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“For those who want to take a breath in a café full of greenery, Artlocalist
is an art stop exuding the historical texture and nostalgic effects of the
Fener-Balat area.
It is a building that embraces wholism with different sections consisting of a cafe, art gallery, a store of design products, and workshops for
various disciplines—all of which facilitate one another.”
“Artlocalist, Fener-Balat’ın tarihi dokusu ve nostaljik etkisinde; yeşilliklerle
dolu bir kafeyi barındıran bir sanat durağıdır.
İçersinde kafe, sanat galerisi, tasarım ürün satışlarının olduğu ve çeşitli
disiplinlerde workshop’ların yapıldığı farklı bölümlerden oluşan aynı zamanda da birbirini besleyen farklı bölümleriyle bütünü kucaklayan
bir bina...”
Q @artlocalist

E facebook.com/artlocalist/
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Istanbul International Art Association
İstanbul Uluslararası Sanat Derneği

Balat Mahallesi, Bekri Mustafa Sokak, No.6A, Fatih / İstanbul, Türkiye
k info@istanbulsanatdernegi.com K istanbulsanatdernegi.com
Q @iusd.art E İstanbul-Uluslararası-Sanat-Derneği
About us
The Istanbul International Arts Association is a group consisting of both Turkish and foreign artists living and working
in Istanbul. We provide a context for artists, whether professional, amateur or enthusiast, to work on arts projects in the
city and exhibit together. We support and encourage a wide
range of artistic expressions including watercolour painting,
oil painting, photography, traditional Islamic calligraphy and
urban mural painting.

Hakkımızda
İstanbul Uluslararası Sanat Dernegi Istanbul’da yaşayan ve
çalışan Türk ve yabancı sanatçılardan oluşan bir gruptur. Biz,
profesyonel, amatör sanatçılara ya da sanata ilgi duyanlara
şehirdeki sanat projeleri üzerine çalısmak ve onları birlikte
sergilemek için imkan sağlamayı amaçlıyoruz. Suluboya,
yağlıboya, fotoğraf, geleneksel İslami hat sanatı, kentsel
duvar resmi gibi çok genis bir yelpazede sanatsal çalısmaları
destekliyor ve teşvik ediyoruz.

Working together in the community
We aim to have regular exhibitions in our arts centre for
members and also work together to support arts in the
community. In the past, members have worked with local
and international schools doing community arts projects
and also with a refugee centre in the city. We want to see
the artistic community serve the wider society and for the
community to engage in and be enriched by the arts.

Toplumsal çalısmalar
Sanat merkezimizde üyelerimiz için düzenli sergiler tertip
etmeyi ve toplumda sanatı desteklemek için birlikte çalısmayı
amaçlıyoruz. Geçmişte üyelerimiz ulusal ve uluslar arası okullarla ve şehirdeki mülteci merkeziyle toplumsal sanat projeleri
yaptı. Biz, bu sanat topluluğunun topluma sanatıyla hizmet
vermesini ve toplumun da sanatla zenginleşmesini istiyoruz.

Working together internationally
As an international association we have connections with
artists and creatives across the world. We work to encourage
an appreciation of diversity and cross-cultural understanding. As an international hub, Istanbul is richly represented by
many different cultures and ways of life. Our association is a
context whereby this variety can be seen and experienced in
its many artistic expressions.
We are based on the European side of Istanbul in Fener/Balat
If you are interested in joining, working, or exhibiting with us
please email us on: info@istanbulsanatdernegi.com.

Uluslararası çalışmalar
Uluslar arası bir dernek olarak dünya çapında pek çok sanatçıyla bağlantımız var. Biz farklılıklar ve kültürler arası anlayışın
teşviki için çalışıyoruz. Uluslar arası bir merkez olarak İstanbul
da çok farklı kültürleri ve hayat tarzlarını zengin bir şekilde
temsil etmektedir. Derneğimiz bu çesitliliğin görüldüğü,
tecrübe edildiği ve sanatsal şekilde ifade edildiği bir merkez
olma amacı sunuyor.
Merkezimiz Istanbul’un Avrupa yakasında Fener/Balat
mahallesi’ndedir. Eğer bize katılmak, bizimle çalışmak, bizimle
eserlerinizi sergilemek isterseniz info@istanbulsanatdernegi.
com adresimize e-posta gönderebilirsiniz.
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Ayşen Erturan
1984’te İstanbul’da doğdu. 2008’de, Gazi Üniversitesi Radyo, Sinema ve
Televizyon Bölümü’nde lisans eğitimine başladı. Aynı yıl, Ankara Fotoğraf
Sanatı Kurumu’nda Temel Fotoğrafçılık üzerine eğitim aldı. 2012’deki mezuniyetinin ardından, sinema ve televizyon sektörüne adım attı. 2013-2014 yılları
arasında Tatar Ramazan isimli televizyon dizisinin set fotoğrafçılığını üstlendi.
Takip eden yıllarda birçok klip, belgesel, reklam ve tanıtım filminin kamera
arkasını almaya ve set fotoğrafçılığını yapmaya devam etti. Fotoğrafçılık
kariyerinin yanı sıra, sinema ve televizyon sektöründe yapım koordinatörlüğü
de yapmaktadır.

