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Ankara üniversitesi tıp fakültesinden 1978 de mezun, ayni fakülteden 1983
ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİRKTOBİYOLOJİ uzmanı
olarak ayrıldıktan sonra mecburi hizmetini Kastamonu Devlet Hastanesinde
tamamladı. Sırası ile Nevşehir ve Şanlıurfa devlet hastanelerinde uzman
hekim olarak görev yaptı. Kastamonu, Nevşehir ve Şanlıurfa Devlet
Hastanelerinde kendi anabilim dalı departmanlarını kurarak halk sağlığı
laboratuvarları ve kan merkezi sorumluluğunu yürüttü. 1990 da Gaziantep
Üniversitesi Tıp Fakültesine Yardımcı Doç. Dr olarak girerek 1995 de doçent
oldu. 2004 yılında Harran Üniversitesi Tıp Fakültesine profesör olarak
atandı. Bu üniversitede kendi anabilim dalını ve Şanlıurfa Tıp fakültesi Kan
Merkezinin kurucusu oldu. 2007 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp
Fakültesine ailevi nedenlerden dolayı geçerek bir yıl Sağlık Yüksek Okul
müdürlüğü yaptı. Müdürlüğü sırasında Sağlık Yüksek Okulunun kalite
belgesi almasını sağladı ve kurumsallaşma adına yüksek okul anabilim
dallarını kurdu. 2007-2009 yıllarında AİBÜ Tıp Fakültesi Merkez
Laboratuvarı sorumlusu olarak çalıştı. 2008 yılında 6 ay GATA İmmunoloji
bölümünde klinik immünoloji alanında bilgi ve görgüsünü artırmak için ek
görev ile gitti. 2010 yılında Kanada Toronto Üniversitesi Tıp Fakültesinde,
2011 de Sydney ST Vincent Hospital, 2016 de Romania Universitatae de
Medicina si Farmacie Iuliu Hatieqanu Cluj-Napoca da misafir öğretim üyesi
olarak bulundu. Ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış 200 yakın
makalesi, bir çok kitap bölümü yazarlığı yaptı. Bir çok Ulusal ve Uluslarası
kongrelerde sözlü ve yazılı sunumlar vardır. Halen ulusal ve uluslararası bir
çok dergide hakemlik yapmakta olup kendi alanında KLİMİK, EKMUD,
VHSD, AIDS Savaşım Derneği, ANKEM, HİDERİM ve Türk Mikrobiyoloji
Derneği üyeliği bulunmaktadır. Açık Öğretimde SAĞLIK KURUMLARI
İŞLETME bölümünü bitirdi ve halen İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
ni okumaktadır. Şimdiye kadar üniversitede anabilim dalı başkanlığı, bölüm
başkanlığı, fakülte kurulu üyeliği, fakülte yönetim kurulu üyeliği ve etik
kurul başkanlığı yaptı. Ayrıca uluslararası bir sivil toplum örgütü olanTürk
Üniversiteli Kadınlar Derneğinin bolu şubesi kurucusu olup şu andaki
başkanlık görevini yürütmektedir. İngilizce ve Fransızca bilir. Evli ve iki
çocuğu iki torunu vardır.

