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1979 yılında İzmit’te doğdu. 2001 yılında Kocaeli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Fotoğraf 
Bölümü’nde “Lisans”, 2006 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Fotoğraf 
Anasanat Dalı’nda “Yüksek Lisans” ve 2014 yılında da Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Plastik Sanatlar Anasanat Dalı’nda “Sanatta Yeterlik” eğitimlerini tamamladı. 2001 yılında “Araştırma 
Görevlisi”, 2015 yılında “Dr. Öğretim Üyesi” ve 2020 yılında “Doçent” unvanlarını aldı. 5’i yurtdışında 
olmak üzere 12 kişisel sergi açtı. Kitap bölüm yazarlığı yaptı. Makaleleri çeşitli dergilerde yayımlandı. 
Yurtiçinde ve yurtdışında birçok karma sergiye katıldı, bildiri sundu, seminer verdi. Halen Kocaeli 
Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Fotoğraf Bölümü’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev 
yapmaktadır.

He was born in izmit in 1979. He completed his bachelor's degree at Kocaeli University, Faculty of 
Fine Arts, Department of Photography in 2001; master's degree at Dokuz Eylül University, Institute 
of Fine Arts, Department of Photography in 2006; Pro�ciency in Arts at Kocaeli University, Institute 
of Social Sciences, Department of Plastic Arts in 2014. He received the title of “Research Assistant” in 
2001, “Assistant Professor” in 2015 and “Associate Professor” in 2020. He wrote a book chapter. His 
articles have been published in various magazines. He had 12 solo exhibitions, participated in many 
group exhibitions, presented papers and gave seminars/conferences both nationally and 
internationally. He is still working as an Assistant Professor at Kocaeli University, Faculty of Fine Arts, 
Department of Photography.



Pol'and'Rock

Polonya'nın Kostrzyn nad Odrą kasabasında 4-6 Ağustos 2022 tarihinde 28.si gerçekleştirilecek olan 
ve 2018 yılından önce Polonya Woodstock Festivali olarak adlandırılan Pol'and'Rock Festivali, 1994 
yılından beri her yıl düzenlen eşsiz bir organizasyondur. Avrupa'nın ücretsiz olan en büyük müzik 
etkinliği olmasının yanı sıra dünyanın birçok farklı ülkesinden gelen 750.000’e ulaşan katılımcı 
sayısıyla da dünyanın en büyük müzik festivallerinden birisidir. Doğa içerisinde uçsuz bucaksız bir 
alana sahip olan festival, 5 farklı sahnesinde gerçekleştirilen çok çeşitli canlı konserlerin yanı sıra 
ziyaretçilerine alternatif müzikler, eğlence oyunları, atölye çalışmaları, kültür-sanat etkinlikleri, 
paneller, dünyanın farklı kültürlerine ait yemekler gibi farklı birçok olanak sunmaktadır. Festivalin 
resmi sloganı Aşk, Dostluk, Müzik’tir. Herkes için sevgi ve barış mesajlarının vurgulandığı bu festival, 
sahip olduğu özgürlükçü atmosferi ile ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim yaşatmaktadır. 






















