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Gökova-Akyaka'y  Sevenler Derne i

2008 SERG LER:

23.05.08-1.06.08  Memik Kibarkaya, Resim
06.06.08-15.06.08 Fikret Yaltrakl , Resim
20.06.08-29.06.08 Çizgelikedi Kad nlar Projesi, Foto raflar
04.07.08-13.07.08 Ay egül Apak,  Seramik
18.07.08-27.07.08 Mehmet Bildirici, Arkeoloji
01.08.08-10.08.08 Simon J.A. Simpson, Foto raflar
25.08.08-28.08.08 Tatbiki Sanat Galerisi, Sokak enli i
15.08.08-24.08.08 Svetlana Inaç, Resim
29.08.08-07.09.08 Ay e Saray, Foto raflar
12.09.08-21.09.08 Ülkü Onur, Resim
26.09.08-05.10.08 Türkan Di budak + Ne e Aksoy, Resim
10.10.08-19.10.08 Hale Ozansoy, Resim
24.10.08-02.11.08 Ekindiz Tanay, Batik

Sergiler Nail Çak rhan & Halet Çambel Kültür ve Sanatevin'de yer almaktad r Aç
kokteyleri sergilerinin ilk günleri saat 18.00de ve herkese aç kt r

Sergilerimiz saat: 16.00 - 19.00 aras  ziyarete aç kt r. Giri  serbesttir

Nail Çak rhan ve Halet Çambel Kültür ve Sanat Evi hakk nda
Nail Çak rhan ve Halet Çambel
Kültür ve Sanat Evi 1998 y ll nda
sanat ve politika dünyas ndan gelen
Tar k Akan, Ali Özgentürk, Mümtaz
Soysal, Oktay Akbal, lhan Selçuk,
Mina Urgan, adan Gökoval  ve
Oktay Ekinci gibi ünlülerin de
kat ld  görkemli bir aç  ile
hizmete girdi. Bu aç n ard ndan,
Nail Çak rhan, sergi evinin idaresini
kültür ve sanat faaliyetleri yapmak

üzere Gökova Akyaka’y  Sevenler Derne ine verdi.
 Tamamiyle Çak rhan’ n me hur Ula Mimarisi’ne dayanarak
büyük bir özen, itina ve ustaca yapt  bina, özellikle  üst
tavanlar yla göz doldurur. Duvarlar n büyük bir k sm  pencereli
olan sergievi, a her taraftan aç kt r ve me hur A a Han ödüllü
evin bahçesinde in a edilmi tir.
"Nail Çak rhan’ n Eseri” konulu bir foto raf sergisi ile hizmete
aç lan, bundan sonra her tür sanata kap  açan “müze” k sa
süre içinde bölgesel, hatta ulusal bir kimlik kazand . Her y l
oldu u gibi bu y lda 17 May s‘tan  26 Ekim’e kadar her iki
haftada farkl  bir sergi ile Mu la ilinin ve d ar dan gelen misafir
sanatseverlerin bulu ma noktas  olmaya devam edecek.
 Tüm sanat severleri, Akyaka’n n tan nm  turistik de erlerinin
yan nda, sergilerin hep ba nda kalan sanatç lar zla tan ma,
eserleri ve sanat  tart ma ayr cal  ya amaya davet ediyoruz.

mailto:dernek@akyaka.org


Memik Kibarkaya (23.05 -01.06.)

1950 do umluyum, F rat Üniversitesi
Veteriner fakültesi mezunuyum.
Mesle im gere i do an n içinde olmam belki
de do amda resim yapma e ilimi olsa gerek!
Resim yap yorum, yapman n ötesinde bir
günde hiç ayr lmadan u ra yorum tabii
ilhama ba . Bazen de günlerce akl ma bile
dü müyor. Etkilenmek önemli benim için, çok

ld m zamanlar resim yap yorum, yani
dünyadaki çevredeki olumsuzluklar etkiliyor
beni. Bu da bir kaç  san m, tüm ressamlar
gibi. F. Mualla polisten, Goya kraldan, V. van

Gogh dünyadan kaçmak için u ra . Baz  sanatç lar istiridyeye benzermi ,
kabu una kum kaçt  zaman ondan kurtulmak için inciyi dokurmu ,
san m en do rusu bu.

Piserro Nazilerden korkarm  o nedenle resme s nm .

