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MEHMET SAKIZCI
1966-Şanlıurfa'da doğdu.
1996-Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünden fakülte ve
bölüm birincisi olarak mezun oldu.
1997-Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği üyesi oldu.
1998-Fransa'nın Nancy kentinde, Lirik Soyut olarak tanımladığı işlerinden oluşan bir
sergi açtı. Sergi vesilesiyle kaldığı sürece, Paris ve Strazbourg gibi kentlerde bulunan
önemli sanat merkezleri ve müzelerde sanat tarihine mal olmuş yapıtları görme şansı
buldu.
1999-Yüksek Lisansını tamamladı.
2000- S.Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü'nde Öğretim
Görevlisi olarak çalıştı.
2001- Harran Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaya başladı.
Yurt içinde ve yurt dışında kişisel ve karma sergiler gerçekleştirdi. Yarışmalı sergilerde
ödüller aldı ve yapıtları sergilenmeye değer bulundu. Mehmet Sakızcı, sanat ve resim
çalışmalarına halen Harran Üniversitesi Fen Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği
Bölümü'nde devam etmektedir.
1966¬-born in Şanlıurfa.
1996-took the first degree in the department of art in Hacettepe university when he
graduated.
1997-became the member of the international plastic art organization.
1998-opened an exhibition which he defined as lyric abstract in nancy - France. while
he was there; he had the opportunity to see the works of important art history in the
famous art centers and museums in the cities such as Paris and strasbourg.
1999-took his master degree.
2000-worked as a lecturer in the department of art in the faculty of fine arts in
Süleyman Demirel university.
2001-started to work as a lecturer in Harran university.
He had personel and mixed exhibitions in and out of Turkey. He had degrees and
awards in the competitions and his works had the value to be exhibited. Mehmet
Sakızcı is still going on his art and drawing studies in the department of art teaching
in the faculty of arts and science in Harran university.
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