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İLKNUR GÜRCAN
İlknur Gürcan 1972 yılında Isparta’da doğdu. Ankara Fen Lisesi ve Bilkent Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra uzun yıllar ASELSAN ve
TÜBİTAK ULAKBİM’de çalıştı.
Çocukluğundan itibaren kendi çabalarıyla yürüttüğü resim çalışmalarına sırasıyla
Mehmet Yılmaz, Nusret Dökmeci ve Oktay Bingöl gözetiminde devam etti.
Çalışmalarına 2011 yılından bu yana kendi atölyesi olan Sardunya Resim Atölyesi’nde
devam etmektedir.
Resimlerinde ağırlıklı olarak günümüz şehir insanlarının günlük sosyal yaşamlarını
konu almaktadır. 2008 yılından bu yana çok sayıda karma sergiye katılmış olan İlknur
Gürcan’ın bugüne kadar sekiz kişisel sergisi bulunmaktadır. Çalışmaları kişisel web
sayfası ve Sardunya Resim Atölyesi’nde görülebilir.
İlknur Gürcan was born in Isparta, Turkey in 1972. After graduating from Ankara
Science High School and Industrial Engineering Faculty of Bilkent University, she had
worked in ASELSAN and TÜBİTAK ULAKBİM for several years.
Although she had been painting all through her childhood, it was only in her adult
years to have the opportunity to work with art professionals like Mehmet Yılmaz,
Nusret Dökmeci and Oktay Bingöl. In 2011, she quitted her job to be fully occupied
with fine art. Since then she has been working in her own studio in Ankara, Sardunya
Resim Atölyesi.
The main theme of her paintings is the daily social routine of the modern urban
people. Having attended several mixed exhibitions since 2008, she has 8 opened
personal exhibitions up to now. Her work can be seen in her web site and her studio
where her art is in constant display.
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