Orta ça n Avrupal  ressamlar  kiliseden ve papazlardan korkup sürekli
dinsel konular  kilise duvarlar na resmetmesi gibi. Bir gün bir duvarda
resim gördüm, içim ürperdi, sonradan ö rendim van Gogh’ mu . Günlerce
kopyas  yapt m. Beni en çok etkiliyen ressamlar C. Monet, I. Calli,
Renoir. Di er tüm empresyonistler gibi hiç ders almad m. Resimlerim biraz

ra d , yap  da ya  pastel, resmi parmaklar mla ya da ka m
küçük, resim bazen büyüyor, o zaman ka
birbirine ekleyerek resmi büyütüyorum. Bu da
benim kal p içine s mamam ya da özgür
olmamdan kaynaklan yor. Ders almay m,
resmi büyütmem asl nda özgür davran md r.

30 y ld r sergi aç yorum kimi övüyor kimi yerin dibine geçiriyor, beni bunlar
etkilemiyor. Genelde alayl  olmay  sevdim galiba, çünkü A k Veysel’de

alayl yd . Ad na bugün akademiler kurulmas
gerekenlerdir.

k Mahsuni gibi ben buyum.

                                                     Yoruma aç m, sayg lar...



Fikret Yaltrakl (6 - 15 Haziran)

1957'de Ankara'da do du.
Sanat ya am na stanbul'da ba lad .
Misafir ö renci olarak, stanbul
Üniversitesinde, Felsefe-Estetik dersleri izledi.
Yirmi be  y ld r resim çal malar
sürdürmektedir. Bu süreçte stanbul, Ankara,
Bolu ve Bat  Berlin'de olmak üzere on sergi
açt .
Dü üncesi - Prati i : "Ressam, do aya bakt
kendi penceresini çizer, ilgili pencereden onunla onu ur.

Bu yetene ini sergileyerek insanlara kendi
perspektifini sunar, estetik tart maya açar.

Yap tlar nda genellikle do ay  kendine konu
eder.

Bu do a yal n bir do a olmay p, do an n
insanc lla larak her bir yap tta yeniden
üretilmesidir. nsan  özünden kavrayarak, ya am n estetik zorunlu unu
do an n kendisinde dile getirir.

Çal ma süreci içinde stanbul, Ankara, Bolu, Berlin ve Akyaka'da sergiler
açt .



Ay egül Apak (04 - 13 Temmuz)

1975 y nda Kars'ta do dum. lk ve
ortaö renimimi Kars'ta tamamlad m.
Liseyi Salihli Lisesinde bitirdim.
Celal Bayar Üniversitesi Seramik Bölümünü
bitirdim.

2001-2005 y llar nda özel bir resim atölyesinde
resim dersleri ald m. Benim okudu um bölüm
endüstriyel seramik oldu u için ben serami in
sanat yönünü tercih ettim. Resim tekni ini

rendim ve bunu seramikle bütünle tirmeye
çal m, çünkü resmin, serami in alt yap
olu turdu unu dü ünüyorum ve çal malar  o
yönde yap yorum.

2002-2005 y llar nda Salihli Belediyesi
Seramik atölyesinde çal malar ma devam
ettim. Art k oran n bana yetmedi ini gördüm.
Kendi atölyemi kurdum. 2005 y ndan beri
atölyemde çal malar ma devam ediyorum.
Atölyemde genellikle sanatsal çal malar
yap yorum. Artistik panolar, rölyef
çal malar , heykeller, sanatsal objeler,
seramikteki yeni pi irim teknikleri
çal malar  olu turuyor.
Özel sipari ler de yap yorum.

2001 Manisa ö renci sergisi
2003 Salihli Sanat Galerisi Karma seramik sergisi
2004 Salihli Sanat Galerisi Karma seramik sergisi
2005 Salihli Sanat Galerisi Karma seramik sergisi
2006 Salihli Sanat Galerisi Karma seramik sergisi
2006 zmir rotary 9.alt n testi seramik yar mas  eserin sergilenmesi
2007 2.egeart sanat fuar  kat ld .



Çizgelikedi Kad nlar Projesi (20-29 Haziran)
“O kim?”

(kimlik ve iktidar üzerine bir foto raf sergisi)

Çizgelikedi(*)'nin, zmir'de ya ayan
kad n foto rafç lara, Çizgelikedi
Kad nlar Projesi '07 için 2006
sonbahar nda yapt  aç k ça ya
olumlu yan t veren on dokuz kad n, bu
kavramsal proje çerçevesinde alt  ay
boyunca düzenli olarak pazartesi günleri
topland lar. Bu toplant  sürecinde
'kimlik ve iktidar' kavramlar
sorgulamaya yönelik bir çal ma
ba latt lar.

