Art 

Educators Association and has opened 18 solo exhibitions.She participated in many group exhibitions and art 

workshops organized by various organizations

TÜLİN DEMİR

Asıl adı Turhan Karayağmurlar, 1959 yılın da İnegöl'de doğdu. 2001 yılından itibaren işlerini Turhan KA. 

olarak imzalıyor. 1990 yılında çalıştığı reklam atölyesinde kendi çabasıyla resim yapmaya başladı. Sanat 

eğitimi almadı öğrendiği her şeyi çalışarak, araştırarak, yaparak öğrendi. Dönemsel olarak seriler halinde 

çalışıyor, son beş yıldır ağırlıklı olarak 2017 yılında yapmaya başladığı heykel ve maskları üretiyor. Karma 

ve grup sergilerine katıldı kişisel sergiler açtı. Resmi,özel koleksiyonlarda ve iki müzede eserleri 

bulunuyor. BRHD üyesi çalışmalarını İzmir'de sürdürüyor. Her türlü malzemeyi kullanan bilinen 

yerleşik kurallardan, sınırlardan hoşlanmayan Turhan KA. Kendi sanat anlayışını şöyle tanımlıyor. 

''Benim sanatım hiç bilmediğim fakat bulmak için inatla uğraştığım bir yer''

His real name is Turhan Karayağmurlar, he was born in 1959 in İnegöl Since 2001, his business has been carried 

out by Turhan KA. as signing. In 1990, he started to paint with his own efforts in the advertising workshop where 

he worked. He did not receive an art education, he learned everything he learned by working, researching and 

doing. He works periodically in series, and has been producing sculptures and masks, which he started to make in 

2017, for the last five years. He participated in group and group exhibitions and opened personal exhibitions. His works are 

in official and private collections and in two museums. BRHD member continues his work in Izmir Turhan KA, who does not like the well-known 

established rules and borders using all kinds of materials. He defines his own understanding of art as follows. "My art is a place I have never known but I 

am stubbornly struggling to find"

TURHAN KARAYAĞMURLAR

Sanatçı 1964 yılında Eskişehir'de doğdu.2006 yılında 20 sanatçının katıldığı Terakota Workshop atölye 

çalışmaları ve sergisini düzenledi.2007 yılında beş üniversitede 60 sanatçının çalıştığı Gravür Workshop 

atölye çalışmalarını ve sergilerini düzenledi.2010'daSculpture Workshop atölye çalışmalarını 

düzenledi,Beşiktaş Çağdaş'ta 20 sanatçı ileetkinlik gerçekleştirdi.2011'e kadar 17 kişisel sergi açtı.Uğur 

Çalışkan, sanatsal çalışmalarında varoluşçulukzemininde insanlığın ürettiği tüm bulguları 

incelemekte(buna yanılsamalarda dahil) ve yapıtlarında dışa vurmaktadır. Olumlayıcı post-modernist 

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 doğruyu bir şekilde bulduğuna inanır.

The artist was born in Eskişehir in 1964. In 2006, he organized the Terracotta Workshop and exhibition with the 

participation of 20 artists. In 2007, he organized the Gravure Workshop and exhibitions with 60 artists in five 

universities. In 2010, he organized Sculpture Workshop and held events with 20 artists at Beşiktaş Çağdaş. He opened 

17 solo exhibitions until 2011. Uğur Çalışkan examines all the findings (including illusions) produced by humanity on the 

basis of existentialism in his artistic Works and expresses them in his works. Having an affirmative post-modernist perspective, the artist makes serious 

criticisms of the determinist formations produced by modernity. Saying that solid and precise truths increase people's illusions, the artist believes that 

chaos finds the truth in its own inner dynamics.

UĞUR ÇALIŞKAN
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ÜLKÜ YALIM GÜNAY

Eğitimci kökenli bir sanatçıyım. Öğretmenlik sürecim çok uzun sürmedi. Evlendim ve eşim çalışmamı 

istemedi. Yıllar sonra, hiç kolay olmayan, sarp bir yola girdim, sanata sığındım. Sanat hayatımı, ressam ve 

yazar olarak iki alanda, birbirleriyle koşut ve iç içe sürdürüyorum. Üç çocuk yetiştirmiş, anne, ev kadını, eş 

ve sanatçı olarak, zor denebilecek bir  yaşamı göğüslemeye çalıştım. Dünyada, özellikle bizim 

coğrafyamızda ve ne yazık ki ülkemizde süre gelen cinsiyet ayrımcılığına, kadını ikincil görme eğilimine 

ve erkek egemen bakış açısıyla kız çocuklarına ve kadınlara uygulanan şiddete karşı, çocuk yaşlardan 

beri içimde büyüyegelen bir isyanım var. Bu nedenle, sivil toplum çalışmalarına katıldım. Uzun yıllar 

ÇÇYDD (Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği) Ankara Şubesi yönetim kurullarında görev aldım, beş 

dönem yönetim kurulu başkanlığı yaptım.( 2000- 2011) Çocuklarımız, özellikle kızlarımız eğitim görsün, 

ekonomik bağımsızlığını kazansın diye çırpınan özverili gönüllüler ordusunun bir eri oldum. Ses 

bayrağım Türkçeme olan büyük sevdam nedeniyle Dil Derneği üyesiyim. Bir Dönem yönetiminde görev 

aldım. Dünyanın en güzel dillerinden biri olan Türkçeyi yozlaştırmaya çalışanlara çok kızgın olduğumu 

söylemeliyim. Üç öykü kitabım ve iki romanım, yayına hazır dosyalarım var. Toplumun içinden çıkıp gelen 

öykülerimin odağında hep kadın kahramanlar olsa da, aslında hepsinin hayatını karartan erkekler baş rolde. Bana en 

çok sorulan; hep kadınları mı yazacaksınız? Sorusuna “Kadın öyküleri salt kadın öyküsü müdür?” Başlıklı konuşma metnimde yanıt vermeye 

çalıştım.Otuz beş kişisel sergi açtım yeni sergim, iki yıl önce yitirdiğim, ikinci eşim, değerli sanatçı Lütfü Günay ile, ocak 2023' de. Lütfü Günay'ın 

da kurucu üyelerinden biri olduğu BRHD (Birleşmiş Ressamlar Heykeltraşlar Derneği) nin de üyesiyim. Toplu sergilerine katılıyorum.

