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Yaklaşık 10.000 yıldır insan hayatının bir parçası olan el yapımı seramik, içinde bulunduğumuz hıza 
odaklanmış dijital çağda, seri üretim, yeni teknolojiler ve yeni malzemelere rağmen önemini koruyor.  
Seramiğe ilginin çok yoğun olduğu bu dönemde, iyi tasarımın, özgün olmanın, kaliteli üretimin önemini 
hatırlatmayı; seramikle neler yapılabileceğini gösteren, yaratıcılığı ve hayal gücünü yansıtan, el yapımı 
seramik eserleri özendirmeyi; seramikçinin el yapımı işlevsel bir seramiği yaratırken harcadığı zaman, 
emek, gösterdiği özen ile yaratım sürecindeki hayal gücü ve düşünceyi ödüllendirmeyi hedefledik.

İşlevsel el yapımı seramiğin tasarım ve üretiminde özgünlük ve kalitenin önemini hatırlatmayı amaçlayan 
hanterra seramik yarışmasının bu yıl ilkini düzenledik ve konusunu kupa | fincan olarak belirledik. 

İyi tasarım, sanatı günlük yaşama dahil etmenin bir yolu olduğu kadar, işlevle olan uyuşmazlıkları 
çözümlemenin bir yoludur. İşlevsel ürünler için malzemeler ve tasarımlar üzerinde çalışmak, estetik ile 
fonksiyonun birleştirmesi gereken fikirleri uyumlu şekilde hayata geçirmek anlamına gelir. Örneğin kupa 
| fincan söz konusu olduğunda, obje sadece bir tasarım nesnesi olmanın ötesinde iyi bir içme deneyimi 
sunmalıdır. Sergide yer alan eserler, MÖ 6500’den beri üretilen ve günlük yaşamımızın vazgeçilmez bir 
parçası haline gelen kupa | fincanın işlevinden vazgeçmeden, farklı teknikler, malzemeler, renklerle nasıl 
farklılaşabileceğini, nasıl farklı yorumlanabileceğini gösteriyor. 

Bu yarışma onlar olmadan gerçekleşmezdi: 
Sponsor olarak bizi destekleyen Sibelco Deutchland GmbH, Colorobbia Art, Mars 
Fırınları üreticisi Özmak Mühendislik’e; tarafsız ve özenli değerlendirmeleriyle 
jüriyi oluşturan Esra Carus, Tuba Önder Demircioğlu, Prof. N. Lerzan Özer, Froukje 
Van Baren ve Guido Bitossi’ye; eserlerini bizimle paylaşarak yarışmamıza katılan 
herkese sonsuz teşekkürler.



 
J Ü R İ  Ü Y E L E R İ

E S R A  C A R U S

T U B A  Ö N D E R  D E M İ R C İ O Ğ L U

Seramik Sanatçısı

Esra Carus Studio Kurucusu | Türkiye
      www.esracarus.com
      esracarusstudio

Seramik Sanatçısı

Tuba Ceramic Studio Kurucusu | Türkiye
      www.tubaonder.com
      tubaonderdemircioglu



P R O F.  N .  L E R Z A N  Ö Z E R

F R O U K J E  VA N  B A R E N

G U I D O  B I T O S S I

Seramik Sanatçısı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 
Seramik ve Cam Bölümü Öğretim Elemanı | Türkiye

Avrupa Seramik Çalışma Merkezi 
Sundaymorning @EKWC’de 
atölye (workshop) danışmanı | Hollanda

     www.sundaymorning.ekwc.nl
     sundaymorning_ekwc

Colorobbia S.p.A 
Yönetim Kurulu Başkanı | İtalya



Yasemin Uğurlu Çetindemir (d.1981, İstanbul) 2003 yılında Bilkent 
Üniversitesi İşletme Bölümü’nden, 2012 yılında Academy of Art 
University Animasyon ve Görsel Efektler Bölümü’nden mezun olmuştur. 
Üniversitede seçmeli ders olarak tanıştığı seramik, hayatında önemli 

bir dönüm noktası olmuştur. Bir yandan makine üretimi yapan aile şirketinde muhasebe ve finansal işlerle 
ilgilenirken öte yandan çeşitli ustaların ve hocaların yanında seramik yolculuğuna devam etmiştir. 2020 
yılında kendi atölyesini açarak ağırlıklı olarak çömlekçi tornasında sofra ürünleri üretmeye yönelmiştir. 
İşlerinde, geometrik şekillerle ince detaylara yer vermekte; kullandığı renkler ile doğaya ve özellikle su 
altındaki yaşama olan hayranlığını yansıtmaya çalışmaktadır. Günlük yaşam içerisinde kullanılan sıradan 
objeleri keyifli bir hale getirmek için denemelerine devam etmektedir.