'O Kim?' sorusunu kendilerine/birbirlerine
sorarak, gizli ve aç k iktidarlar  görünür

lmaya, iktidarlar n yaratt  kimlikleri önce
anlamaya, sonra anlamland rmaya, ard ndan
de ifre etmeye yönelik uzun tart malar
yapt lar. ktidarlar ve kimlikler üzerine bir cevap aramay  de il, daha çok,
sorular sormay  amaçlad lar. Bu süreci alt  ay n sonunda görselle tirip ‘O
Kim?‘ üst ba yla May s 2007’de bir sergiye dönü türdüler. ktidarlar n
kimlikler üzerindeki yans malar  anlamaya yönelik bir soru sormaya
çal an sergi, imdiye dek zmir Çizgelikedi Sanat Galerisi’nde, FSAK
brahim Zaman Sergi Salonu’nda ve Bornova

Anadolu Lisesi Ahmet Piri tina Sanat
Galerisi'nde sergilendi.
‘O kim?’ imdi de, 8 Mart Dünya Kad nlar
Günü etkinlikleri çerçevesinde, Bodrum

Belediyesi’nin konu u olarak 7-20 Mart 2008 tarihleri aras nda Bodrum
Belediyesi Meclis Salonu Sanat Galerisi'nde sorusunu izleyicilerle payla acak.
Serginin 2007 May s ay nda ba layan yolculu unun Bodrum’u izleyen iki
dura  ise kesinle mi  durumda: Nisan ay  içinde skenderun ve 20-29 Haziran
aras nda Akyaka’daki Nail Çak rhan & Halet Çambel Kültür ve Sanatevi.

Serginin bundan sonraki rotas  - imdiye dek
oldu u gibi- yine gelecek öneriler belirleyecek...
Çizgelikedi Kad nlar Projesi’07
Kat mc lar:

ule Alç k, Hülya Anbarl , smet Ar kantürk,
lknur Baltac , pek Cabadak, Ne e Cengiz, Tuba D rm k, Aygül Durak,

Arzu Filiz Güngör, Emel Kay n, Süreyya Martin, Gönül Ocak, Nergiz
Savran Ovac k, Ye er Sar ld z, Ülker Sokulluo lu, Elif Telciler, Güzin
Tezel, Fenay Ulu, Gözde Yenipazarl .

(*)Çizgelikedi, çat n alt nda foto raf seminerlerinin, atölyelerin,
kavramsal projelerin, bir karanl k oda ve sanat galerisinin bar nd ,

söyle i ve tart malar n gerçekle ti i bir giri imdir. zmir'de foto raf sanat  temelinde nitelik gözeten bir
hareketlilik ve etkile im yaratmay  amaçlamaktad r.



Mehmet Bildirici (18 - 27 Temmuz)

ANT K ÇA DA ICONIUM (KONYA) ve YAKIN ÇEVRES
BELGE ve FOTO RAF SERG

24.02.1939 tarihinde Konya’da do du. Konya
Lisesi’nden 1957 y nda, TÜ aat
Fakültesi’nden 1962 y nda aat Yüksek
Mühendisi olarak mezun oldu.
30 y l Konya’da özel ve resmi kurumlarda
çal , 1971-1982 y llar  aras nda KDMM
Akademisi’nde (Selçuk Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi) ö retim görevlisi
olarak görev yapt , Yap  Malzemesi ve Yap
Stati i derslerini yürüttü. 1984-1995 y llar
aras nda Konya Devlet Su leri IV. Bölge
Müdürlü ü’nde çal , 1995 y  sonunda
emekli oldu. 1996 y nda stanbul’a yerle ti,
1997-1998 y llar nda Büyük stanbul

çmesuyu projesinde Mü avir olarak çal . 1997 y ndan bu tarafa stanbul
mahkemelerinde bilirki i olarak mesleki ya am  sürdürmektedir.
1991 y ndan bu yana tarihi su yap lar , Konya tarihi ve çevresinde antik
yerle imler, Konya Lisesi, Gökova tarihi… ile ilgili ara rmalar
sürdürmektedir.
ngilizce bilmektedir.