I am an artist with an educational background. My teaching process did not take long. I got married and my wife didn't want me to work. Years later, I 

took a steep path that was not easy and took refuge in art. I continue my art life as a painter and writer in two parallel and intertwined fields. As a mother, 

housewife, wife and artist, I tried to face a life that could be called difficult by raising three children. Since my childhood, there has been a growing 

rebellion against gender discrimination, the tendency to see women as secondary, violence against girls and women, which has been going on in the 

world, especially in our geography and unfortunately in our country. a male-dominated perspective. Therefore, I participated in civil society activities. I 

worked for the Ankara Branch of ÇÇYDD (Contemporary Life Support Association) for many years and served as the chairman of the board of directors 

for five terms. (2000- 2011) I became a soldier of the devoted army of volunteers fighting for the education and economic independence of our children, 

especially our girls. I am a member of the Language Association because of my great love for Turkish. I took part in the management of the term. I must 

say that I am very angry at those who try to disrupt one of the most beautiful languages   in the world, Turkish. I have three storybooks and two novels 

ready to be published. Although there are always female protagonists coming out of society at the center of my stories, in fact, the men who darken all of 

their lives play the leading roles. The most frequently asked questions to me are; Will you always write women? "Are women's stories just women's 

stories?" I tried to answer in my speech titled. I opened thirty-five solo exhibitions, my new exhibition is in January 2023 with my second wife, my beloved 

artist Lütfü Günay, who passed away two years ago. Lütfü Günay is one of the founding members. I participate in collective exhibitions.

1950 yılında Hatay'da doğdu. 1974'te İstanbul Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulundan mezun oldu. 

1980'de Ankara Devlet Resim Heykel Müzesinin kuruluş çalışmalarına katıldı. 1983'te Varşova Vilanov 

Sarayında tablo restorasyonu ile ilgili teorik ve pratik eğitim aldı. 1990'da Almanya'da restorasyon eğitimi 

aldı. Bulgaristan'ın Smolyan kentinde düzenlenen Uluslararası Sanat Paneline katıldı ve sergiden bir 

eseri Smolyan müzesi için satın alındı. Berlin'de altı Alman sanatçı ile birlikte atölye açtı, sergiler 

düzenledi. Sanatçı, bu döneme kadar birçok kişisel  (yurtiçi-yurtdışı) sergiler açtı. Sanat fuarlarına 

katıldı. Eserleri, yurtiçi - yurtdışı müzelerde, özel ve resmi koleksiyonlarda bulunmaktadır. Dokuz ödülü 

bulunan sanatçı, Ankara'da, özel atölyesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

He wasborn in Hatay, in 1950. He graduated fromTheIstanbul Fineand Applied Arts School, in 1974. 

Participated in the establishment in 1980, The Ankara Painting anda Sculpture Museum. In 1983, did the 

Vilanov Palace in Warsaw, the the oretical anda practical restoration studies. In 1990, he studied restoration in 

Germany. He joined The International Panel in Smolyan anda a one of his paintings were purchased by The Smolyan 

Museum. Opened a workshop in Berlin, with six German artists, organized exhibitions. He has held many private 

(domestic and overseas) exhibitions. Participated in art fairs. His works, there are museums, private collections. The nine award 

artist, in Ankara, has been working in his own workshop.

VURAL YURDAKUL

1977 yılında Diyarbakır da doğdu. 1999 yılında Yüzüncü Yıl Eğitim Fakültesi Resim İş öğretmenliğinden 

mezun oldu. Ortaokul, Lise ve Öğretmen Lisesinde resim öğretmeni olarak çalıştı. 2018 den beri Ankara 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesinde resim öğretmeni olarak görev yapmakta. Birleşmiş Ressamlar ve 

Heykeltıraşlar Derneği üyesi.Akrilik çalışmalarında ''Dünden Bugüne Seremoni'' adını verdiği bir seriye 

başladı. Resimlerinde geometrik formlardan, biri olan daire ile bir gözü, sonsuzluğu ve geçmişi; 

piramitlerle ise değişen zamanı ve anı simgeledi. Geçmişimizi ve günümüzü anlamak için  yaşanılan 

coğrafyanın ve o coğrafyanın ayrılmaz bir parçası olan havası, kokusu, lezzeti ve tınısının önemli 

olduğuna inanır. Sosyolojik bağlamda günümüz insanının tek tip olma furyasından arınması gerektiğini 

düşünür.Halk danslarının kendine has kıyafet, müzik ve hikayeleri ile iç içe bir yaşamında etkileriyle bizi 

biz yapan yaşamın yansımalarını anlattı.

He was born in Diyarbakır in 1977. He graduated from Yüzüncü Yıl University Educational Faculty of Painting 

Department in 1999. He worked as an art teacher in secondary schools, high schools anda teacher school. He has 

been working as an art teacher at Ankara Mimar Sinan Fine Art High School since 2018  He began acrylic Works called a 

cerenomy from past to present. In his paintings, circlesare symbolized infinity anda past ; pyramid sare symbolized changing time anda this instant. He 

believes that the geography we are living anda the inseparable parts of that geographysuch as weather ,  smelling, flavour and resonancy are important 

to be able to understand our past anda current events. He thinks,today's people need to getrid of being mono type trend as in the sociologicalcon text. He 

wants to express life reflections that make us by folk dances' original clothes, music stories with the effects of intertwined life

VEYSEL TACAR

TUNCAY BİRAND

Tuncay Birand, ilk, orta ve lise tahsilini T.E.D Ankara Koleji'nde tamamladı. lisans, Y. Lisans ve doktora 

derecelerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünden aldı. 