Q @aysenerturan
k snerturan@gmail.com
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Buse Çalpan
1995 yılında İstanbul’da doğdu. Sanata ilk adımı Grafik ve Fotoğrafçılık
alanındaki eğitimiyle başladı. Görsel sanatlar alanını kendine ifade biçimi
olarak seçti. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi,
Seramik Bölümü’nü okudu. Çanakkale Seramik Fabrikası Ar-Ge’sinde stajını
yaptı. 2017 yılında Pedagojik Formasyon eğitimi aldı. Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Seramik Bölümü’nde tezli yüksek lisansını
bitirdi. Tezini gölgenin sanat alanındaki yeri ve sanat nesnesi ile olan ilişkisi
üzerinde durarak araştırdı. Bu süreçte katıldığı seminer, çalıştay, sergi,
yarışma ve etkinliklerde faaliyette bulundu. Sanatçının Ulusal ve Uluslararası ödülleri bulunmaktadır. Şu an Reşitpaşa Görme Engelliler Okulu’nda
eğitim vermektedir.
Koleksiyonlar ve Ödüller
Q @busecalpan
E Buse Çalpan

2020
2020
2018
2018
2018
2018

Call For Artists McArt Awards, McArt.Ist Art Incubation Center, İstanbul.
16. Altın Testi Seramik Yarışması, İzmir Rotary Kulübü, İzmir.
Kent Galeri Koleksiyonu, Ankara.
Tuğrul Velidedeoğlu Koleksiyonu, Ankara.
Seramik Bölümü Lisansüstü Öğrenci Grup Sergisi, Kent Galeri, Ankara.
Uluslararası Geleneksel ve Fantastik Macsabal Çanak Yarışması Sergisi,
GaleriM Sanat Galerisi, Ankara.
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Fatih Çavdar
Fatih Çavdar, fotoğraf sanatıyla ilgilenmektedir. 2000 yılında İstanbul’da
doğdu. Fotoğrafa ilgisi evlerinde bulunan fotoğraf makinesini merak edip
incelemesiyle başladı. Lise zamanlarında bir fotoğraf makinesine sahip
oldu ve fotoğraf alanında kendini geliştirmek için fotoğraf gezilerine ve
seminerlerine katıldı. Fotoğraflarını sosyal medyada yayınlamaya başladı.
Katıldığı bazı liselerarası fotoğraf yarışmalarında, fotoğrafları ödül ve sergilemeler aldı. Fotoğraflarını beğenen hocaları, fotoğraflarını sergilemesi
için imkân tanıdı. Şu anda da İstanbul Medeniyet Üniversitesi, psikoloji
bölümü öğrencisi olarak eğitim hayatına devam etmektedir.

Q @fatihcavdarr
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Fatma Betül Gülbeyaz
Nisan 1988, İstanbul doğumlu. Lisans eğitimini Sakarya Üniversitesi Kimya
bölümünde almıştır. Global bir firmada klinik araştırma uzmanı olarak çalışmaktadır. 2013 yılından bu yana ilgi duyduğu “fotoğrafçılık” alanında kendini
geliştirmek üzere Eyüp- İsmek bünyesinde temel fotoğrafçılık eğitimi almıştır.
A.B.Bilgin atölyesi bünyesinde fotoğrafçılık eğitimine devam etmektedir. Duygu
ve düşüncelerini ifade etmenin ve hayatı daha farklı açılardan görmenin bir
aracı olarak kabul ettiği fotoğraf çalışmalarını proje kapsamlı sürdürmektedir.
16-24 Ekim 2020 tarihinde düzenlenen BursaPhotoFest’de “Ruh-u Sis” isimli
projesiyle yer almıştır.