2001 y nda srail, 2004 y nda Efes, 2007 y nda Ürdün’de yap lan Cura
Aquarum isimli Uluslar aras  tarihi su yap lar  konulu toplant lara kat lm
ve tebli  sunmu tur.

Yay nlanm  eserleri öyledir:

Yap  Malzemesi 1986, (S.Ü. yay )
Yata an köyü, 1988 (özel yay n)
Konya tarihi su yap lar , 1994 (DS  yay )
Tarihi sulamalar 2004, (DS  yay )
Konya Lisesi’nden bir dönem (CD-özel yay n)
Konya Liselileri Korukent bulu malar  (özel yay n)

rky n ötesinden TÜ an lar  (CD-özel yay n)
Konyal evka Anan n roman  (CD-özel yay n)Konya, Mu la, stanbul
gazete ve dergilerinde yakla k 200 yaz ,
tarihi su yap lar  konusunda çe itli toplant larda sunulmu  bildirileri vard r.
Uzun zamandan beri Gökova ile toplad  belge ve foto raflar  ilk defa
13.08.2004 tarihinde, ikinci olarak 28.07.2006 tarihinde
Akyaka Nail Çak rhan & Halet Çambel Kültür ve Sanat Evi’nde açm r.
Gökova Akyaka’y  Sevenler Derne i üyesidir.

retmen Düzey Bildirici ile evli ve olup çiftin bir o lu iki k , iki torunu vard r.



Simon J. A. Simpson (01-10 A ustos)

Foto rafç k Ya ant nda Resmi Olmayan
Özgeçmi i

Simon Simpson okul ö rencisiyken
lendiren romantik dü üncelerle jeolog

olmak istiyordu – jeoloji çekiç elinde, hafifçe
çam a açlar n aras nda dola  hayal
ederdi.  Küçük bir akademik kriz sonucu bu
dü üncelerin tümü de ti ki o bunun yerine
foto rafç  olmaya karar verdi.
1977’de Foto raf Sanat  B.A. Degree’yi
ba ar yla Polytechnic of Central
London’da bitirerek Foto raf nas l do ru
yap  ö rendi – yararl  ve ilginç di er birçok
eyle beraber.  Film Endüstrisinde çal mak

istemesinden dolay  BBC Televizyon Film Bölümünde ‘geçici’ bir i e girdi;  on be  y l dünyay  dola ktan
sonra, kendini i ine son verilmi  olmakla buldu.  Sadece kendisinin bildi i baz  nedenlerle ses kayd  ve
seslendirmede çal  fakat kendi zevki için foto raf çekmeye devam etti – arkada lar  ve ailesini y ld rma
pahas na çaba sarfetti ini gösterdi.

O imdi UK’da avantajl  olmayan insanlarla çal yor.  Onlar n ki isel ve
sosyal yeteneklerini geli tirmeye yard m eden projeleri haz rl yor ve sunuyor.
Foto rafla hiçbir ilgisi yok fakat yinede mükafat verici.

 Bu s rada güzel bir Tükiyeli Kürt’le evlendi ve bu nedenle ilk kez
foto rafsal ufku Türkiye’ye uzand .  Nitekim o, çok say da Türkiye resimleri
çekti inin fark na vard  ve foto raflar yla daha ciddi bir eyler yapma zaman n geldi ine karar verdi.

 Ya ad  bölgede, Beckenham Foto raf
Toplulu una kat ld  ve imdi oran n Ba kan.  
UK’de sergisi oldu, dergi ve gazetelerde makale ve 
foto raflar  yay nland .  O, do a ve manzara, bununla
birlikte e lenceli, tuhaf ve nadir yanlar (ki bunlar n 
tümü Türkiyede çok) foto raflamaktan çok zevk al r.

Birgün biraz daha ünlü olmak istiyor fakat ümidi imdi; foto raflar
arac yla onun dünyay  nas l gördü ünü insanlar n be enmesi ve sevmesi.

tom
Durchstreichen



Svetlana naç (15 - 24 A ustos)

1965 Do um - Rusya – Çelabinsk.

1972-1982 Klasik Lise E itimi ve Çocuk Güzel Sanatlar Okulu - Resim
Bölümü.

1982-1984 Yüksek Sanat Okulu - Grafik Tasar

1984-1989 Teknik Üniversite - Moda Tasar . (5 y l)

1989-2000 Rusya, Kazakistan ve stanbul’da moda ve grafik tasar
üzerine çal .
Resim çal malar n yan  s ra, kitap resimledi, afi  haz rlad ,
çe itli kurum ve kurulu lara ait reklam çal malar  yapt .