1984 yılında profesör oldu. ODTÜ Rektör Yardımcılığı ile Mühendislik Fakültesi Dekanlığı, TÜBİTAK Bilim 

Kurulu Üyeliği yaptı,  çok sayıda başka ulusal ve uluslararası görevler üstlendi Orta öğretim yıllarında 

Turgut Zaim'in, Eşref Üren'in öğrencisi oldu. Sabri Akça, Işıl Özışık, Erkan Geniş atölyelerinde çalıştı. 

Resimleri kişisel ve karma sergilerde sergilendi. Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği (BRHD) 

üyesi olan Tuncay Birand çalışmalarını kendi atölyesinde sürdürmektedir.

Tuncay Birand completed his secondary and high school studies at TED Ankara College. He received his B.S, 

M.S and PhD degrees from the Department of Electrical and Electronics Engineering of the Middle East 

Technical University (METU). He became a full professor in 1984. Prof. Birand served as the Vice President and the 

Dean of the Faculty of Engineering of METU and as a member of the Scientific Board of the Turkish Scientific and 

Technical Research Council. He assumed many other national and international responsibilities During his secondary 

education he attended the classes of the prominent Turkish painters Turgut Zaim and Eşref Üren. He worked in the studios 

of Sabri Akça, Işıl Özışık, Erkan Geniş. His paintings appeared in various solo and group exhibitions. Tuncay Birand is a member of the “Turkish “United 

Painters and Sculptors Association (BRHD)”. He is carrying out his studies in his own studio. 

1957'de Niksar'da doğdu. 1977'de Samsun Eğitim Enstitüsü (19 Mayıs Üniversitesi)Resim Bölümünden 

mezun oldu.1986'da Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde lisans tamamladı. 2017 yılında, TED Ankara 

Koleji'nde 20 yıl sürdürdüğü resim öğretmenliği görevinden emekli oldu. “Birleşmiş Ressamlar ve 

Heykeltıraşlar Derneği (BRHD)” ve “Sanat Eğitimcileri Derneği” üyesi olan ve 18 kişisel sergi açmış 

bulunan Tülin Demir, çok sayıda karma sergilerde ve çeşitli kuruluşlarca düzenlenen sanat 

çalıştaylarında yer almıştır.

She was born in 1957 in Niksar.She graduated from the Painting Department of Samsun Education Institute 

(19 Mayıs University) in 1977. She completed her undergraduate education at Gazi University Faculty of 

Education in 1986. In 2017, She retired from her position as an art teacher at TED Ankara Collegefor 20 

years.Tülin Demir, who is a member of the United Painters anda Sculptors Association (UPSA) anda the Art 

Educators Association and has opened 18 solo exhibitions.She participated in many group exhibitions and art 

workshops organized by various organizations

TÜLİN DEMİR

Asıl adı Turhan Karayağmurlar, 1959 yılın da İnegöl'de doğdu. 2001 yılından itibaren işlerini Turhan KA. 

olarak imzalıyor. 1990 yılında çalıştığı reklam atölyesinde kendi çabasıyla resim yapmaya başladı. Sanat 

eğitimi almadı öğrendiği her şeyi çalışarak, araştırarak, yaparak öğrendi. Dönemsel olarak seriler halinde 

çalışıyor, son beş yıldır ağırlıklı olarak 2017 yılında yapmaya başladığı heykel ve maskları üretiyor. Karma 

ve grup sergilerine katıldı kişisel sergiler açtı. Resmi,özel koleksiyonlarda ve iki müzede eserleri 

bulunuyor. BRHD üyesi çalışmalarını İzmir'de sürdürüyor. Her türlü malzemeyi kullanan bilinen 

yerleşik kurallardan, sınırlardan hoşlanmayan Turhan KA. Kendi sanat anlayışını şöyle tanımlıyor. 

''Benim sanatım hiç bilmediğim fakat bulmak için inatla uğraştığım bir yer''

His real name is Turhan Karayağmurlar, he was born in 1959 in İnegöl Since 2001, his business has been carried 

out by Turhan KA. as signing. In 1990, he started to paint with his own efforts in the advertising workshop where 

he worked. He did not receive an art education, he learned everything he learned by working, researching and 

doing. He works periodically in series, and has been producing sculptures and masks, which he started to make in 

2017, for the last five years. He participated in group and group exhibitions and opened personal exhibitions. His works are 

in official and private collections and in two museums. BRHD member continues his work in Izmir Turhan KA, who does not like the well-known 

established rules and borders using all kinds of materials. He defines his own understanding of art as follows. "My art is a place I have never known but I 

am stubbornly struggling to find"

TURHAN KARAYAĞMURLAR

Sanatçı 1964 yılında Eskişehir'de doğdu.2006 yılında 20 sanatçının katıldığı Terakota Workshop atölye 

çalışmaları ve sergisini düzenledi.2007 yılında beş üniversitede 60 sanatçının çalıştığı Gravür Workshop 

atölye çalışmalarını ve sergilerini düzenledi.2010'daSculpture Workshop atölye çalışmalarını 

düzenledi,Beşiktaş Çağdaş'ta 20 sanatçı ileetkinlik gerçekleştirdi.2011'e kadar 17 kişisel sergi açtı.Uğur 

Çalışkan, sanatsal çalışmalarında varoluşçulukzemininde insanlığın ürettiği tüm bulguları 

incelemekte(buna yanılsamalarda dahil) ve yapıtlarında dışa vurmaktadır. Olumlayıcı post-modernist 

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 doğruyu bir şekilde bulduğuna inanır.

