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YAĞMUR TURAN
1991 İzmir doğumlu Yağmur Turan; 2005’de Nevvar Salih İşgören Anadolu Meslek ve
Meslek Lisesi’nin Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümüne başlayarak renk, doku,
görme biçimi ve tasarım konusunda aldığı eğitimle sanat hayatına adım atmıştır.
2013 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim
bölümündeki derece ile mezuniyetinin hemen ardından, Yaşar Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Sanat ve Tasarım Ana sanat Dalı’nda tezli yüksek lisans eğitimine
başlamış, 2016 yılında Yard. Doç. Dr. Mehmet Kahyaoğlu danışmanlığında “Türk
Resim Sanatında Soyut Geometrik Yaklaşımlar” başlıklı tez metnini hazırlayarak
mezun olmuştur.
Lisans ve yüksek lisans eğitimi süresince disiplinler arası çeşitli sanatçıların workshop
çalışmalarına katılmıştır. 2009-2017 yılları arasında 3 solo sergisinin yanı sıra; çeşitli
şehirlerde gerçekleşen uluslararası bianel, trianel ve fuarlarda ve karma sergilerde
yer almıştır. Eserleri birçok sanat yarışmasında ödül almıştır. Ayrıca uluslararası
kişisel ve kurumsal koleksiyonlarda da yer alan Yağmur Turan, disiplinlerarası
çalışmalarına İzmir Alsancak’ta bulunan atolyesinde devam etmektedir.
Yağmur Turan was born in İzmir in 1991; started studying in Nevvar Salih İşgören
Anatolian Vocational and Vocational High School Graphical Design and Photography
department in 2005 and stept into the life of arts by the education she took about
color, texture, ways of seeing and design. In 2013, right after her graduation with
degree from Muğla Sıtkı Koçman University Fine Arts Faculty Painting Department,
started her masters with thesis in Yaşar University Social Sciences Institute Art and
Design Main Art Branch, In 2016, with the consultment of Asst. Assoc. Dr. Mehmet
Kahyaoğlu, she graduated by the thesis named “Abstract Geometric Approaches in
Turkish Painting”.
Through her undergraduate and graduate education, participated interdisciplinary
workshop studies of various artists. Between years 2009-2017, alongside 3 of her
own solo exhibitions, took part in various bianels, trianels, fairs and composite
exhibitions. Her works which has gotten awards in many art contests also found their
place in international personal and corporate collections. Yağmur Turan is continuing
her studies in her workshop located in İzmir Alsancak.
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