YA S E M İ N  U Ğ U R L U  Ç E T İ N D E M İ R
BAŞARI ÖDÜLÜ

LINIE        85 x 85 x 75 mm         Stoneware       Çömlekçi tornası ile şekillendirme        1220 oC.           .       .                    .



M E D İ H A  A L K A N
MANSİYON

(d. 1994, Nevşehir, Acıgöl) İlk ve orta öğrenimini Nevşehir'de tamamladıktan 
sonra, 2014 yılında Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi, Avanos 
MYO'da Seramik ve Cam Tasarımı bölümünü bitirdi. Aynı yıl içerisinde 
DGS ile Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam 

Tasarımı bölümüne yerleşti. 2017 yılında Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Tasarımı Bölüm birinciliği 
ile mezun oldu. Yine aynı yıl içerisinde Uşak Üniversitesi Lisansüstü Seramik Ana Sanat Dalı programını 
kazanmış ve 2021 yılında mezun olmuştur. Çok sayıda sergi sempozyum ve çalıştaylara katılmıştır. 

LOOP        100 x 110 x 110 mm         Düşük derece seramik        Çömlekçi tornası ile şekillendirme       1070 oC.             .              .                    .



E N E S  A K S O Y 
MANSİYON

(d. 1993 Manisa, Akhisar) Balıkesir Kadriye-Kemal Gürel Anadolu Güzel 
Sanatlar Lisesi Resim Bölümü mezunu. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 
Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Resim bölümü mezunu. Hacettepe 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Seramik Bölümü Tezli Yüksek 

Lisans eğitimine devam etmekte ve kendi seramik atölyesinde sanatsal ve endüstriyel seramik üzerine 
çalışmaktadır. Sanatsal görüşü “less is more” (az çoktur) ilkesine dayanarak ve Uzakdoğu seramik kültür 
yapısını göz önünde bulundurarak sanatsal üretim sürecini devam ettirmektedir.

FLYING        70 x 75 x 80 mm         Stoneware       Çömlekçi tornası ile şekillendirme        1250 oC .           .       .                    .



AY S U N  Ö Z M E N
MANSİYON

2000 Yılı Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat bölümü 
mezunuyum. Medya pazarlama alanında uzun yıllar çalışmamın ardından 
kurumsal hayata veda edip hayatıma beni mutlu eden deneyimler 
katarak devam etme fırsatı buldum. Kendimi bildim bileli var olan resim 

yapma tutkum, seramikle birlikte yerini renk, desen, doku ve formun sunduğu sayısız varyasyonu keşfetme 
isteğine bıraktı. Seramik objelerin üzerine resim yaparak resme devam etmeyi, sanat objelerinin kullanılabilir 
olmasını ve günlük hayata dahil olup yaşantımızın parçası olmasını çok heyecan verici buluyorum.  Her ne 
kadar hayal gücüne geniş olanak sağlasa da, çamurun kendi kuralları olduğunu bilerek, ona saygı duyarak, 
sınırlarını kabullenip onu anlamaya çalışarak öğrenme sürecimi hayat boyu sürdürmeyi hedefliyorum. 

BEBEK KAFES        60 x 60 x 50 mm         Stoneware           Çömlekçi tornası ve el ile şekillendirme       1050 oC.           .        .                       .



E M R A H  A N I K
SERGİLEME ÖDÜLÜ

Bilkent Üniversitesi Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarım Bölümünden 
Mezun oldum. Bir süre navigasyon sistemleri ve haritalama üzerine 
çalıştım. Daha sonra seramiğe ilgi duymaya başladım ve seramik 
tornası üzerine Ankara’da bulunan Baraka Seramik’te Rafettin Güner’den 

seramik torna dersi aldım.  Kısa sürede çamur tornasında kendimi geliştirmeye başladım ve aynı atölyede 
bir süre torna dersi de verdim. Salgın sürecinde atölyenin kapanmasından sonra işlerime evimde kurduğum 
atölyede devam ettim. Şu anda evimdeki atölyemde çalışıyorum. Bonsai ile de uğraştığım için ilk işlerim 
bonsai saksıları oldu. Saksılarda daha çok astar ve çatlatma üzerine çalışıyorum. Saksılar dışında bardak, 
kupa, tabak, kase ve vazo gibi daha çok “functional pottery “üzerine işler yapıyorum. Ankara'da yaşıyorum. 