The artist was born in Eskişehir in 1964. In 2006, he organized the Terracotta Workshop and exhibition with the 

participation of 20 artists. In 2007, he organized the Gravure Workshop and exhibitions with 60 artists in five 

universities. In 2010, he organized Sculpture Workshop and held events with 20 artists at Beşiktaş Çağdaş. He opened 

17 solo exhibitions until 2011. Uğur Çalışkan examines all the findings (including illusions) produced by humanity on the 

basis of existentialism in his artistic Works and expresses them in his works. Having an affirmative post-modernist perspective, the artist makes serious 

criticisms of the determinist formations produced by modernity. Saying that solid and precise truths increase people's illusions, the artist believes that 

chaos finds the truth in its own inner dynamics.

UĞUR ÇALIŞKAN
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YUSUF DEMİRTAŞ

1951'de Kayseri'de doğdu. 1964'e Pazarören İlköğretmen Okulu'na girdi. 1970'te İstanbul İlköğretmen Okulu 

Resim Semineri'nden mezun oldu. 1973'te Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü'nden mezun oldu. 

1986'de Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Resim-İş Eğitimi Bölümü'nde lisansını tamamladı. 

1996'da Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Sanat Dalı'nda yüksek 

lisans yaptı. 65. ve 73. Devlet Resim Heykel Sergisi Özgün Baski dalında ödülleri bulunmaktadır. Birçok 

karma ve kişisel sergi açan sanatçı, 2006'da Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nden emekli oldu. 

Çalısmalarına Ankara'daki kendi atölyesinde devam etmektedir.

He was born in 1951 in Kayseri. He entered the Pazarören Teacher Training School in 1964. He graduated from 

Istanbul Primary Teachers School Painting Seminar in 1970. He graduated from Gazi Education Institute 

Painting Department in 1973. He graduated from Gazi University, Faculty of Educational Sciences, Department 

of Painting Education in 1986. In 1996, he completed his master's degree in Ankara University, Faculty of 

Educational Sciences, Fine Arts Education Department. He has awards in the 65thand 73rd State Painting and 

Sculpture Exhibition, Original Printcategory. Having opened many mixed and solo exhibitions, the artist retired from 

Ankara Anatolian Fine Arts High School in 2006. He continues his works in his own atelier in Ankara.

1950'de Kars'ta doğmuştur. 1972'de Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü'nü bitirmiştir. Anadolu 

Üniversitesi'nde lisans tamamlamıştır. 2000 yılına kadar, Resim-İş öğretmenliğinin yansıra; yağlı boya, 

baskı resim, heykel ve vitray gibi çeşitli teknikleri içeren çalışmalarda bulunmuştur. 1988 yılında 

“Öğretmenler Günü” konulu yarışmada birinci olmuştur. 2000-2001 yılları arasında Hacettepe 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde, Resim Anasanat Dalı Yüksek Lisans Programına özel öğrenci 

olarak katılmıştır. Ayrıca, 2012-2014 yılları arasında da; Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü 

Resim Anasanat Dalı Yüksek Lisans Programına özel öğrenci olarak katılmıştır.Yurtdışında birçok 

müzede incelemelerde bulunmuştur. İki kişisel sergi açmış ve çeşitli karma sergilere katılmıştır. Halen 

çalışmalarına Ankara'da devam etmektedir. BRHD üyesidir.

She was born in Kars in 1950. She graduated from Gazi Faculty of Education, Department of Arts in 1972. She 

completed the BoFA degree at Anadolu University. Until 2000, in addition to teaching Art, she also worked on various 

techniques like oil painting, printmaking, sculpture and vitray.  In year 1988, she was awarded the First Prize in painting 

contest with the subject of “Teacher's Day”  Between 2000 and 2001, she attended to Painting MoFA at Hacettepe University, 

Institute of Social Sciences as a Special Student. Furthermore, she also attended Painting MoFA at Gazi University, Institute of Fine Arts as a Special 

Student between 2012 and 2014.  She had visited and researched various museums in Europe and Russia. She has two solo exhibition and participated 

various group exhibitions. She continues her works in Ankara. She is a member of UPSA.

ZEYNEP KARA

  Çankırı-Eldivan'da doğdu. 1984 yılında Gazi Üniversitesi G.E.F. Resim-İş Bölümü, Resim Ana Sanat Dalı, 

Mustafa AYAZ  atölyesinden mezun oldu.  Sanatçının gücü, yaşamın halleriyle ilgili kendisine alan 

açabilme, yaratıcı gücünü bu alana taşıyabilmesidir. Dil oluşturabilmesidir. Benim için bu dil, Yeni 

yaşamdır. Memleket manzarasıdır diyor. Kalıplara takılmadan renkçi, dışavurumcu bir tavırla eserlerini 

ürettiğini görüyoruz. Resmi/özel kolleksyonlarda eserleri bulunmaktadır. B.R.H.D. Üyesidir. 

Çalışmalarını Ankara'daki atölyesinde aralıksız sürdürmektedir. Sanatçının onyedi (17) kişisel sergisi 

bulunmaktadır. 

He was born in 1957, in Eldivan ,Çankırı. He graduated from Gazi Faculty of Edutaion, Art Major Department, 

Mustafa Ayaz Worksop in 1984. The power of the artist is creating field for the states of life for himself and 

using his creativity in this field. It is creating a languge. "For me, this language is the new life, it is homeland 

landscape" he says. As we see he is creating his paintings in a a colorist and expressionist style without molds.  His 

paintings are in official/private collections. He is a member of BRHD (united painters and sculpters association). He 

continues his works in his workshop in Ankara .The artist has seventeen (17) solo exhibitions.

