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Bu kitabın her türlü yayın hakkı İstanbul Ayvansaray Üniversitesi’ne aittir. Yazılı 
izin olmadan elektronik veya fotokopi yoluyla kısmen veya tamamen 
kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz. Kaynak göstermek şartıyla alıntı 
yapılabilir. Kitapta yer alan eserlerin tüm sorumluluğu, bölüm başında yer alan 
sanatçıya/sanatçılara aittir.



Prof. Dr. Emre ALKİN - Rektör

Pandemide ilk günlerin şaşkınlığını atlattıktan sonra, önce ekmek yapmaya 
başladık hemen ardından, balkonlardan yükselen müziğin her çeşit ritmini 
dinlemeye, birlikte dans etmeye, hızlıca dijitale adapte olan sergi ve tiyatro 
oyunlarını izlemeye başladık. Çünkü sevdiklerimizin sağlığını güvence altına 
aldıktan sonra bir araya gelip sanatla ruhumuzu doyurmak, farklı dünyalar 
arasında dolaşmak hepimize çok iyi geldi. 

Neyse ki bilim kısa sürede imdadımıza yetişti ve şu an istediğimiz etkinliklere 
katılıyor, üniversitelerimizde yüz yüze eğitime devam edebiliyoruz. Aynı zamanda 
geçtiğimiz 2 yıllık dönemde uzmanlaştığımız, dijital platformlarda düzenlediğimiz 
sanat etkinliklerini de sürdürüyoruz. 

Fark yaratarak, olağanüstü yeteneklerle olağanüstü işler başarmışlardır. Bugün 
akademisyenlerimizin, sanatseverler için ortaya koyduğu eserleri bu gözle 
incelerken bir kez daha gurur duydum. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi olarak 
spor, bilim, ekonomi alanlarında fark yaratan, marifetli, sıra dışı, çarpıcı işler 
yapmaya devam edeceğimizi büyük bir inançla söyleyebilirim. 

Üniversitelerimizde eğitim vermek kadar bilimsel ve sanatsal eserleri ortaya 
çıkarmak çok önemli. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi’nin içerisinde de 
desteklerini her zaman hissettiğimiz Mütevelli Heyetimizden güç alarak, bilimden 
sağlığa, spordan sanata kadar birçok alanda, çağının öncüsü bir anlayışla 
üretmeye devam edeceğiz. 

Kıymetli hocalarımızı ortaya koydukları eserleri için tebrik ediyorum.



Dr. Öğr. Üyesi Bahadır ELAL - Plato MYO Müdürü

Pandemi nedeniyle sosyal mesafenin önem kazandığı ve sanat paylaşımlarının 
da dijitalleştiği bu dönemde, bizler de bu değişen ve gelişen koşullara uyum 
sağlayarak ve mekan algısını ortadan kaldırarak online sergi aracılığıyla 
sanatçıların eserlerini sanatseverlerle buluşturmayı misyon edindik.

Sanat okulu vizyonuyla temeli atılan İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, Plato 
Meslek Yüksekokulu olarak, sanatın ve sanatçıların her zamankinden fazla 
desteklenmesi gerektiğinin bilinciyle, pandeminin bir ürünü olan bu sergiyi 
teknolojileşen dünya koşullarında, online sergi şeklinde siz değerli 
sanatseverlerin beğenisine sunmayı bir görev biliyoruz.

Sayın Dilek Türkmenoğlunun’nun, izlerini taşıdığımız kültürel hafıza ve kendisini 
zaman ve mekâna yerleştirme / yerleştirememe durumundan hareketle, insanın 
orada, burada ve zamanda izler keşfettiği halini anlamlandırmaya çalıştığı kişisel 
ve toplumsal imgelemde çağrıştırdıklarıyla varoluşumuza ilişkin düşünceler 
ürettiği “İzlenimler/Ara(f)dalıklar”ı siz değerli sanatseverlerin beğenilerine 
sunmaktan onur duyarız.



İzlenimler / Ara(f)dalıklar

Dilek Türkmenoğlu'nun çalışmaları insanın, tüm yaşamı boyunca izlerini 
taşıdığımız kültürel hafıza ve kendisini zaman ve mekâna yerleştirme / 
yerleştirememe durumundan hareketle ara(f)dalıklar kavramına değinmektedir. 
İnsan orada, burada ve zamanda izler keşfederekn ara(f)dalıkta olma haline 
anlam kazandırmaya çalışır. Sergi birkaç temaya bu açıdan bakmayı dener. Bu 
yönüyle mimari, mekânla kurduğumuz ilişkiyi konumlandırırken, su kişisel ve 
toplumsal imgelemde çağrıştırdıklarıyla varoluşumuza ilişkin düşünceler üretir.

Eser Künyesi
1 İzlenimler I, Tuval Üzerine Karışık Teknik, 100x120 cm, 2010
2 İzlenimler II, Tuval Üzerine Karışık Teknik, 100x120 cm, 2010
3 İzlenimler III, Tuval Üzerine Karışık Teknik, 105x120 cm, 2010
4 İzlenimler IV, Kağıt Üzerine Karışık Teknik, 105x120 cm, 2015
5 İzlenimler V, Kağıt Üzerine Karışık Teknik, 105x120 cm, 2015
6 İzlenimler VI, Kağıt Üzerine Serigra
7 Ara(f)dalıklar I, Kağıt Üzerine Karışık Teknik, 35x25 cm, 2015
8 Ara(f)dalıklar II, Kağıt Üzerine Karışık Teknik, 35x25 cm, 2021
9 Yaratılış I, Kağıt Üzerine Karışık Teknik, 57x77cm., 2018
10 Yaratılış II, Kağıt Üzerine Karışık Teknik, 48x70cm., 2018

Sanatçı/Akademisyen
İlk ve orta öğrenimini İzmir'de tamamlayan Dilek Türkmenoğlu, lisans eğitimini 
1993'de Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde 
tamamlamıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi Resim Anasanat Dalı'nda 1997'de 
Yüksek Lisans; 2004'de sanatta yeterlik eğitimini tamamlamıştır. Türkmenoğlu, 
akademik çalışma hayatına Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde 
başlamış, 2011'de Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Sanat 
Bölümü Bileşik Sanatlar Programına geçiş yapmıştır. Halen aynı programda 
öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Akademik faaliyetlerinin yanı sıra yurt içinde 
ve yurt dışında birçok karma sergiye katılmış, yurt içinde kişisel sergiler açmıştır. 
“İzlenimler” Resim Sergisi YTÜ, Yüksel Sabancı Sanat Merkezi (2014), Erciyes 
Üniversitesi Zafer Bayburtluoğlu Resim Galerisi (2007) kişisel sergi; Mighty 
Tanaka Bos Grup Sergisi, The Nut Roaster Studio (2008), Buswick Açık 
Stüdyolar Sanat Festivali, New York (2008), First International Action Art, Pinelo 
Gallery Group Exhibition (2018) bunlardan bazılarıdır.
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