2000 Y ndan bu yana çal malar  tamamen
resim üzerinde yo unla rd .
Rusya ve Türkiye’de çe itli karma sergilere
kat ld .
Türkiye’de 11 Ki isel Sergi açt .
Eserleri Türkiye, Amerika Birle ik Devletleri
ve Avrupa
ülkelerinde özel koleksiyonlarda bulunuyor.

Birle mi  Ressamlar ve Heykelt ra lar derne i üyesidir.

 SERG LER :

1976 – 1984 Karma Sergiler – Çelabinsk - Rusya
1977 lk Ki isel Sergi – Çelabinsk - Rusya
1984 – 1989 Karma Sergiler – Omsk - Rusya
2000 Ki isel Sergi – Bo aziçi Üniversitesi Mezunlar Derne i – stanbul
2000 – 2001 Karma Sergiler – Almelek ve Artemis Sanat Galerileri – stanbul
2001 Ki isel Sergi – Nail Çak rhan-Halet Çambel Sanat Merkezi - Akyaka
2002 Ki isel Sergi – Devlet Güzel Sanatlar Galerisi – Mu la
2002 Karma Sergi – Devlet Güzel Sanatlar Galerisi - Kütahya
2002 Ki isel Sergi – Nail Çak rhan-Halet Çambel Sanat Merkezi - Akyaka
2002 Karma Sergi – Halikarnasos Kültür ve Sanat Merkezi - Bodrum
2003 Ki isel Sergi – Ça da  Güzel Sanatlar Merkezi - Ankara
2003 Ki isel Sergi – Marmaris Müzesi – Kale içi.
2003 Karma Sergi – Devlet Güzel Sanatlar Galerisi - Mu la
2003 Ki isel Sergi - Vak flar Bankas  Genel Müdürlük Galerisi-Levent -
stanbul

2004 Ki isel Sergi – Marmaris Belediyesi Sanat Merkezi
2005 Ki isel Sergi - Nail Çak rhan-Halet Çambel Sanat Merkezi – Akyaka
2006 Ki isel Sergi - Kültür ve Sanat Derne i - Akyaka
2006 Karma Sergi - Point Center - Marmaris
2007 Ki isel Sergi – Atakule Vak fBank Sergi Salonu - Ankara
2008 EgeART 2008 Ulusalaras  Sanat Günleri - zmir





Ay e Saray (29 A ustos - 7 Eylül)

Sanat e itimi/atölyeler:
ref Üren, Osman Zeki Oral (pastel, desen)

Bünyamin Balamir, Ercan Gülen (desen, lavi)
As m Yücesoy, Orhan Güler, Saadet Gözde
(suluboya)
Emel Seyrantepe (desen, lavi, suluboya)
Yurdanur Özdinç (soyut, ya boya, kar k)
Gülseren Sönmez (kar k)
Filinta Önal, Turgut Tuna (heykel, çini)
AFSAD, FSK, Tacettin Teymur Foto raf
Atölyesi (foto raf)
AFSAD: Cenap Saryal: Güne  Bask
Teknikleri (foto raf)

Üyelikler:
Ankara Kad n Ressamlar Derne i: AKRD

Sergiler:
Karma resim, foto raf ve heykel sergileri

Karma AKRD Sergileri (2004-Eski ehir, 2005, 2006, 2007-Ankara)
Türk Tabipler Birli i: 14 Mart T p Bayram  Sergisi (2006-Ankara)
Tacettin Teymur: “I kla gelen”, “ve Kad n” Sergileri (2006-Ankara)
"Kad nlar için Kad nlar taraf ndan" Karma Foto raf Sergisi (2007-Ankara,
Bursa www.kadinlaricin.org)
AFSAD Atölyeler Sergisi (2007 Ankara)
 "Dü sel Gerçekler" Ki isel Soyut Foto raf Sergisi (2005-Ankara, 2006-
stanbul, 2007-4-Adana)

"Dü sel Gerçekler" Ki isel Soyut Foto raf Sergisi (2007-Kosova)
"Dü sel Gerçekler"- Seçki - Avrupa Birli i Bilgi Merkezi Kad n Haftas
Etkinlikleri (2007, 8-15/3  stanbul)
"Dü sel Gerçekler"- Seçki - TURKRAD (2007 Antalya)

 ”DÜ SEL GERÇEKLER” –
“Dü sel Gerçekler”, hüküm süren karma a ve teknolojinin etkisiyle daha da

zlanan ya am ak  bir an için de olsa durdurup, gittikçe daha uzaklarda ve büyük ölçeklerde
arad z dü lerimizi ça ran renk ve k oyunlar , emektar ve mekanik bir Nikon FG 20 yard
ile, gözümüzün önünde, elimizin alt nda, hatta kendi derinliklerimizde ke fetmenin ve ar nman n hazz
yans tmaktad r.

