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 ÖZGE GÖKBULUT ÖZDEMİR 

 

Özge Gökbulut Özdemir (1982, Ankara) Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü’ nden 2004’ te mezun olmuş, Ankara 

Üniversitesi İşletme Bölümü’ nde 2007 yılında yüksek lisansını, 2011 yılında doktorasını tamamlamıştır. Ankara ve Anadolu 

Üniversitelerinin İletişim Fakülteleri’ nde Reklamcılık ve Halkla İlişkiler üzerine yüksek lisans ve doktora derslerine devam 

etmiştir. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ nde Resim ve Fotoğraf dersleri almış, çeşitli atölyelerde desen ve  

grafik çalışmalarına katılmıştır. 2017 yılında Doçent olmuştur.  Sanat sektörü, sanat girişimciliği ve sanatın işletmeye katkısı 

üzerine akademik çalışmaları bulunmaktadır. Sanatın toplumla buluşması amacıyla kurguladığı “Sanatla Etkileşim Projesi” 

başlıklı projeler dizisini 2016’ dan itibaren devam ettirmektedir. Sanat, Girişimcilik ve Pazarlama İlişkisi üzerine yurt içinde ve 

yurt dışında pek çok konferans vermiş, makaleler yayınlamıştır. Bilimsel çalışmalarında olduğu gibi, sanatsal çalışmalarında 

da birey-çevre bağlamında; dualite, kontrast, birlikte yaratma, yabancılaşma, varoluş ve hayatta kalma konularını çeşitli 

tekniklerle ele almaktadır. Çalışmaları, İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, ABD ve Yunanistan gibi ülkeler dahil olmak üzere  30’ 

dan fazla ulusal ve uluslararası sergide yer almıştır. “YOL/DA” isimli kişisel sergisini 2019 yılında Ankara’ da açmıştır. Resim ve 

Grafik alanında 5, Bilim alanında 1 ödülü bulunmaktadır.  Resim enstalasyonları Liverpool’ un önemli yapılarından 

Metropolitan Katedral’e kabul edilmiştir. Sanat girişimciliği projesi olarak 2011 yılında kurulan www.tamsanat.net’ in kurucu 

üyelerindendir. Toplumsal ve kültürel duyarlılığa sahip sanat projelerinde yer almaktadır. Halen sanat sektörü üzerine 

araştırma projelerini İngiltere’ de Liverpool John Moores Üniveristesi Business School’ da yürütürken; Liverpool Bienali’ nin 

genişletilmiş mekanlarından biri olan LJMU Liverpool School of Art and Design Galerileri’ de 2020 yılında gerçekleştireceği 

“ONE BODY” başlıklı kişisel sergi odağında sanatsal çalışmalarına devam etmektedir.    

 

ÖZGE GÖKBULUT ÖZDEMİR graduated from Hacettepe University Department of Economics in 2004 and completed her MBA 

in 2007 and PhD in 2011 in Ankara University Business Administration Department with her thesis on Turkish Art Industry: 

"Cognitive and Institutional Environmental Factors in The Opportunity Exploration and Opportunity Exploitation Processes and 

The Effects on The Value of Innovation”. She is working marketing and entrepreneurship on the link between art-society-

business both in theory and practice. She is focusing the place, city and cultural value issues in terms of co-creation and new 

value perspectives of marketing. She has various academic researches on art industry, cultural value, art entrepreneurship 

and the contributions of art to business. She has designed “Interaction with Art Project” series in the campus in order to close 

the gap between art and society aiming the university students who are from social and scientific disciplines. While she is 

working on “alternative places” context in the scope of arts marketing and the city culture she created some projects linking 

art and society in terms of the social and cultural value perspective and designs exhibitions in physical and online platforms in 

the societal context that creates data for her experimental researches. Likewise, in her academic works, as an artist she 

handles with various themes such as duality, contrast, co-creation, existence and survival in the context of individual versus 

environment in an abstract way in different forms and materials besides paintings. Her works were exhibited in more than 30 

national and international exhibitions such as in France, Italy, Japan, USA and Greece including her solo exhibition “On the 

Way” in 2019 in Ankara.  She is working on various art industry and cultural value projects in Liverpool John Moores University 
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Business School as a visiting scholar. While attending the art and society project Light Night 2020 with a painting installat ion 

in Metropolitan Cathedral, she is also working on her new exhibition series which will take place in the LJMU Liverpool School 

of Art and Design PES and Atrium Galleries as an extended venue of Liverpool Biennial 2020. 
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