S1          94 x 94 x 101 mm         Stoneware          Çömlekçi tornası ile şekillendirme        1200 oC.            .        .                    .



H A S A N  A L P  AT E Ş
SERGİLEME ÖDÜLÜ

Eskişehir'de kurmuş olduğum “Black Mamba Ceramic” markası 
altında üretim yapan bir seramikçiyim. Seramik eğitimimi Dumlupınar 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümünde 
tamamladım. Sonrasında 2018 senesinde kendi seramik atölyemi 

kurdum ve seramik torna üzerine yoğunlaştım.  Çoğunlukla stoneware ve porselen çamuru kullandığım 
çalışmalarımda minimal formlar, titizlikle uygulanmış teknik ve dokuları ön plana çıkarıyorum. Tasarımlarım 
genellikle düz bir şekilde yükselen hafif ve geniş dönüşlerle ağız kısmına doğru daralan tek çiçeklik vazolardır. 
Tasarımlarımın konseptini bu anlayış üzerinden kurdum diyebiliriz. Aynı zamanda atölyemde endüstriyel 
ürün çalışmalarımı da sürdürmekteyim.

WHITE ON THE WHITE          70 x 70 x 80 mm         Porselen           Çömlekçi tornası ile şekillendirme        1230 oC .           .       .                    .



1987 yılında İsviçre’nin Schaffhausen kentinde doğdum. 2000 yılında 
Türkiye’ye döndükten sonra Eskişehir’de eğitimime devam ettim. 2006 
yılında lisans eğitimime Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
Geleneksel Türk Sanatları Seramik Bölümünde devam ederken İzmir’de 

birçok seramik atölyesinde çalıştım. 2014-2018 yılları arasında Bursa’da Dolunay Sanat Atölyesi’nde seramik 
bölümünü kurup çalışmalarıma orada devam ettim. 2018 yılının Mayıs ayında uzun yıllardır hayalim olan 
“Sercan Baykuş Porselen ve Seramik Atölyesi” ni kurdum. Atölyemde çalışmalarımda dinginliği ve huzuru, 
hem kendimin hem de işlerimin ruhunda var etmeye çalışıyorum.  Her eserimde özgün bir form, doku ve 
sadelik arayışındayım.

NONA            90 x 90 x 90 mm         Stoneware           Çömlekçi tornası ile şekillendirme         1055 oC .           .        .                     . 



HONEYCOMB          70 x 100 x 90 mm             Stoneware          Çömlekçi tornası ile şekillendirme       1055 oC .             .        .                    .

S E R C A N  B AY K U Ş
SERGİLEME ÖDÜLÜ



G İ Z E M  B E R G E R
SERGİLEME ÖDÜLÜ

1989 yılında İstanbul’da doğdum. 16 yaşında tanıştığım keman sayesinde 
Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümüne girdim 
ve mezun oldum. Akabinde İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 
Opera Ana Sanat Dalı Müzikal Bölümü’nde eğitim görmeye başladım. 

İstanbul Devlet Tiyatrosu ve çeşitli gruplar olmak üzere müzikalde sahneye çıktım. Uzun yıllardır branşım 
olan keman çalgısı üzerine eğitim veriyorum ve zaman zaman reklam dublajı yapıyorum. İşimde bir tatmin 
noktası aradığım ve bulamadığım noktada seramik yapmaya başladım. Doğanın tüm renklerini ama en çok 
da yeşilini seven ben, bu hayranlığımı ilk üretimime taşıdım. “Nil Yaprakları”

NİL YAPRAKLARI          70 x 80 x 80 mm         Düşük derece seramik        Döküm yöntemi          1020 oC.           .              .           .



