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1982’ de Ankara’ da doğmuştur. Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü’ nden 2004’ te mezun 
olmuş, Ankara Üniversitesi İşletme Bölümü’ nde 2007 yılında yüksek lisansını, 2011 yılında 
doktorasını tamamlamıştır. Ankara ve Anadolu Üniversitelerinin İletişim Fakülteleri’ nde 
Reklamcılık ve Halkla İlişkiler üzerine yüksek lisans ve doktora derslerine devam etmiştir. Hacettepe 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ nde Resim ve Fotograf dersleri almış, çeşitli atölyelerde desen 
ve grafik çalışmalarına katılmıştır. Sanat sektörü, sanat girişimciliği ve sanatın işletmeye katkısı 
üzerine akademik çalışmaları bulunmaktadır. Sanatın toplumla buluşması amacıyla kurguladığı 
“Sanatla Etkileşim Projesi/2016” başlıklı Projeler dizisini gerçekleştirmiştir. Bilimsel çalışmalarında 
olduğu gibi, sanatsal çalışmalarında da birey-çevre bağlamında, tüketim kültürü, teknoloji ve 
yabancılaşma konularını çeşitli tekniklerle ele almaktadır. Çalışmaları 20’ nin üzerinde ulusal ve 
uluslararası sergide yer almıştır. Resim ve Grafik alanında 5, Bilim alanında 1 ödülü bulunmaktadır. 
Toplumsal ve kültürel duyarlılığa sahip sanat projelerinde yer almakta ve halen İşletme alanında 
öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. ECSB, PPAD, SAKÜDER, KÜME gibi bilimsel ve sanatsal 
kuruluşlara üyedir. 
 
“DOĞA/THE NATURE” 
Günümüz toplumlarında insanın doğadan ve gerçek olandan uzaklaştığı, teknolojinin sınırsız 
boyutlarda kullanımının insana dair olanı sınırladığı alanlar giderek artmakta ve doğaya karşı bir 
yabancılaşma söz konusu olmaktadır.  
Birey-Çevre ilişkisi ekseninde insanın doğaya yabancılaşması sonucunda doğal ve insani bağların 
yeniden kurulmasının önemi “DOĞA” isimli serideki çalışmaların çıkış noktasıdır.  
Çalışmada doğanın özündeki gerçeklik ve kendiliğindenlik gibi teknoloji ürünleri ile üzeri örtülen 
olgular ön plana çıkarılmakta, Spontan lekeler ve geçişkenlik ile doğal sürecin gerçekliği, dinamizmi 
ve doğanın enerjisi vurgulanmaktadır. 
 
Born in Ankara, in 1982. She graduated from Hacettepe University Department of Economics in 
2004 and completed her MBA in 2007 and PhD in 2011 in Ankara University Business 
Administration Department. Also participated in graduate courses on Public Relations and 
Advertisement in Communication Faculty of Anadolu University and Ankara University, as well as 
painting and photography courses in Hacettepe University Fine Arts Department. Attended 
drawing and graphic workshops. She has various academic researches on art industry, art 
entrepreneurship and the contributions of art to business. She has designed “Interaction with Art 
Project” series in order to close the gap between art and society. Likewise in her academic works, 
she handles themes like consumption culture, technology and alienation in the context of individual 
versus environment.  Her works were exhibited more than 20 national and international exhibits. 
She has received 5 awards in art and 1 in science. She goes on to participate to art projects that 
have social and cultural sensitiveness and works a faculty member in Business Administration. She 
is member of scientific and artistic institutions such as ECSB, PPAD, SAKÜDER, KÜME. 
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