Q @ordanorayaa
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Fatma Kocataş
Afyonkarahisar’da dünyaya gelen Fatma Kocataş, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi’nde Aile
ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği alanında lisans eğitimini aldı ve Teknoloji ve
Tasarım öğretmeni olarak göreve başladı.
Dünyaya bambaşka gözlerle bakmak, durduramadığımız zamanı anlamlandırmaya, zamanda var olmaya çalışmayı deneyimlemek, “O anlar” ın izini sürmek için
başladığı fotoğraf yolculuğuna; belgesel fotoğrafçılık, digital fotoğrafçılık, özel gün
fotoğrafçılığı, ileri seviye fotoğrafçılık alanlarında eğitimlerle devam etti. Halen
Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık alanında eğitim almakta olup fotoğrafın ve fotoğrafın arkasındaki ışığın izinde yürümeyi
sürdürmektedir.
Q @fatma_kcts
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Kadir Uğur Varlı

K www.kadirugurvarli.com
K www.uvfotograf.com
k kadirugurvarli@gmail.com

1969 Tokat doğumlu, fotoğrafa merakı ilkokul yıllarında dayısının fotoğraf
stüdyosunda karanlık odanın büyüsünü keşfetmesiyle başlamıştır. Fotoğraf,
sonraki yıllarda hayatının her döneminde olmuştur. 1989 yılında İfsak ile tanışmış
ve 1992 yılında üye olmuştur. O dönemde birçok ulusal ve uluslararası fotograf
yarışmalarına katılmış ve birçok ödül almıştır.
1998 yılında kendi fotoğraf atölyesini açmış ve profesyonel anlamdaçeşitli
reklam ajanslarına ve şirketlere kurumsal fotoğraf çekimleri yapmıştır. 2001 yılından
itibaren de iş hayatını profesyonel fotoğraf baskıları konusunda devam ettirmeye
karar vermiştir.
Halen Acıbadem’deki Fotograf ve çerçeve atölyesinde çalışma hayatına
devam etmektedir.
Daha çok doğa, yaşam ve manzara fotoğrafları çekmekten keyif almaktadır.
Son dönemde de doğaya olan merakı sayesinde kuş fotoğrafları da çekmeye
başlamıştır.
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Donald Kim
Fotografçı olan Don, aynı zamanda Istanbul’da bulunan bir performans
Koçluğu ve danışmanlığı şirketinin de sahibi. Kore asıllı bir Amerikalı olan
fotoğrafçı, Philadelphia’nın şehir merkezindeki ve banliyölerindeki sokaklarda
köklerinden bir şeyler buluyor. Don, 1998 yılında Penn’den mezun olduktan
sonra bilişim danısmanlığı, Ingilizce ögretmenliği ve sosyal girişimcilik gibi farklı
işlerde çalıştı.

k info@donkimphotography.com
K www.donkimphotography.com
Q @donkimphotography

Yaklaşım
Bana kalırsa aslında cismin, yani tüm gerçekliğin bize bir seslenme yolu var.
Dikkatimizi çekmeye çalışıyor; fakat bunu umutsuz bir şekilde değil, bizi orada
doğal olarak bulunan şeye, algılayabilmek için kendimizi yeniden eğitmemiz
gereken bir güzelliğe yönlendirerek yapıyor. Kendimizi üretkenliğe alıştırdığımız
ve duyularımızı megapiksellere görmüyoruz. Eğleniyoruz; ama sıkılma yetimizi
ve bunun bize getirdiklerini kaybettik. Kamınca bu, ironik bir şekilde neseden
fersah fersah uzakta bir uçurumun kıyısı. Olağan şeyler dikkat çekmek istediği
için fotoğraf çekiyorum: Erdem timsali kırışmış bir yüz, turuncu rengi sereendiren pas ve güzelliği ortaya çıkaran kanalizasyon ızgaraları. Fotoğrafarı, kurtuluşun bir şekli olarak görüyorum ve görmeyi yeniden ögreneceğimi ve belki de
bir anlamda da neşeye yeniden kavuşacağımı umuyorum.
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Naomi Lasdon

Q @naomilasdon

Naomi is a freelance photojournalist–writer who lives in Norfolk, VA, USA. Her
photos have appeared in Newsweek, Time, The New York Times, The Washington Post and other national and international publications.
Naomi earned a Bachelor of Arts degree in psychology at Brandeis University, and a Master of Arts degree in Education at Syracuse University. While at Syracuse she realized she wanted to be a professional photographer, so she took
journalism courses at the university’s Newhouse School of Communication.
Naomi began her career as a staff photographer first at the Times Union in
Rochester, NY, then at Newsday, a Long Island paper just outside New York City.
After 13 years Naomi left Newsday to freelance in the US and other countries.
She was an artist-in-residence at Regent University in Virginia Beach, VA,
where she taught photojournalism and photographed assignments for the
Creative Marketing department. Her awards include the New York Newswomen’s Front Page award for photography, awards from the National Press
Photographer’s Association, and inclusion in the World Press Photo Annual.