M U H S İ N  B E R K AY  D E D E
SERGİLEME ÖDÜLÜ

1992 yılında Bilecik’te doğdum. Çocukluğumda bile bir şeylerin nasıl 
üretildiğini anlamaya çalışmak beni mutlu ederdi. Bu merakım beni 
tasarım ve üretim süreçlerine hakim olabileceğim bir bölüm seçmeye 
yöneltti. Lisans eğitimimi Yeditepe Üniversitesi Endüstri Ürünleri 

Tasarımı bölümünde tamamladım. Üniversite yıllarında hobi olarak ilgilendiğim seramiğin, fikirlerimi hayata 
geçirmek için güzel bir araç olduğu fark ettim. Benimle benzer tasarımsal değerlere sahip olan arkadaşım 
ile beraber “Atelier Enki”yi kurduk. Tasarımlarımda minimal hatları ve geometrik formları tercih ediyorum. 
Sadeliğin tasarımı çekici kıldığını düşünüyorum. Üretim aşamasında ise geleneksel yöntemler ile birlikte 
aldığım eğitimden de faydalanarak teknolojik enstrümanları da kullanıyorum. 

KORRA            140 x 140 x 60 mm        Porselen           Döküm yöntemi         1270 oC .            .       .           .



YÜ C E L  D İ N Ç E R
SERGİLEME ÖDÜLÜ

 1957 yılında Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde doğdum. İlk ve 
orta öğrenimim ardından yükseköğrenimimi Bursa Eğitim Enstitüsü ve 
Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde tamamladım. Diyarbakır’ın Silvan, 
Kahramanmaraş’ın Andırın, Elazığ’ın Sivrice, Edirne’nin Enez ve Keşan 

ilçelerinde edebiyat öğretmeni olarak görev yaptım. Halen Keşan’da çalışmaktayım.  Dört çocuk annesiyim. 
Ninja adında bir kedim, Togo adında bir köpeğim var. Bunun yanında yetiştirdiğim binlerce çocuğum var.
Keşan Halk Eğitim Merkezi’nin açtığı seramik kursu ile çamurla tanıştım. Ardından İstanbul'da “Atölye 
Başka”da Sema Öztaş’dan ders aldım. Eğitimim hala devam etmektedir. Seramiğin insanı terbiye ettiğini 
düşünüyorum. Sabrın muhteşem sonucudur seramik. 

MİHRABIM SENSİN         50 x 75 x 70 mm         Porselen          Serbest elle şekillendirme, plaka yöntemi         1230 oC .           .       .                        . 



 .           .       .                        . 

TAY F U N  D U R A N
SERGİLEME ÖDÜLÜ

1970 yılında Borçka, Artvin’de doğdum. Hacettepe Üniversitesi’nde Gıda 
Mühendisliği okudum ve İTÜ’de yüksek lisans yaptım. Seramiğe 2014 
yılında kursa giderek başladım. Kısa bir süre sonra her gün uğraşısına 
dönüşen bir hobi-iş karışımı oldu. Sonrasında çömlekçi tornasına merak 

sardım. Elle şekillendirme bilgilerimin temelleri hobi kursunda atılsa da, tornayı kendim öğrendim. Bir sene 
kadar aynı yerde akşam derslerinde seramik dersleri verdim. 2018 yılının Mart ayında kendime ait atölyemi 
açtım, halen çalışmalarımı orada sürdürüyorum. Yalın haliyle sanatın samimi bir şekilde yapılan güzellik 
arayışı olduğuna inanıyorum. Bir şeyler yaparken sanat yapıyorum diye veya sanat olsun diye yapmıyorum. 
İçimden geldiği şekilde çalışıyorum ve öncelikle kendim için yapıyorum. Samimiyetin her alanda önemli 
olduğuna inandığım için; samimi olmayan eylemlerin, davranışların ve yaratım süreçlerinin, kendi yalanını 
içeren eğretiliği yansıttığını düşünüyorum. Aynı durum, tersi için de geçerli şüphesiz.

TAŞ YUMURTA            90 x 130 x 80 mm        Stoneware           Çömlekçi tornası ile şekillendirme          1222 oC .            .        .                     .



