KADİR ŞİŞGİNOĞLU
1962 yılında Sungurlu'da doğdu. 1983 yılında Gazi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun oldu.
12 yıl resim-iş öğretmenliğinden sonra 1995 yılında KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Resim Bölümüne
Öğretim Görevlisi olarak atandı.2000 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Halen üniversitedeki
görevine devam etmektedir. 29 kişisel sergi açtı, 500 kadar grup, yarışmalı ve karma sergilere katıldı.
Ulusal düzeyde katıldığı yarışmalardan altı ödül kazandı. 2012 yılında GÖRSED (Görsel Sanat
Eğitimcileri Derneği) tarafından "yılın sanat eğitimcisi" ödülü verildi. Yurt dışı , yurt içinde bazı resmi özel koleksiyonlarda eserleri yer aldı. On altısı uluslararası , otuz sanat çalıştayına davet edildi.
Ulusal sanat projelerinde yer aldı. Yirmi iki ülkede beş yüzün üzerinde müze ve müze eğitim
programlarını inceledi. Türkiye’de on bir ayrı kentte ve KKTC Gazimağusa’da toplam yirmi yedi
konferansa çağrıldı. Yayınlanmış şiir, öykü, deneme , sanat yazıları ile "Müze Kültürü ve Eğitimi" isimli
bir kitabı bulunmaktadır.2015 sanatta 30. yılı nedeniyle hakkında Kıyı yayınlarınca “Dost Elinden
Dost Dilinden Kadir ŞİŞGİNOĞLU” isimli bir kitap yayınlanmıştır. BRHD, GÖRSED ,ANKÜSAD
Dernekleri ile SANATIM dergisi yayın kurulu üyesidir.
He was born in Sungurlu in 1962. He graduated from the Painting Department of Gazi Education
Faculty in 1983. After 12 years as a teacher of painting-work, he was appointed as Lecturer in
Painting Department of KTÜ Fatih Education Faculty in 1995. In 2000, he completed his master's
degree. He still continues his duty at the university. He held 29 personal exhibitions and
participated in up to 500 groups, contests and mixed exhibitions. He has won six awards from
national competitions. In 2012, he was awarded as "art educator of the year" by GÖRSED
(Association of Visual Arts Educators). His works have appeared in some official - private collections
abroad, in the country. Sixteen were invited to thirty art workshops, internationally. He took part
in national art projects. He has studied over five hundred museums and museum educational
programs in more than twenty two countries. He was invited to twenty-three conferences in eleven
different cities in Turkey and North Cyprus’s Gazimağusa. There is a book titled "Museum Culture
and Education" with published poems, stories, essays, art writings. Due to the 30th year of art in
2015, a book titled "Kadir ŞİŞGİNOĞLU from Friends of Friendly Diction" was published in Kıyı
publications. He is a member of BRHD, GÖRSED, ANKÜSAD Associations. He is member the editorial
board of SANATIM magazine.

