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1981 yılında Sivas’ta doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini yine bu şehirde tamamladıktan sonra 
2001 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümüne girdi. 
Yüksek Lisans öğrenimini aynı üniversitede tamamladı. 2013 yılında Erciyes Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim bölümünde Sanatta Yeterlilik eğitimine başlayan sanatçı, 
2018 yılında Sanatta Yeterliliğini tamamladı.  
Bir çok yarışma, özel koleksiyon, sempozyum ve kongrede eserleri ile yer alan sanatçı 
çalışmalarına Ankara’daki özel atölyesinde devam etmektedir. 
 
Yaşamın her safhasında içsel itkiler ile hareket eden sanatçı, yaşamın kökeni ve insanın 
bilinen ya da bilinmeyen, yaşam üzerindeki görevleri üzerine odaklanmaktadır. Bu 
çerçevede ezoterik bir bakış açısı ile olaylara bakmaya çalışır. Ezoterizmin kendi içindeki 
tanımlamalarına uygun olacak şekilde, ürettiği işleri de bu çerçeve içerisinde kodlar. 
Kullandığı semboller üzerinden bir anlatım yolu geliştirmeye çalışıp bu semboller ile içsel 
izdüşümleri niteliğinde olan özgün sembolleri birleştirerek bir anlatım dili geliştirmeyi amaç 
edinir. 
 
He was born in 1981 in Sivas. After completing her primary, secondary and high school 
education in this city, she entered the Painting Department of the Faculty of Fine Arts in 
Cumhuriyet University. He completed his master's degree in the same university. In 2013, 
he started studying after Proficiency in Arts lad in Erciyes University, Fine Arts Institute, 
Painting Department. 
 The artist, who has participated in many competitions, special collections, 
symposiums and congresses, continues her works in her private studio in Ankara. 
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