M E H M E T  E R E N  E S K İ K A N 
SERGİLEME ÖDÜLÜ

1986' da Zonguldak'ta doğdu. 2009 yılında yaptığı çizimleri ve kendini 
geliştirmek için atölye çalışmalarına başladı. 2010 Yılında Dumlupınar 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümüne yerleşti ve 
2014 yılında mezun oldu. Hemen ardından Hacettepe Üniversitesi Güzel 

Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Bu zaman içerisinde çeşitli ulusal, 
uluslararası çalıştay ve karma sergilerde yer aldı. Figüratif seramik üretimiyle yoluna başlayan Mehmet Eren 
Eskikan eğitim süresince 2 ödüle layık görüldü. Şu an kendi atölyesinde dekoratif form ve günlük kullanıma 
yönelik sofra takımları üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. Ürettiği formlarda doğadan ve günlük hayattan 
ilham alan Mehmet Eren Eskikan farklı renk ve dokularla formlarına yön vermektedir. 

WHITECUP           90x 110 x 110 mm         Porselen        Çömlekçi tornası ile şekillendirme      1270 oc.            .      .                    .



I T I R  İ Y İ E R  G Ü V E N Ç
SERGİLEME ÖDÜLÜ

MÜGSF Heykel Bölümü'nden mezun olduktan sonra, eğitimine 2006’da 
Vancouver Film School’da devam etti. Televizyon/reklam sektöründe 
çeşitli ajanslarda CG yaparak çalışan sanatçı, 2009’da Barselona’ya 
taşındı. 2016 yılında El Torn uluslararası seramik okuluna girdi. Amatör 

ve profesyonel olarak yurt içi/dışı sergilere ve festivallere konuk sanatçı olarak katıldı. 2018 yılında “QUALIA 
CERAMICS”i kurdu. “Kısaca nesnel olarak tanımlanamayan öznel tecrübelerimize verilen bu latince ad, 
üretimlerimin kaynağıdır. Türkiye’de süregelen çay keyiflerinden mahrum kaldığımın farkındalığını yaşadığım 
bir andı “NEXO CUPS” ların zihnimde tasarlanmaya başlaması. Hayatımın kalitesini belirleyen deneyimlerimin 
çevremle bağ kurma çabasıydı. Tasarımım da farklı coğrafyalardaki çay kültürleriyle, sanat anlayışlarıyla ve 
disiplinlerle bağ kurmalıydı. Bunun için geleneksel Uzakdoğu çay fincanı formunu kulpu oluşturan, tektonik 
mimarileri andıran blok ile birleştirdim.” İfadeleri ile açıklıyor son dönem üretimlerini. 2020 yılından beri 
Samsun’da çalışmakta ve eğitim vermektedir. Holistik bir arayışla tasarlamaya devam ediyor.

NEXO CUPS      100 x 110 x 70 mm     Stoneware       Döküm yöntemi, serbest el ile şekillendirme      1250 oC .           .       .                         . 



A F İ F E  Ö N D İ N  A K TA N
SERGİLEME ÖDÜLÜ

1987 yılında Ordu’da doğdum. Yıldız Teknik Üniversitesi Restorasyon 
bölümü mezunuyum. 12 yıldır restorasyon işindeyim ve özel bir sektörde 
halen mesleğime devam ediyorum. Seramikle ilk kez eşimin doğum günü 
hediyesi ile tanıştım. Çamuru ilk kez Çağla Çakır’ın derslerinde elime 

aldım ve salgın sürecinde evime seramik fırını alarak devam ettim. 2 yılı aşkın bir süredir evde 4 yaşındaki 
kızımın da yardımı ile keyifle üretmeye çalışıyorum. Toprak, negatif enerjiyi atmanın en güzel yolu.  Nemli 
bir topraktan, çamurdan yeteneğiniz ya da hayal gücünüzle, bir şeyler yaratmaya çalışıyorsunuz ve bu size 
özgü bir şey oluyor, eğlenceli, uğraştırıcı ve bir o kadar da zorlu olabiliyor. Fakat işin en keyifli tarafı, fırından 
heyecanla çıkmasını beklemek oluyor. İşte o zaman ürettiğinizi anlıyorsunuz.

FREEDOM      100 x 80 x 80 mm       Düşük derece seramik       Döküm yöntemi, serbest el ile şekillendirme      1050 oC .           .              .                         .



AY L İ N  Ö N E N
SERGİLEME ÖDÜLÜ

1990 Bursa doğumluyum. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
Heykel Bölümünden mezun oldum. 3 yıl önce kurduğum seramik 
markamı yürütmekte ve çalışmalarımı sürdürmekteyim.  Çalışmalarımda 
son yıllarda seramik tornaya ağırlık verdim, fakat elle şekillendirme ile 

deneysel işler de yapmaktayım. İşlerimde özgünlüğe ve titiz uygulanmış tekniğe önem veriyorum. Japon 
minimalizminden ve Avrupalı torna sanatçılarından ilham alıyorum. İyi teknikle uygulanmış tasarımların 
kendini daha iyi gösterebileceğine inanıyorum. Sanatsal üretimlerin deneysellikten korkmayan, özgün ve 
çağdaş olması gerektiğini düşünüyorum. 

