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MELİHA YILMAZ 

 

1969 yılında Kastamonu’da doğmuş, ilk, orta ve lise öğrenimini Kastamonu’da tamamlamıştır. 1990 yılında, Gazi Üniversitesi 

Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümünden mezun olmuş, aynı yıl Elmadağ Namık Kemal İlköğretim Okulu’na resim 

öğretmeni olarak atanmıştır. Gazi üniversitesindeki görevine 1991 yılında okutman olarak başlamıştır. 1993 yılında, Gazi 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı’nı, 1999 yılında aynı enstitüde 

Doktora Programı’nı tamamlamıştır. 1997-2003 yılları arası okutman kadrosuyla G.Ü.G.E.F. Sınıf öğretmenliği bölümüne 

görevlendirilmiş, Okul Öncesi Öğretmenliği ve Sınıf Öğretmenliği Bölümlerinde Görsel sanatlar eğitimiyle ilgili dersler 

vermiştir. 2003 yılında, Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı yardımcı doçent 

kadrosuna atanmıştır. 2010 yılında plastik Sanatlar alanında doçent ünvanını, 2017 yılında ise profesör unvanını almıştır. Yurt 

içi ve yurt dışı resmi ve özel çeşitli koleksiyonlarda, müzelerde eserleri bulunan Yılmaz, ondört kişisel sergi açmış olup, ulusal 

ve uluslararası düzeyde yüzden fazla karma ve grup sergi, bienal, festival, çalıştay vb. sanatsal etkinliklere katılmıştır.  

Eserlerinde, binlerce yıl önce dağların doruklarında başlayan Türk tarihinin kültür izlerinden yararlanır. Petrogliflerin primitif 

nitelikteki figüratif çizgisel unsurlarını, kayalardan alarak tual yüzeyine taşır ve onları resim sanatının diğer unsurları ile 

buluşturarak çağdaş bir anlayışla yorumlar. 

Halen Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görevini sürdürmekte 

olup, sanatsal çalışmalarına kişisel atölyesinde devam etmektedir.  

 

She was born in Kastamonu in 1969. She completed her primary and secondary education in Kastamonu. In 1990, she 

graduated from Gazi University, Department of Gazi University Faculty of Fine Arts, Department of Art Education. In the same 

year she was appointed as an art teacher to Elmadağ Namık Kemal Primary School. In 1991, she started to work as a lecturer 

at Gazi University. In 1993 she completed her Master's degree program at Gazi University Institute of Social Sciences, 

Department of Art Education and in 1999, she completed her PhD program at the same institute. In 2003, she was appointed 

as an assistant professor at Gazi University Faculty of Education, Department of Fine Arts, Department of Art Education. In 

2010, she received the title of associate professor in the field of plastic arts and in 2017, she received professor title. Y ılmaz 

has opened fourteen personal exhibitions and participated in artistic activities such as biennials, workshops and more than 

one hundred mixed and group exhibitions at national and international platforms. Her works are present in museums and 

domestic and international collections. 

In her works, she uses the cultural traces of Turkish history that began at the summit of the mountains thousands of years 

ago. She takes primitive linear elements expressed in figurative narrative style of petroglyphs from the rocks, carries them on 

the canvas surface and interprets them with a contemporary understanding by bringing them together with other elements of 

painting art. 

She is still works at Gazi University Gazi Education Faculty Department of Fine Art Education and continues her artistic works at 

her personal art studio. 
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