“My camera has been like a
passport into people’s lives and
cultures,” she says. “I love the fact
that as I photograph people,
sometimes I can also encourage
and inspire them.”
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Meltem Çavuşoğlu
Ağustos 1970 yılında Bursa’da doğdu. Aynı yıl İstanbul’a geldi. Eğitimini ve
yaşamını İstanbul’da sürdüren Çavuşoğlu, profesyonel iş yaşamını eşiyle birlikte kurduğu inşaat ve cephe sistemleri sektöründe sürdürmektedir. Yoğun
iş temposunun yanı sıra tutkunu olduğu fotoğraf sanatına yöneldi. 2013
yılında İsmek bünyesinde temel fotoğrafçılık eğitimi aldı. Çeşitli yurt gezilerinde birçok şehri insan ve yaşam ağırlıklı olarak görüntüledi. “Hayatın her
anı bakıldığı pencereye göre bir fotoğraftır” düşüncesiyle yaşamlara pencere
açan Meltem Çavuşoğlu; halen fotoğraf serüvenine devam etmekte, evli ve
iki çocuk sahibidir.
Q @meltemcvsoglu
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Mehmet Neşet Turgut
1982 yılında İzmir’de doğdu, büyüdü ve okudu. Sosyal Bilgiler Eğitimi üzerine
lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Fotoğrafçılık ve Sinema Eleştirmenliği
konularında eğitimler aldı. Öğretmen olarak görev yaptı, basın fotoğrafçılığı ve
fotoğraf eğitmenliği yaptı; dijital platformlarda ve edebiyat dergilerinde sinema
filmleri üzerine yazılar yazdı. Öğrenebildiği kadar çok şeyi öğrenmeye çalıştı.
Hayatı boyunca doğru anda doğru seçimler yapabilmek için uğraştı ve kendi
bakış açısını yansıtan doğru ışığı arayıp durdu. Yaptığı her işte insanı ve doğasını
anlamaya gayret etti.
Q @mempost
K www.flickr.com/photos/152151528@N02
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Osman Adak
Nisan 1984’de Düzce’de doğdu.
2010 yılında Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü bitiren
Adak, profesyonel iş hayatına yazılım geliştirici olarak devam etmektedir.
Evli ve iki çocuk babasıdır.
Fotoğraf çekmeye olan ilgisi ortaokul yıllarına dayanır. 2011 yılından beri
sokak fotoğrafçılığında kendini geliştirmeye çalışıyor. Özellikle, hayatın doğal
akışını fotoğraflamaya çalışır. Aynı zamanda birbirleriyle alakasız insan ve
nesneleri aynı kareye alarak, bunlar arasındaki bağı ve ortamdaki duyguyu
bulmaya çalışır.

Q @osmanadak
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Kerry Lammi

Q @kerrylammi
E Kerry Lammi Photography & Design

Kerry Lammi, bir fotoğraf sanatçısıdır ve görsel iletişim seven birisidir.
1962 A.B.D. de doğdu ve hayat boyunca görsel ve sanatsal aramaktadır .
1984 yılında Bemidji Eyalet Üniversiti’sinden (Minnesota, USA) grafik tasarım,
matbaa eser ve iletişim fen fakultesini mezun oldu. Üniversitiedayken ilk fotoğraf
makine aldıkdan sonra fotoğraf aşkını başladı. Üniversitie mezun olunca Kerry
bir pazarlama ajans ile grafik tasarım işine basladı. Pazarlama ve reklamcılık sektör
çalışmanın ne kadar zor ve stresli olduğunu oğrendi.
1996 İletişim dalında gazetecilik/foto mühabiri yuksek lisans Regent Üniversiti’sinden mezun oldu.
Gezileri şimdiye kadar Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa, Asya ve Afrika
kıtalarına onu götürmüştür. Şu an Türkiye’nin Istanbul, Fener/Balat şehrinde
yaşamakta. 35 yıldır grafik tasarım, reklamcılık ve 29 yıl fotoğrafçılık dallarında
olmak üzere görsel iletişim alanında çalışmaktadır. Amacı, fotoğrafçılıkla kültürü
ve etnik kökenleri farklı olan kişiler ve halklar arasında iletişim, “ortak insanlığında”
çekip ve dolayısıyla barış sağlamaktır.
“Görsel ile hayal ediyorm, düşünüyorum ve yaşıyorum. Dunya sonunda bana
yakalıyor. Gelecek ve görsel iletişim, o imkânların benzersiz için heycanlıyım.“
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Istanbul International Art Association
İstanbul Uluslararası Sanat Derneği

Balat Mahallesi, Bekri Mustafa Sokak, No.6A, Fatih / İstanbul, Türkiye
k info@istanbulsanatdernegi.com K istanbulsanatdernegi.com Q @iusd.art E İstanbul-Uluslararası-Sanat-Derneği