ZEKİ GÜLDÜ

YASEMİN COŞKUN

Gaziantep'de doğdu. HÜ Sosyal Hizmetler Bölümünden 1980 yılında mezun oldu. Sanat eğitimine 1996 

yılında Orhan Çetinkaya Atölyesi'nde başladı. Daha sonra Kum Sanat Merkezi; Sanatçı Cezmi Orhan, 

Doç.Dr. Ali Asgar Çakmakçı, Prof. Zafer Gençaydın,  Prof. Dr.Cebrail Ötgün Atölyelerinde ve Gazi 

Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Seramik Eğitimi Bölümü'nde ,resim ,heykel, seramik eğitimi aldı. 

Tanıklar, Kentleşememe, Fukuşima' ya Ağıt, Açmayan Bahar, İki Uzak Sandalye projelerini oluşturdu. 

Yurt içinde ve dışında birçok yarışmalı karma sergiye ek olarak Şefik Bursalı 1.9.11.13.15.17. 

Sergilerine,71. Devlet Sergisine,7. Taşkent Bienali'ne, TUYAP Artist 2015 ve 1, 2 ve 3  ArtAnkara Çağdaş 

Sanat Fuarlarına katıldı. 4 kişisel sergi açtı. Resim dalında Ankara Barosu'ndan ödül ve Sanat 

Kurumundan 2018 Yılı Övgüye Değer Sanatçısı ödülü aldı. Sanatçı Kadınlar Derneği (SKD) kurucu 

başkanıdır ve halen başkanlığını yürütmektedir. Ankara Kadın Ressamlar Derneği (AKRD), Birleşmiş 

Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği (BRHD), Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği (UPSD) ,Akdeniz 

Kadınlar Birliği (FAM) ve Sanat Kurumu Derneği üyesidir. TBMM, yurt içinde ve dışında özel ve tüzel 

koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır. Sanatçı Ankara'da kendi atölyesinde çalışmalarına devam etmektedir.

She was born in Gaziantep. She graduated from Hacettepe University, The Department of Social Services in 1980. She started  art education at Orhan 

Çetinkaya's art studio. She took design, basic art, painting, sculpture, ceramics and workshop from Cezmi Orhan, Doç Ali Asgar Çakmakçı, and Prof. Zafer 

Gençaydın, Prof.Dr. Cebrail Ötgün between 2003 and 2013. In 2005, she accepted into Gazi University Faculty of Vocational Education Department of 

Ceramic Education. She has continued her education for 2 years but in 2007, she decided to leave. She created Witnesses, Urbanization, Mourning to 

Fukushima, Non-blooming Spring, Two Distant Chairs projects. In addition to many competing group painting exhibitions both at home and abroad, she 

participated 71st State Exhibition, 7th. Tashkent Biennial, TUYAP Artist 2015 1st , 2nd and 3rd and Art Ankara Contemporary Art Fair. She held three  

personal exhibitions. She has a reward from the Ankara Baro Association.She had been commendable artist of 2018 by Art Association.(Sanat 

Kurumu)chosen the most She is the constitutive chairman of the board of the Artist Women Association (SKD). �She is a member of Association of Women 

Painters of Ankara (AKRD), Association of United Artists and Sculptors (BRHD), International Plastic Arts Association (UPSD) and Mediterranean Women's 

Union (FAM).� In Grand National Assembly of Turkey collection, private collections and universitiy collections at home and abroad, her works are 

available. The artist continues to work at his own workshop in Ankara

Duygularımı ve düşüncelerimi sözcüklerden çok renkler ve formlarla ifade etmeyi seviyorum. Tam da bu 

nedenle çalışmalarım, sözlerimdir. Farklı malzemelerin sağladığı olanaklar ve çözülmesi gereken yapısal 

sorunlar işlerimin somut yanını oluşturur. Günlük yaşantımızın bazen boğucu olabilen ortamında, sanat 

ve doğanın, soluklanacak adalar olduğuna inandığım için, sanatsal çalışmaların izleyende güzel 

duygular uyandırması gerektiğini düşünürüm.2007'den bu yana katıldığım çok sayıda sergide 

kullandığım temalardan, OLAĞAN MUCİZELER'de, doğaya olan hayranlığımı, ÖZGÜRLÜK 

KANATLARINDA'da; (öğrenci bursu projesi),eğitimle  kanatlanacak öğrencileri ÜTOPYA'da; mükemmel 

bir dünyanın hayalini, BALIK HAFIZASI'nda; toplumca çabuk unutma halimizi, DÖRT TILSIM'da; batıla 

bel bağlayışımızı, ADANMIŞ'ta; kızböceği ile ilgili anlatılan adanmışlık hikâyesine gönderme yaparak, 

çevremizdeki masum görünüşlü, açgözlü insanları anlatıyorum.

I like to express my feelings and thoughts in colors and forms rather than words. That&#39;s why my works are my 

words. The possibilities of materials and structural problems to be solved are the tangible side of my work. As I believe 

that art and nature are the the only resting spaces in our restless World, I think that artistic work should be aesthetic and 

awaken enthusiasm to the wiewer. The themes I have used since 2007, are; THE USUAL MIRACLES, my admiration to nature, FREEDOM AT THE WINGS; a 

student scholarship project, UTOPIA;my dream of a perfect World, FISH MEMORY; is how we forget so quickly, FOUR BLESSINGS; are our superstitious 

hopes, DEVOTED; tells the story of super greedy but innocent-looking people, referring to the devotion story of the dragonfly.