Soyutlaman n ötesine geçen soyut kompozisyonlardan olu an, klasik foto raf bak n ötesinde resimle
foto raf  birle tiren, uzak ve so uk "soyut" kavram  yak n ve s cak bir konuma ta yan ilk ve tek soyut
foto raf sergisi olarak nitelendirilen "Dü sel Gerçekler", k k m ve yans tma gücü yüksek
malzemelerden kurgulanm  olan dü sel; ancak gerçek görüntülerden olu maktad r.

 Keyifli yolculuklar…

 Sergi Kronolojisi:
Çankaya Belediyesi Ça da  Sanatlar Merkezi (Ankara, 2005)
stanbul Foto raf Sanatç lar  Derne i (2006)

Avrupa Birli i Bilgi Merkezi: Seçki - Kad n Haftas  Etkinlikleri stanbul, 2007)
Adana Foto raf Sanatç lar  Derne i (2007)
Dokufest Film Festivali (Prizren, Kosova, 2007)

http://www.kadinlaricin.org


Ülkü Onur (12 - 21 Eylül)

Ülkü Onur 1943 do umlu. Emekli teknik ressam. On
ld r Akyaka’da ya yor.

1993 Londra'da kara kalemle resim yapmaya ba lad .
Orada kuru pastel, Ankara'da Yap m Sanat'ta ya
boya tekni i ö rendi.
Çal malar nda kuru pastel ve ya  boya uyguluyor.
Resimleri figüratiften soyuta dönü türmekte.
Resim yapmak ona göre bir tutku. S radan ya da
geçici bir grev de il. Bir tür ya ama nedeni, var olma
çabas . De im oldu u sürece bu çaba bitmeyecek
gibi.

Nesnelerin do adaki yap lar ndan soyutlay p resmin
kendine özgü do as  öne ç kartmak ona daha do ru
geliyor. Resim yapan n kendine özgü bir tekni i olmal  ki resim diliyle
bütünle ebilsin ve kendine özgü dünyas  çözdü ünde biçim ve renklerin ona
özgünlük kazand raca  dü üncesinde.

Ça da , tarafs z ve dürüst resim yapmak gayretinde.

 Sergiler:

1995 – 1996  Mu la Güzel Sanatlar Galerisi (4 karma)

2001 – 2002  Ankara Ça da  Sanatlar Galerisi (4 karma)

2003              Marmaris Belediyesi Sanat Galerisi

1999 – 2008 Akyaka Nail Çak rhan Kültür Evi



Ne e Aksoy ve Türkan Di budak (26 Eylül - 5 Ekim)

Ne e Aksoy
1961 y nda Ankara’da do du. Ankara K z Lisesi’nden
mezun olduktan sonra Bay nd rl k ve skan Müdürlü ü’nde
hesap uzman  olarak görev yapt .
Emekli olduktan sonra bo  zamanlar  de erlendirmek
amac yla Tekstil ve El Sanatlar  Derne i’nde Yönetim
Kurulu üyeli i yapm , kurslar na kat larak da amac  burslu
çocuk okutmak olan bu derne e katk da bulunmu tur.
Bu süre içinde üç y l boyunca patchwork çal malar nda
kuma  parçac klar yla yapt  pano çal malar ndaki
pencere ve kap  konular  tuvale aktarmay  dü ündü ve
Fehnur pek’ten ders almaya ba lad . Halen Fehnur pek ve
grubuyla çal malar na devam etmektedir. Yaz aylar  geçirdi i Marmaris'teki ve
çevresindeki eski ta  evlerdeki ya anm klara duydu u özlemle
“begonville”lerin gölgeledi i, sardunyalar n süsledi i kap  ve
pencereleri resimlerine konu etmi tir.

