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1960 Yılında Ankara ' da doğdu.1983 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun 
oldu. Yaklaşık 30 yıl doktorluk yaptıktan sonra emekli oldu. 2013 yılında Hacettepe 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümünü kazandı. 2017 yılında fakülte ve 
bölüm ikincisi olarak mezun oldu. Okulda iken karma sergilere katıldı. 2017 yılında Çayyolu 
Rotary Kulübünün düzenlediği yarışma da mansiyon ödülü aldı. 
Çalışmalarında yaşam döngüsünün devamını esas aldı. Ayrıca görünenin ardındakilere 
ulaşmaya ve bunu göstermeye çalıştı. 
Bunu betimlemek için lotus çiçekleri yapmaya yöneldi. Bataklıktan çıkan çiçekler olarak 
lotus çiçeklerine tarih boyu çeşitli anlamlar yüklenmiştir. Saflığı, sadakati, ruhsal uyanışı 
temsil eder.  Çamurlu su yüzeyinden yükselerek yaşamın devamını gösterir. Resimlerin de 
zorluklardan çıkış ile yeniden doğuşu lotus ile betimlemeye çalıştı. 
 
Her sanatçının kendi sanatına yönelik bir algısı ve kendine özgü bir sanat tanımı vardır. 
Benim için, sanat zihinsel bir tavır ve süreçtir. Bir tavırdır; dışarıya gösterdiğim bir yüzüm, 
haykırmak istediklerimi yansıttığım bir duvar. Bir süreçtir; hem benim içimde hem de 
kamusal dünyada sürekli değişen, dönüşen, zaman zaman topluma ayak uyduran, zaman 
zaman isyan eden, ama her zaman ilerlemeye ve değişmeye devam eden bir süreç. Bu 
süreçte, biçimsel yanın hangi disiplinle sunulacağı sanatçıya kalmıştır. Resim ile, heykel ile, 
enstelasyon ile ya da sadece bir parça kağıt ile sunulabilir. Ya da her ne kadar sanatı inkar 
etmek amacı ile yapılmışsa da bir pisuar ile.. Bu sanatçının özgürlüğüdür, kendi seçimidir. 
Üretme süreçleri kalıba sokulamaz, sınırlarla belirlenemez. Geçmişte ve günümüzde var 
olan bütün disiplinler bu süreçte kullanılabilir. Bu bağlamda ben de kendimi kalıplara 
sokmamayı tercih ediyorum. Bugün pentür benim için bir araçtır, yarın başka bir şey. 
Değişmeye ve ilerlemeye çalışıyorum. Bu çaba benim için son bulmayacak bir çabadır. Bir 
sonu, tamamlanmış hali yoktur. Hayat devam ettiği ve değiştiği sürece... 
 
She was born in 1960 in Ankara. She graduated from Ankara University Faculty of Medicine 
in 1983. She worked as a doctor for about 30 years. In 2013, she started to study painting 
at Hacettepe University Faculty of Fine Arts. In 2017, she graduated as the second faculty 
and department. She participated in group exhibitions. In 2017, the contest organized by 
the Çayyolu Rotary Club received a honorable mention. It was based on the continuation 
of the life cycle. She also tried to reach the people behind them and show it. She turned to 
make lotus flowers to describe it. Flowers from the swamp to the lotus flowers have been 
given various meanings throughout the history. It represents purity, loyalty, spiritual 
awakening. It shows the continuity of life by rising from the muddy water surface. She tried 
to describe the rebirth with lotus.lotus through the difficulties. 
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