YEŞİM ŞENGİL

Yasemin Hotamışlıgil Doğan, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi mezunudur. Uzun yıllardır resim 

sanatıyla ilgilenmiştir.Çok değerli hocalardan ders almıştır. Çocukluk hayali olan resim sanatına aralıksız 

devam etmiştir. Birçok karma ve kişisel sergi açmıştır.Halen kendisine ait olan “Atölye Bbnn” isimli 

atölyesinde çalışmalarına devam etmektedir. Resim sanatı ile ilgilenmenin yanı sıra iyi bir 

koleksiyonerdir. Kişisel sergilere örnek:2008: Ankara Tenis KlubüSanat Galerisi 2012: Dibeklihan Sanat 

Galerisi, Bodrum 2014: Dibeklihan Sanat Galerisi, Bodrum 2016: Nurol Sanat Galerisi, Ankara 2016: 

Nurol Sanat Galerisi, Bodrum 2021: Nurol Sanat Galerisi, Ankara

Yasemin Hotamışlıgil Doğan has graduated from Ankara University, Faculty of Educational Sciences. She has 

been interested in the art of painting for many years. She has been taught by very well respected teachers. She 

continued unceasingly her childhood dream, the art of painting. She held various solo and group exhibitions.  

She is still continuing her work at her own art studio named “Atölye Bbnn”. Apart from painting, she is also very 

astute art collector.  Her various solo exhibitions: 2008: Ankara Tennis Club Art Gallery 2012: Dibeklihan Art Gallery, 

Bodrum 2014: Dibeklihan Art Gallery, Bodrum 2016: Nurol Art Gallery, Ankara 2016: Nurol Aert Gallery, Bodrum 2021: 

Nurol Art Gallery, Ankara

YASEMİN HOTAMIŞLIGİL DOĞAN

1990 yılında Çorum'da doğdu. 2012 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 

Bölümüne başladı. Öğreniminin son yılını Erasmus programı ile SiauliaiUniversity ,Faculty of FineArts, 

Litvanya' da tamamladı.Atatürk ÜniversitesiGüzel Sanatlar EnstitüsüResim Ana Sanat Dalı Tezli Yüksek 

Lisans Programında öğrenim görmekte ve Milli Eğitim Bakanlığı'nda görsel sanatlar öğretmeni olarak 

görev yapmaktadır. Çalışmalarına İstanbul'da devam etmektedir.

2020  İF-ART  ResimYarışması, BirincilikÖdülü

2021 GaziantepÜniversitesiGüzelSanatlarFakültesiUluslararasıPortreYarışması, BaşarıÖdülü

202119. ŞefikBursalıResimYarışması, SergilemeÖdülü

202239. DYO ResimÖdülleri, SergilemeÖdülü

Shewasborn in Çorum in 1990. Shestarted at Abant İzzet Baysal UniversityFaculty of FineArtsPaintingDepartment 

in 2012andcompletedthelastyear of herart education at SiauliaiUniversityFaculty of FineArts,Lithuaniawiththe 

Erasmus program. She is studying at Atatürk UniversityFineArtsInstitutePaintingDepartmentMaster 's Program. 

Shecontinues herartworks in Istanbul.

2020 IF-ART PaintingCompetition, First Prize

2021 Gaziantep UniversityFaculty of FineArts International PortraitCompetition, SuccessAward

2021 19th Şefik Bursalı PaintingCompetition, ExhibitionAward

2022 39th DYO PaintingCompetition, ExhibitionAward

ZEYNEP NERİS KAPLAN

244 245



YUSUF DEMİRTAŞ

1951'de Kayseri'de doğdu. 1964'e Pazarören İlköğretmen Okulu'na girdi. 1970'te İstanbul İlköğretmen Okulu 

Resim Semineri'nden mezun oldu. 1973'te Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü'nden mezun oldu. 

1986'de Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Resim-İş Eğitimi Bölümü'nde lisansını tamamladı. 

1996'da Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Sanat Dalı'nda yüksek 

lisans yaptı. 65. ve 73. Devlet Resim Heykel Sergisi Özgün Baski dalında ödülleri bulunmaktadır. Birçok 

karma ve kişisel sergi açan sanatçı, 2006'da Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nden emekli oldu. 

Çalısmalarına Ankara'daki kendi atölyesinde devam etmektedir.

He was born in 1951 in Kayseri. He entered the Pazarören Teacher Training School in 1964. He graduated from 

Istanbul Primary Teachers School Painting Seminar in 1970. He graduated from Gazi Education Institute 

Painting Department in 1973. He graduated from Gazi University, Faculty of Educational Sciences, Department 

of Painting Education in 1986. In 1996, he completed his master's degree in Ankara University, Faculty of 

Educational Sciences, Fine Arts Education Department. He has awards in the 65thand 73rd State Painting and 

Sculpture Exhibition, Original Printcategory. Having opened many mixed and solo exhibitions, the artist retired from 

Ankara Anatolian Fine Arts High School in 2006. He continues his works in his own atelier in Ankara.

1950'de Kars'ta doğmuştur. 1972'de Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü'nü bitirmiştir. Anadolu 

Üniversitesi'nde lisans tamamlamıştır. 2000 yılına kadar, Resim-İş öğretmenliğinin yansıra; yağlı boya, 

baskı resim, heykel ve vitray gibi çeşitli teknikleri içeren çalışmalarda bulunmuştur. 1988 yılında 

“Öğretmenler Günü” konulu yarışmada birinci olmuştur. 2000-2001 yılları arasında Hacettepe 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde, Resim Anasanat Dalı Yüksek Lisans Programına özel öğrenci 

olarak katılmıştır. Ayrıca, 2012-2014 yılları arasında da; Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü 

Resim Anasanat Dalı Yüksek Lisans Programına özel öğrenci olarak katılmıştır.Yurtdışında birçok 

müzede incelemelerde bulunmuştur. İki kişisel sergi açmış ve çeşitli karma sergilere katılmıştır. Halen 

çalışmalarına Ankara'da devam etmektedir. BRHD üyesidir.

