ÖZGEÇMİŞ
1983 yılında Alanya’da doğmuştur. İlk, Orta, Lise öğretimini Alanya’da
tamamlamıştır. 2001 yılında girdiği üniversite sınavı sonrasında Marmara
Üniversite’si Diş Hekimliği Fakültesi’ne başlamaya hak kazanmıştır. 2007 yılında
fakülte birincisi olarak Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun
olmuştur. Aynı yıl Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim
Dalı’nda doktora eğitimine başlamıştır. 2011 yılında doktora eğitimini bitirerek
Ortodonti Bilim doktoru ve Ortodonti Uzmanı unvanını almıştır. 2012 yılında aynı
bölümde Yardımcı Doçent, 2016 yılında Doçent unvanı almıştır. 2012 -2016 yılları
arasında Yardımcı Doçent, 2016-2018 yılları arası Doçent olarak Selçuk Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı’nda öğretim Üyesi olarak görev
yapmıştır. 2013-2016 yılları arasında aynı anabilim dalında Anabilim Dalı Başkanlığı,
Eğitim Komisyon Başkanlığı görevlerini yürütmüştür.
30’un üzerinde uluslararası, 15’in üzerinde ulusal yayını, kongre ve bilimsel
toplantılarda sunulmuş 100’ün üzerinde uluslarası sunumu bulunmaktadır.
Genel ortodontinin yanında özellikle;
-Kemik destekli hızlı üst çene genişletmeleri,
-İskeletsel ankraj destekli açık kapanış,
-Kapaklı braketlerle tedaviler,
-Büyüme gelişim yönlendirme,
-Beyaz nokta lezyonlar,
-Ortognatik cerrahi,
-Lazer konularında çalışmaktadır ve bu konularda birçok çalışması mevcuttur.
Türk Ortodonti Derneği, Avrupa Ortodonti Derneği, Amerikan Ortodonti Topluluğu,
Dünya ortodonti Federasyonu üyesidir.
RESUME
He was born in 1983 in Alanya, Turkey. He completed his primary, secondary and
high school education in Alanya. In 2001, he was accepted to Marmara University
Faculty of Dentistry after the national university entrance exam. In 2007, he
graduated from Marmara University Faculty of Dentistry with the best Grade Point
Average among his colleagues. In the same year, he started his doctorate education in
Selcuk University, Faculty of Dentistry, Department of Orthodontics. In 2011 he
completed his Ph.D. degree in Orthodontics and became a doctor and specialist of
orthodontics. He was appointed as an Assistant Professor in 2012, followingly as an
Associate Professor in 2016 in the same department he got his Ph.D. degree. Between
2012-2016, he served as an Assistant Professor, and in the years 2016-2018 as an
Associate Professor in Selçuk University, Faculty of Dentistry, Department of
Orthodontics. Between 2013 and 2016, he served as Head of Department and Head of
Educational Committee at same department. He has over 30 international and over 15
national publications, and more than 100 international presentations at congresses and
scientific meetings.
In addition to conventional orthodontics practice, he focuses specificly on;
-Bone-supported rapid maxillary expansion,
-Open bite treatment with skeletal anchorage,
-Fixed treatments with self-ligating brackets,
-Growth and development guidance,
-Treatment of white spot lesions,
-Orthognathic surgery,
-Laser. He has many papers on these subjects.
He is a member of Turkish Orthodontic Society, European Orthodontic Society,
American Orthodontic Society, World Federation of Orthodontists.

