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MEHMET ÇAĞLAR
1988’de Konya’da doğdu. 2006’ da Adil Karaağaç Anadolu Teknik Lisesi’ nden mezun
oldu. Hediye olarak aldığı Zenit marka analog fotoğraf makinesiyle fotoğraf ilgisi
başladı. Lise yıllarında photoshop ve fotoğraf eğitimi almaya başladı. Karanlık oda
deneyimleri oldu. Aynı zamanda bir müzik grubu kurdu ve bir süre aktif olarak
müzikle ilgilendi. Konya’da çeşitli mekânlar da çıktı. Müzik ve fotoğraf, resme geçişi
için köprü görevini üstlendi.
Ardından Selçuk Üniversitesi’nde Endüstriyel Otomasyon Bölümü’nü okurken bir
yandan da resme hazırlanmaya başladı. Ekim 2008’le resim eğitimi almaya başladı.
Ve okuduğu bölümü 3.yılında bırakarak 2009’da Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’ne yetenek sıralamasında 2.olarak girdi. 2013
Haziran’ında yine okul derecesi ve onur belgesi alarak lisans eğitimini Doç. Halil İ.
Türker Atölyesi’nden tamamladı.
2017 Eylül’ü itibariyle Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Resim Ana Sanat
Dalı Yükseklisans sınav kazanarak akademik anlamda uzmanlığını yapmak üzere
lisanüstü eğitimime başladı
I was born in 1988 in Konya. I graduated from Adil Karaağaç in 2006. I received as a
gift with analogue cameras Zenit brand began my interest in photography. In high
school I started getting photoshop and photography training. At the same time I
founded a musical group and I was actively interested in music for a while. Sang in
various places in Konya.
Then, while studying at Selcuk University in industrial automation division one hand,
I began to prepare for the paint. In October 2008 I started studying painting. I
received training section and left after three years. In 2009, the Fine Arts Department
of the University of Samsun Ondokuz Mayis second in the ranking as the ability to
entered. In June 2013 the school took honors undergraduate degree and have
completed my education in Assoc. Prof. Halil İ. Türker Workshop.
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