She was born in Kars in 1950. She graduated from Gazi Faculty of Education, Department of Arts in 1972. She 

completed the BoFA degree at Anadolu University. Until 2000, in addition to teaching Art, she also worked on various 

techniques like oil painting, printmaking, sculpture and vitray.  In year 1988, she was awarded the First Prize in painting 

contest with the subject of “Teacher's Day”  Between 2000 and 2001, she attended to Painting MoFA at Hacettepe University, 

Institute of Social Sciences as a Special Student. Furthermore, she also attended Painting MoFA at Gazi University, Institute of Fine Arts as a Special 

Student between 2012 and 2014.  She had visited and researched various museums in Europe and Russia. She has two solo exhibition and participated 

various group exhibitions. She continues her works in Ankara. She is a member of UPSA.

ZEYNEP KARA

  Çankırı-Eldivan'da doğdu. 1984 yılında Gazi Üniversitesi G.E.F. Resim-İş Bölümü, Resim Ana Sanat Dalı, 

Mustafa AYAZ  atölyesinden mezun oldu.  Sanatçının gücü, yaşamın halleriyle ilgili kendisine alan 

açabilme, yaratıcı gücünü bu alana taşıyabilmesidir. Dil oluşturabilmesidir. Benim için bu dil, Yeni 

yaşamdır. Memleket manzarasıdır diyor. Kalıplara takılmadan renkçi, dışavurumcu bir tavırla eserlerini 

ürettiğini görüyoruz. Resmi/özel kolleksyonlarda eserleri bulunmaktadır. B.R.H.D. Üyesidir. 

Çalışmalarını Ankara'daki atölyesinde aralıksız sürdürmektedir. Sanatçının onyedi (17) kişisel sergisi 

bulunmaktadır. 

He was born in 1957, in Eldivan ,Çankırı. He graduated from Gazi Faculty of Edutaion, Art Major Department, 

Mustafa Ayaz Worksop in 1984. The power of the artist is creating field for the states of life for himself and 

using his creativity in this field. It is creating a languge. "For me, this language is the new life, it is homeland 

landscape" he says. As we see he is creating his paintings in a a colorist and expressionist style without molds.  His 

paintings are in official/private collections. He is a member of BRHD (united painters and sculpters association). He 

continues his works in his workshop in Ankara .The artist has seventeen (17) solo exhibitions.

ZEKİ GÜLDÜ

YASEMİN COŞKUN

Gaziantep'de doğdu. HÜ Sosyal Hizmetler Bölümünden 1980 yılında mezun oldu. Sanat eğitimine 1996 

yılında Orhan Çetinkaya Atölyesi'nde başladı. Daha sonra Kum Sanat Merkezi; Sanatçı Cezmi Orhan, 

Doç.Dr. Ali Asgar Çakmakçı, Prof. Zafer Gençaydın,  Prof. Dr.Cebrail Ötgün Atölyelerinde ve Gazi 

Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Seramik Eğitimi Bölümü'nde ,resim ,heykel, seramik eğitimi aldı. 

Tanıklar, Kentleşememe, Fukuşima' ya Ağıt, Açmayan Bahar, İki Uzak Sandalye projelerini oluşturdu. 

Yurt içinde ve dışında birçok yarışmalı karma sergiye ek olarak Şefik Bursalı 1.9.11.13.15.17. 

Sergilerine,71. Devlet Sergisine,7. Taşkent Bienali'ne, TUYAP Artist 2015 ve 1, 2 ve 3  ArtAnkara Çağdaş 

Sanat Fuarlarına katıldı. 4 kişisel sergi açtı. Resim dalında Ankara Barosu'ndan ödül ve Sanat 

Kurumundan 2018 Yılı Övgüye Değer Sanatçısı ödülü aldı. Sanatçı Kadınlar Derneği (SKD) kurucu 

başkanıdır ve halen başkanlığını yürütmektedir. Ankara Kadın Ressamlar Derneği (AKRD), Birleşmiş 

Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği (BRHD), Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği (UPSD) ,Akdeniz 

Kadınlar Birliği (FAM) ve Sanat Kurumu Derneği üyesidir. TBMM, yurt içinde ve dışında özel ve tüzel 

koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır. Sanatçı Ankara'da kendi atölyesinde çalışmalarına devam etmektedir.

She was born in Gaziantep. She graduated from Hacettepe University, The Department of Social Services in 1980. She started  art education at Orhan 

Çetinkaya's art studio. She took design, basic art, painting, sculpture, ceramics and workshop from Cezmi Orhan, Doç Ali Asgar Çakmakçı, and Prof. Zafer 

Gençaydın, Prof.Dr. Cebrail Ötgün between 2003 and 2013. In 2005, she accepted into Gazi University Faculty of Vocational Education Department of 

Ceramic Education. She has continued her education for 2 years but in 2007, she decided to leave. She created Witnesses, Urbanization, Mourning to 

Fukushima, Non-blooming Spring, Two Distant Chairs projects. In addition to many competing group painting exhibitions both at home and abroad, she 

participated 71st State Exhibition, 7th. Tashkent Biennial, TUYAP Artist 2015 1st , 2nd and 3rd and Art Ankara Contemporary Art Fair. She held three  

personal exhibitions. She has a reward from the Ankara Baro Association.She had been commendable artist of 2018 by Art Association.(Sanat 

Kurumu)chosen the most She is the constitutive chairman of the board of the Artist Women Association (SKD). �She is a member of Association of Women 

Painters of Ankara (AKRD), Association of United Artists and Sculptors (BRHD), International Plastic Arts Association (UPSD) and Mediterranean Women's 