Kat ld  Sergiler:
5 Eylül 2005 Vak fbank Genel Müdürlü ü Fuayesi

27 Nisan 2006 Hazine Müste arl  Sanat Galerisi
19 Kas m 2007 Türk-Amerikan Derne i Emin Hekimgil Sanat Galerisi

Türkan Di budak

1945’de Aksaray’da do du. E itimini K z Teknik Yüksek
retmen Okulunda tamamlad . Ö retmenli inin ilk be  y

Mu la K z Meslek Lisesi’nde geçti. Daha sonra Ankara’n n
çe itli yerlerindeki K z Meslek Liselerinde idarecilik ve giyim

retmenli i yapt .
2000 y nda çok sevdi i ö retmenlik mesle ine emekli olmak
suretiyle veda etti. Fakat ö retmenlik sevgisinin devam yla son
mezun etti i ö rencileri ile gelinlik ve abiye moda evi açt .
Moda evi çal malar  yedi y l sürdü. Bu sürede çok sevdi i ve
özlem duydu u Mu la ve özellikle Akyaka’da daha uzun süre
kalma olana  buldu. Ankara’da Fehnur pek’den ald  ya
boya, guaj resim derslerinde do aya olan hayranl  ve
ço unlukla Akyaka’n n muhte em güzelliklerini tuvaline aktarmaya çal .

Kat ld  sergiler:
Kültür Bakanl  DÖS M Resim Galerisi, Ankara, Haziran
2002
Vak fbank Gen. Müd. Fuayesi, Ankara, Eylül 2005
Hazine Müste arl  Sanat Galerisi, Ankara, Nisan 2006
Türk-Amerikan Derne i, Ankara, Kas m 2007



Hale Ozansoy (10 - 19 Ekim)

itimci bir ailenin k  olarak 1954 y nda
dünyaya geldi.
stanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi

Yüksek Mimarl k bölümünden mezun oldu.
Akademide temel e itim derslerinde Özdemir
Altan, Altan Gürman ve Özer Kaba n
ögrencisi oldu.
stanbul'da Mimarl k mesle inde geçen

çal ma y llar n ard ndan Bodrum'a
yerle erek 1997 y nda Mu la Üniversitesi
bünyesinde aç lan resim çal malar na kat ld .

zmirli ressam Soner Göksay dan manl nda
2 y l çal ktan sonra da 2003 y nda kendi
atölyesini kurarak resim çal malar na devam
etti.
Bodrum ART derne inin de üyesi olan sanatç
resim çal malar n yan ra iirler ve k sa
öyküler yazarak sanatsal üretimine devam
ediyor.
Eserleri stanbul, zmir ve Bodrum'da özel
koleksiyonlarda yer al yor.

Eserlerinde odak noktas  olarak insan  ele
al yor, özellikle de kad  öne ç kar yor.
Herhangi bir sanat ak n kayg nda
olmaks n özgün dilini yaratmaya çal yor.
Sanatç , ya amda a rl kl  rolü olan kad nlar
gözlemliyor, dü ünüyor, ya anm klar
sonucu ortaya ç kan kederlerini, hüzünlerini, isyan, öfke, özlem ve

lganl klar  duyarl  bir yakla m ile çizgiye ve renge dönü türerek
portrelerinde bir bak , figürlerinde bir duru  ile tuvaline aktar yor.
Soyut figüratif bir üslup ile sunulan yaln z kad nlar n dramatik
suskunluklar n arka plan ndaki öyküleri, sessiz bir ç a dönü erek

aram za kat yor. '' Ben, duygular  resmediyorum.'' diyor sanatç .

SEL SERG LER

2007 egeart zmir
2007 jazz now sanat galerisi Bodrum
2007 taksim sanat galerisi stanbul
2006 tcdd müze ve sanat galerisi zmir
2005 pera sanat galerisi stanbul
2004 belediye sanat galerisi Bodrum

 BAZE KARMA SERG LER

2007 fer-art sanat galerisi Akhisar
2007 artist07 stanbul
2007 pera sanat galerisi stanbul
2005 galeri biny l stanbul
2005 pera sanat galerisi stanbul
2003 yaghane Bodrum