AUTUMN          70 x 60 x 60 mm         Stoneware          Plaka yöntemi          1200 oC.           .        .          .



T Ü R K A N  Ö Z C A N
SERGİLEME ÖDÜLÜ

Hacettepe Üniversitesi, Büro Yönetimi mezunuyum. Uzun yıllar özel bir 
şirkette çalıştım.2010 yılında seramik sanatı ile tanıştım. 3 sene Kadıköy 
Halk Eğitim Merkezi'nde Ayla Ege eğitmenliğinde seramik kursuna 
devam ettim. Sonrasında Seramik Sanatçısı Mehmet Kutlu ile 3 sene 

çalıştım. Çalışmalarıma evimde bulunan atölyemde sürdürüyorum. Sokak hayvanları ve AFAD gönüllülük 
çalışmalarına devam ediyorum. Evrenin bir dili olduğuna ve sanatın da bu dili çözmede, geliştirmede ve 
değiştirmede bir araç olduğuna inanıyorum.

BAHÇE’M          120 x 105 x 90 mm        Stoneware      Serbest elle şekillendirme, döküm,  fitil  yöntemi      1040 oC.            .       .                           .                



S İ B E L  Y I L M A Z  Ö Z G Ü N E Y
SERGİLEME ÖDÜLÜ

1965 yılında İstanbul’da doğdu. 1987 yılında Marmara Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi Seramik Ana Sanat Dalı Teknoloji Bölümünden mezun 
oldu.  1987-1991 Gorbon Sanat’ta Sanat Koordinatörlüğü Yardımcılığı 
yaptı. 1992-1994 Yabancı dil için gittiği İngiltere’de, yerel sanatçılarla 

çeşitli sergi ve etkinliklere katıldı ve ardından bir süre prodüksiyon firmalarında sanat yönetmeni olarak 
görev yaptı. 2014’ten bu yana çeşitli karma seramik sergilerine katılmaktadır. Sanat, yaratıcılığın ve hayal 
gücünün dışa vurumu olarak tanımlanabilir. Bu dışavurumda gerçekçi, nesnel veya göreceli bir yaklaşım 
tercih edilebilir. Sonuçta sanatçının doğadan, yaşadığı ve etkilendiği fiziksel ortam ve şartlardan yola çıkarak 
meydana getirdiği eserde kullandığı malzeme, sanatçıyı kışkırtır ama sıradanlaştırmaz. Sanatta önemli olan, 
üretilen ne olursa olsun, tekniği ve malzemesi belli olan, zaman içinde anlam ve manası değişebilen ama 
sonsuzluğa kadar kalıp kalmayacağı olmalıdır.

KAHVE’NİN BÜYÜSÜ      110 x 80 x 80 mm      Düşük derece seramik     Serbest elle şekillendirme, döküm, plaka yöntemi      
1030 oC

.           .             .                    



F U LYA  Ö Z S A N  H A N Ç E R L İ
SERGİLEME ÖDÜLÜ

Aslında benim hikayem de son zamanlarda oldukça aşina olduğumuz bir 
“istifa ettim” kararı içeriyor. Şehir ve Bölge Planlama bölümü mezunuyum, 
yüksek lisansımı İnşaat Mühendisliği’nde tamamladım. Yaklaşık altı yıl 
Akıllı Ulaşım Sistemleri üzerine faaliyet gösteren özel bir şirkette keyifle 

çok çalıştım. 7.  yılımda içimdeki elimi toprağa değme isteği arşa vurdu. Toprağa şekil verdikçe cesaret 
yüklendi, ateş de el verdi ve kısa bir süre önce istifa ettim. O günden beri neredeyse her gün çamurla haşır 
neşir olduk. Kendime, yine keyifle devam edebileceğim topraktan yeni bir yol çizdim, koşar adım yürüyorum. 
Yürürken de sanatın diliyle doğanın izlerini evlerimize taşımak istiyorum. 