Union (FAM).� In Grand National Assembly of Turkey collection, private collections and universitiy collections at home and abroad, her works are 

available. The artist continues to work at his own workshop in Ankara

Duygularımı ve düşüncelerimi sözcüklerden çok renkler ve formlarla ifade etmeyi seviyorum. Tam da bu 

nedenle çalışmalarım, sözlerimdir. Farklı malzemelerin sağladığı olanaklar ve çözülmesi gereken yapısal 

sorunlar işlerimin somut yanını oluşturur. Günlük yaşantımızın bazen boğucu olabilen ortamında, sanat 

ve doğanın, soluklanacak adalar olduğuna inandığım için, sanatsal çalışmaların izleyende güzel 

duygular uyandırması gerektiğini düşünürüm.2007'den bu yana katıldığım çok sayıda sergide 

kullandığım temalardan, OLAĞAN MUCİZELER'de, doğaya olan hayranlığımı, ÖZGÜRLÜK 

KANATLARINDA'da; (öğrenci bursu projesi),eğitimle  kanatlanacak öğrencileri ÜTOPYA'da; mükemmel 

bir dünyanın hayalini, BALIK HAFIZASI'nda; toplumca çabuk unutma halimizi, DÖRT TILSIM'da; batıla 

bel bağlayışımızı, ADANMIŞ'ta; kızböceği ile ilgili anlatılan adanmışlık hikâyesine gönderme yaparak, 

çevremizdeki masum görünüşlü, açgözlü insanları anlatıyorum.

I like to express my feelings and thoughts in colors and forms rather than words. That&#39;s why my works are my 

words. The possibilities of materials and structural problems to be solved are the tangible side of my work. As I believe 

that art and nature are the the only resting spaces in our restless World, I think that artistic work should be aesthetic and 

awaken enthusiasm to the wiewer. The themes I have used since 2007, are; THE USUAL MIRACLES, my admiration to nature, FREEDOM AT THE WINGS; a 

student scholarship project, UTOPIA;my dream of a perfect World, FISH MEMORY; is how we forget so quickly, FOUR BLESSINGS; are our superstitious 

hopes, DEVOTED; tells the story of super greedy but innocent-looking people, referring to the devotion story of the dragonfly.

YEŞİM ŞENGİL

Yasemin Hotamışlıgil Doğan, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi mezunudur. Uzun yıllardır resim 

sanatıyla ilgilenmiştir.Çok değerli hocalardan ders almıştır. Çocukluk hayali olan resim sanatına aralıksız 

devam etmiştir. Birçok karma ve kişisel sergi açmıştır.Halen kendisine ait olan “Atölye Bbnn” isimli 

atölyesinde çalışmalarına devam etmektedir. Resim sanatı ile ilgilenmenin yanı sıra iyi bir 

koleksiyonerdir. Kişisel sergilere örnek:2008: Ankara Tenis KlubüSanat Galerisi 2012: Dibeklihan Sanat 

Galerisi, Bodrum 2014: Dibeklihan Sanat Galerisi, Bodrum 2016: Nurol Sanat Galerisi, Ankara 2016: 

Nurol Sanat Galerisi, Bodrum 2021: Nurol Sanat Galerisi, Ankara

Yasemin Hotamışlıgil Doğan has graduated from Ankara University, Faculty of Educational Sciences. She has 

been interested in the art of painting for many years. She has been taught by very well respected teachers. She 

continued unceasingly her childhood dream, the art of painting. She held various solo and group exhibitions.  

She is still continuing her work at her own art studio named “Atölye Bbnn”. Apart from painting, she is also very 

astute art collector.  Her various solo exhibitions: 2008: Ankara Tennis Club Art Gallery 2012: Dibeklihan Art Gallery, 

Bodrum 2014: Dibeklihan Art Gallery, Bodrum 2016: Nurol Art Gallery, Ankara 2016: Nurol Aert Gallery, Bodrum 2021: 

Nurol Art Gallery, Ankara

YASEMİN HOTAMIŞLIGİL DOĞAN

1990 yılında Çorum'da doğdu. 2012 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 

Bölümüne başladı. Öğreniminin son yılını Erasmus programı ile SiauliaiUniversity ,Faculty of FineArts, 

Litvanya' da tamamladı.Atatürk ÜniversitesiGüzel Sanatlar EnstitüsüResim Ana Sanat Dalı Tezli Yüksek 

Lisans Programında öğrenim görmekte ve Milli Eğitim Bakanlığı'nda görsel sanatlar öğretmeni olarak 

görev yapmaktadır. Çalışmalarına İstanbul'da devam etmektedir.

2020  İF-ART  ResimYarışması, BirincilikÖdülü

2021 GaziantepÜniversitesiGüzelSanatlarFakültesiUluslararasıPortreYarışması, BaşarıÖdülü

202119. ŞefikBursalıResimYarışması, SergilemeÖdülü

202239. DYO ResimÖdülleri, SergilemeÖdülü

Shewasborn in Çorum in 1990. Shestarted at Abant İzzet Baysal UniversityFaculty of FineArtsPaintingDepartment 

in 2012andcompletedthelastyear of herart education at SiauliaiUniversityFaculty of FineArts,Lithuaniawiththe 

Erasmus program. She is studying at Atatürk UniversityFineArtsInstitutePaintingDepartmentMaster 's Program. 

Shecontinues herartworks in Istanbul.

2020 IF-ART PaintingCompetition, First Prize

2021 Gaziantep UniversityFaculty of FineArts International PortraitCompetition, SuccessAward

2021 19th Şefik Bursalı PaintingCompetition, ExhibitionAward

2022 39th DYO PaintingCompetition, ExhibitionAward
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