Ekindiz Tanay (24 Ekim - 2 Kas m)
1933 Ankara do umlu.
1948 y nda Sarar lkokulu’nu bitirdi,
1952–1953 döneminde Ankara K z Lisesi’nden
mezun oldu.
stanbul Güzel Sanatlar Akademisi resim

bölümünde bir buçuk sene okuduktan sonra
Ankara’ya döndü. 1966 senesinde Almanya’ya
gitti. Karlsruhe seramik bölümü akademili

rencileriyle birlikte e itim ald . Yurda
döndükten sonra “Maden Tetkik Arama”
enstitüsünde teknik bilgisini art rmak amac  ile
çal malar yapt .
1970 senesinde kültürel al  veri  çerçevesinde
Endonezya sefaretinde Sefire Han m taraf ndan

verilen “Batik Kurslar ”na kat ld  ve çal malar yapt , ki isel batik sergileri
açt . Amerika’dan gelen arkada ndan Vitray Sanat  ö rendi ve çal malar
beraber sergilediler.
Türk Amerikan Derne i’nin ça  hocas  olarak dernek binas nda batik ve
vitray kurslar  verdi. On be  sene içersinde be  bin batik vitray ö rencisi
yeti tirdi. Yeti en usta ö rencilerle “Gökku ” atölyesini kurdu. Mü terek
sergiler açt lar.
Ankara’da ilk defa kad nlardan olu an “Kad n Vitrayc lar” ekolünü kurdular. Çocuklar n e itimi
nedeniyle 1989’da stanbul Pendik’e yerle ti. Türk Kad nlar Birli i Pendik ubesini kurucu ba kan olarak
açt . Kültür ve e itim çal malar  yapt .
1998’de Ankara’ya döndü ayn  sene “Kad n, Kültür, Sanat ve Dayan ma Derne i”ni kurdu. Anadolu
kültürünü tan tmak ve yüceltmek için faaliyetlerde bulundu ve üretken Türk kad n el sanatlar na
destek verdi. 29 Ekim 2007’de temelli olarak do as na hayran oldu u Gökova “Akyaka”ya yerle ti.

Sanatevinde Sergi Açan Ki iler ve Gruplar

Ad Soyad l
Serkan Ad n 2002
Sevgi Aktur 2006
Ula Halk E itim Merkezi  Akyaka El Sanatlar  1999+2000
Aziz Albek 2004
yem mren Aslan 2007

Ebru Baran 2006
Mehmet                             Bildirici 2004+06
Nuran Bozkurt 2004+06
Atöliye BronzHane 2005
Riitta Cankoçak 2000+01
Mediha Gerez Çakmak 2005
Irene Cantez 2004
Tülin Çiftçi 2005
Feride Da 2005
Do abel Derne i, Kayseri 2005

ld z Dincer-Yalç ner     2004+07
Gülnur Efendio lu 2001+02+03+04



Emin Güler 2007
Emel Gülsoy 2006
Emre kizler 2007
Tülay Ilhan 2007
Svetlana naç 2001+02+03+05
Georgeta Ionel-Gözen 2006
Özden kta 2003
Nuran skit 2007
Vahdet Kad lu 2003+07
Aliye Ka r 1999
Zühra mgeri 2004
Muhittin Köro lu 2006
Mücella Küçükalpelli 2005
Murat Külcüo lu 2002
Çi dem Meral 2005
Kuma  Boyama Kursu Mu la Belediyesi 1999
Ç Y D. Derne i Mu la 2004
Resim Çal anlar Grubu Mu la 2003
Bülent Mühürdaro lu 2002+03+04+07
Dineke Mühürdaro lu 2004+06
Hasan Mutlu 2003
Keriman Nargaz 2007
Erdo an Nur 2006
Nursel Nur 2006
Semiramis Öner 2000
Ülkü Onur 1999+2000+01+02+03+04+06
Bingül Oyman 2004+06
Hikmet Öz 1999+05
Orhan Özkaya 2002+07
Erdo an                                Özmen 2004
Cem Sa bil 2005
Özay Sar önder 2002
Mehmet Selim Sayg 2003

k Soytürk 2002+03+05
lmaz Sülükçü 2000

Bahar Suseven 2004
Abdullah Taktak 2002

lmaz Tankut 2004
Ayten Ta nar 2005
Ercüment Tarhan 2003
Ayten Timuro lu 2003 + 06
Korkut Tiryaki 2007
Ruhsar Uçar 2007
Muazzez Uluda 2007
Nevin Ünal 2006
Ilg m Veryeri 2002
Sezer Yalçiner 2007
Türkan Yalç ner 2004
Fikret Yaltrakl 1999+2001+2002




