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1968 Niğde doğumlu. 1986-1993 yılları arasında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde temel tıp
eğitimimi tamamladı. Mecburi hizmetimi Isparta ve Antalya’da tamamladıktan sonra, 1996-2003
yılları arasında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, İç Hastalıkları Uzmanlığı ve Tıbbi Onkoloji
ihtisaslarını tamamladı. 2003 yılında, Akdeniz Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak göreve başladı;
2004 yılında Almanya'da kanser tedavisinde tamamlayıcı tıp ve alternatif tedaviler, kanserde
hipertermi tedavisi ve girişimsel (minimal invaziv) kanser tedavileri ile ilgili çalışmalar yaptı. Şu ana
kadar 112 üzerinde uluslararası ve ulusal, hakemli dergilerde makalesi yayımlandı, ve ikisi onkolojide
hasta hekim ilişkisini sorgulayan, toplam 17 çalışması ödüle layık görüldü. Avrupa Tıbbi Onkoloji
Derneği (ESMO) ve Amerikan Onkoloji Derneği (ASCO) üyesi. 2009-2011 yılları arasında, Türkiye
Tıbbi Onkoloji Derneği yönetim kurulu üyeliği yaptı. Halihazırda, aynı derneğin üyesi olarak
çalışmalarını sürdürmektedir.Onkolojide hasta hekim ilişkisi, Minimal invaziv (ameliyatsız) kanser
tedavileri, Kanserde geleneksel, tamamlayıcı ve alternatif tedaviler, Kanser immünoterapileri,
İntra-arteryel kemoterapi uygulamaları,Yenilikçi ve ileri teknoloji kanser tedavileri, Kanserden
korunma ve sağlıklı yaşam özel ilgi alanlarıdır.Türkiye’de kemoterapi ünitelerine sanat evi kavramını
getirerek, bu tanımın gelişmesine ve yaşam kalitesine odaklanan tedavi uygulamalarının
arttırılmasına önemli katkı sağlamıştır. Ayrıca Onkoloji Hemşireliği kavramını ülkemize tanıtmıştır ve
ilk Onkoloji Eğitim Hemşireliği Projesi fikir sahibi ve yürütücüsü olarak görev almıştır.
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He was born in Niğde in 1968. He completed his Bachelor of Medicine education between 1986-1993 at Erciyes
University, Faculty of Mediine. After finishing his compulsory service in Isparta and Antalya he completed his
expertise studies between the years 1996-2003 in Antalya University Medicine Faculty on Internal Medicine
Specialization and Medical Oncology. In 2003 he started serving as a faculty member in Antalya University; in
2004 he conducted studies in Germany related to complementary medicine and alternative medicine treatments,
hyperthermia treatment to cancer and interventional (minimal invasive) cancer treatments. His authored 112
articles for both national and international peer-reviewed journals, 17 of his studies has been awarded, two of
which are on doctor, patient relations in oncology. He has over 112 international and national magazines have been
published. He has 17 studies which have been deemed worthy of consideration, two of which question the patient
physician relationship in the oncology. He is a member of the European Society for Medical Oncology (ESMO) and
American Society of Clinical Oncology (ASCO). He served as a board member in Turkish Society of Medical
Oncology between the years 2009-2011. Currently he resumes his studies as a member of the same organization.
His specials interests consist of; Doctor, patient relations in oncology, Minimal invasive (non-surgical) cancer
treatments, Conventional, complementary and alternative treatments to cancer, Cancer immunotherapies,
Intra-arterial chemotherapy treatment, Innovative and state-of-art cancer treatments, Prevention of cancer and
healthy life-style.He has significantly contributed to increasing treatments that focus on life quality by bringing the
concept of art houses to chemotherapy units in Turkey. Also, he introduced to our country the concept of Oncology
Nursing and he served as the founder and leader of the first Oncology Consulting Nursing Project.

