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EFKAN BEYAZ 

 

1961 Yılında Ankara’da doğdu. Lise yıllarında  Eşref ÜREN ve Osman Zeki ORAL’ dan resim dersleri aldı. Daha sonra 

Gazi Üniversitesi  Resim Bölümü’ nü  bitirdi.1983 – 1984 yıllarında Uluslar arası  Fuar ve Dekorasyon (UFD) 

Şirketinde  grafiker  olarak çalıştı. 1985 yılında TRT’ de  ressam  illistratör olarak göreve başladı. Animasyon, hikaye 

resimleri ve aylık TRT dergisine karikatürler  yaptı. 1990 – 2000 yılları arasında ise PTT  Pul Müdürlüğüne pullar 

hazırladı. 2004 yılında Eurovision Şarkı Yarışmasında 36 ülke sanatçılarının karikatürlerini çizdi. 2000 yılından 

itibaren  Luna Park Ressamlığı yapmaya başladı. Yapılan işleri genelde yurt dışına ihraç edildi. Ankara Ptt Pul 

Müzesinde eserleri bulunmaktadır. Lunapark çalışmalarında yapmış olduğu heykeller ve pano resimleri Rusya, 

Irak, Dubai, Yugoslavya, İtalya, Almanya ve Fransa'ya ihraç edildi. 

Turkmenistan Cumhurbaşkanlığı Saray'ında eserleri bulunmaktır. 

Ordu, Samsun  Arsuz’ da  canlı performanslar yaptı. 70 ‘ den fazla Karma Sergiye katılan sanatçı çalışmalarını 

Ankara’da bulunan atölyesinde sürdürmektedir. Yurtiçi ve yurtdışı pek çok koleksiyonda eseri bulunan Efkan BEYAZ  

BRHD Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği üyesidir. 

 

He was born in Ankara in 1961. He has taken painting lessons from two famous painters, Esref Uren and Osman 

Zeki Oral, when he was at high school. Afterwards, he graduated from the Painting segment of Gazi University. He 

worked as a graphic artist at International Exposition and Decoration Company (UFD) between 1983-1984. In 

1985, he started working as a painter/illustrator at TRT. He made animations, paintings of stories and drew 

caricatures for the monthly TRT magazine. Between 1990 and 2000, he created stamps for the PTT Stamp 

Management. In 2004, he drew caricatures of 36 singers from different countries at the Eurovision Contest. 

Beginning from 2000, he stared painting at amusement parks. Most of his work were exported abroad. His works 

are exhibited in PTT Stamp Museum in Ankara. 

Several pieces of Efkan  were forwarded to the Presidental House of Türkmenistan. 

Some of his works which created by him were sold abroad, Italy, Dubai, Iraq,  Germany, France, Russia, 

Yugoslavia. He made live performances in Ordu, Samsun, Arsuz. He attended over 70 Group exhibitions. Now, he 

continues working at his workshop in Ankara. Efkan Beyaz, whose works are included in a lot of collection all 

around the world, is a member of the United Painters and Sculptors Association (BRHD). 
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