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G Ü L H A N  D Ö N M E Z  

 
 

 

Gülhan Dönmez, 1975 yılında Tarsus'ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Tarsus'ta 
tamamladı. 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji bölümünden mezun 
oldu. 2014 yılında Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim bölümüne girdi.2017-
2018 Eğitim öğretim yılında fakülte birincisi olarak mezun oldu. 2018 -2019 eğitim öğretim 
yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim anadalında yüksek 
lisansa başladı.  
 
Sanatçı, çalışmalarının genel çerçevesini; insanoğlunun yaşadığı doğayla olan 
mücadelesinin bir yansıması olarak ortaya çıkan “kültür “olgusu oluşturmaktadır. Bu 
anlamda geçmiş-gelecek, yeni-eski diyalektiği çerçevesinde malzemeye dayalı üretimler 
gerçekleştirilmektedir. Çalışmalara yön veren yan kavramlar “tabular rasa”, “ağaç kültü”, 
“alfabe/sembolik ifade “, “basılı kitaplar”,” kültür aktarımı “, öne çıkmaktadır. 
 
Gülhan Dönmez was born in 1975 in Tarsus. He completed his primary, secondary and high 
school education in Tarsus. In 2001, he graduated from Istanbul University Faculty of 
Science, Department of Biology. In 2014, he entered Mersin University, Faculty of Fine Arts, 
Department of Painting. Graduated as the top student in the academic year. In 2018-2020 
academic year, she started her master degree at Necmettin Erbakan University, Institute 
of Social Sciences. 
 
The general framework of his work; The phenomenon of m culture inin, which emerges as 
a reflection of the struggle of human beings with nature, constitutes the phenomenon. In 
this sense, material-based productions are realized within the framework of past-future, 
new-old dialectics. Side concepts that direct the studies are tabular rasa, tree cult, 
alphabet / symbolic expression, printed books, culture transfer. 
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