PRIMIS          120 x 150 x 60 mm        Stoneware          Serbest elle şekillendirme        1240 oC .            .        .                .



B A N U  Ö Z T Ü R K
SERGİLEME ÖDÜLÜ

1975 yılında İstanbul’da doğdum. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Sinema-TV bölümünü bitirdim. Okul döneminde kısa filmler 
çektim. Reklam filmleri, belgesel ve sinema filmlerinde çalıştım. Yoga 
eğitmenliği eğitimi aldım. Yağlıboya resim denemelerimin ardından 

malzeme olarak çamura merakım oluşunca, bu konunun kendi alanında uzmanlarından birebir eğitimler 
almaya başladım. İlk başlarda heykel ve bazı kavramsal işler yaptım, daha sonra fonksiyonel ürünlere 
yöneldim. Birbirini tekrar eden işler benim için sıkıcı ve yorucu olduğundan, yaptıklarımda aradığım sadece 
kendim ve tatminsizliğimle arayışım sürekli yön değiştirmektedir. Fonksiyonel de olsa ürünüm için önce 
kendi formumu ararım. Forma ulaştıktan sonra sır için pek çok denemeden birkaçını ve bazen sadece birini 
seçerim. Bugün ürünlerime baktığımda damıtılmış bir sadelik ve sürpriz içerdiğini söyleyebilirim. 

GİZZ          80 x 80 x 140 mm       Stoneware         Döküm yöntemi, serbest el ile şekillendirme      1240 oC .           .        .                         .



(d. 1975) Geçmişte grafik tasarımcı ve fotoğrafçı olarak çalıştım. 
Brezilya’da 24 yıl gazete ve dergilerde görev aldım. Seramikle ilişkim 
gençliğimde başladı ama üç yıl önce kendimi tamamen seramiğe 
adamaya karar verdim. Çömlekçi tornası ve emaye üretimi dersleri aldım 

ve bazı sergilere katıldım. 2019’dan beri Türkiye’de yaşıyorum ve kendimi sır geliştirme, tasarım ve üretimini 
içeren seramik sürecine adadım. 1300 dereceye ulaşabilen yüksek sıcaklıkta pişirme yöntemi ile işlevsel 
ve dekoratif objelerin üretimine devam ediyorum. Kalıptan uzaklaşan, zamanla şekillenen ve deneyimden 
beslenen ve bu akışta araştırma geliştirme gerektiren seramik üretim süreci bana ilham veriyor. Sanatım 
sadece sonucun kendisinden değil, aynı zamanda bu üretme sevincinden doğdu.

CAFÉ          150 x 150 x 100 mm         Stoneware           Çömlekçi tornası ile şekillendirme        1230 oC .             .        .                    .



KORRA          150 x 150 x 100 mm         Stoneware          Çömlekçi tornası ile şekillendirme       1230 oC.             .        .                    .

M Á R C I O  P E R E I R A
SERGİLEME ÖDÜLÜ



H A Z A L  Ş E R İ F O Ğ L U  Ç E T İ N
SERGİLEME ÖDÜLÜ

1991 İstanbul doğumluyum. İlkokul ve lise eğitimimi Bolu’da 
tamamladıktan sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Endüstri 
Ürünleri Tasarımı Bölümü’nden 2015’te mezun oldum. Okul hayatım 
boyunca ve sonrasında bilgisayar altyapılı sanal işlere hep mesafeli 

kaldım. Ağırlıklı olarak suluboya, duvar resmi ve heykel gibi dokunabildiğim fiziki tasarımlarla hep iç içe 
oldum. Yeni şeyler tasarlamak, üretmek ve mevcut objelerin formlarını değiştirmek hep ilgimi çekti. 2019’da 
Avanos’un yerlisi Mustafa (Uluada) Hoca’nın öğretilerini özümseyerek seramik dünyasına giriş yaptım. 
2020 başında kendi fırınımızı yaparak Samsun’daki Little Hazot Studio atölyemi açtım. Sanatsal anlamda 
geçmişteki özgün eserlerin, formların ve objelerin ışığında geleneksel yöntemleri ve teknolojiyi de kullanarak 
yeni bir çizgi ve marka yakalamayı hedefliyorum.

HATIR          110 x 110 x 60 mm         Düşük derece seramik        Çömlekçi tornası ile şekillendirme      1050 oC.            .              .                    .
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