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1984 yılında Bursa’da doğan Esra Yıldırım, 2006 yılında Uludağ Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi resim-iş öğretmenliğinden mezun oldu. 2015 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Güzel sanatlar Fakültesi’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2017 yılında Marmara 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde doktora programına başladı. Halen Rize güzel sanatlar 
lisesinde resim öğretmeni olarak görev yapmaktadır. Yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli sergi, 
kongre ve sempozyumlara katılmıştır. 
 
BİZ ZAMİRİ: BİREYSELLİĞİ YOKETMEK 
Sanatçı çalışmalarında kendini konu ederken geçmişe gidiyor. Dünü ile hesaplaşıyor, 
bireyselliği yıkıp motiflerin içinden çıkan saydam portrelerle sanki "biz"i işaret ediyor. 
Kültürün parçası olan nesnelere denk gelebileceğiniz serilerinde, sanatçı kendi dünyasının 
kapılarını aralıyor. 
 
Esra Yıldırım was born in 1984 in Bursa. In 2006, she graduated from Faculty of Education 
at Uludağ University. In 2015, she completed her master’s degree at Karadeniz Technical 
University, Faculty of Fine Arts. In 2017, she started her PhD at Marmara University, 
Faculty of Education. She still works as an art teacher in Rize Fine Arts High School. She 
participated in various exhibitions, congresses and symposiums in Turkey and abroad. 
 
WE PRONOUNCE: DESTROYING INDIVIDUALITY 
The artist goes to the the past when she talks about herself. She is settling with yesterday, 
pointing out the "we" with the transparent portraits that have destroyed individuality and 
coming out of the motifs. In her series where you can coincide with objects that are part of 
the culture, the artist opens the doors of her own world. 
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