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25.08.1980 tarihinde İstanbul’da doğdum. İlk ve orta öğretimimi tamamladıktan sonra 1998 yılında
Kabataş Erkek Lisesi’ni bitirdim. 2004 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’ni birincilikle
tamamladım. Uzmanlık eğitimimi 2004-2009 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerahpaşa Tıp
Fakültesinde yaptım. 2010 yılında bir yıl süreye Şanlıurfa Siverek Devlet Hastanesin’de mecburi
hizmetimi yaptım. 2011-2017 yılları arasında Özel Medicana İnternational İstanbul Hastanesinde
çalıştım. Uzmanlık eğitimim süresince ve sonrasında pek çok bilimsel kongre ve oturuma katılmış
olup, dermatoloji ve kozmetoloji alanındaki gelişmeleri yakından takip etmekteyim. Eylül 2017
tarihinden itibaren kendi kliniğimde meslektaşlarımla birlikte hastalarıma hizmet vermekteyim.
İlgi alanları
Her türlü deri hastalıklarının tanı ve tedavisi kliniğimizde yapılmaktadır.
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Kronik kaşıntı
Kronik ürtiker (kurdeşen)
Ekzemalar (tedaviye dirençli ekzemalar)
Derinin mantar hastalıkları
Çocukluk çağı deri döküntüleri
Derinin bakteriyel hastalıkları
Siğiller (vücut ve genital )
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Molluskum kontagiozum
Nasır
Cinsel yolla bulaşan hastalıklar
Uyuz ve bitlenme
Sedef, liken planus ve benzeri hastalıklar
Behçet hastalığı( geçmeyen ağız yaraları)
Saç hastalıkları( erkek tipi saç dökülmesi, genel saç dökülmesi, saç kıran)
Tırnak hastalıkları
Dudak ve ağız boşluğu hastalıkları
Terleme bozuklukları (Hiperhidroz)
Akne (sivilce ) ve benzeri hastalıklar( hidra adenitis süpürativa)
Güneş lekeleri, sivilce izleri, kırışıklık tedavisi
Doğum lekeleri
Vitiligo
Deri tümörleri
Göz altı ve üstü kabarıklıklar (ksantalezma)
Benler

Kliniğimde yapılan dermatolojik muayeneler ve testler
1.
2.
3.
4.
5.

Wood lambası ile pigmente lezyonların ayrımı
Dermatoskopik muayene ile benlerin takibi ve ben fotoğraflaması
Behçet hastalığı tanısı için paterji testi
Deri prick test (alerji testi)
Patolojik tanı amacıyla punch biyopsi

Kliniğimde yapılan dermatolojik ve kozmetolojik işlemler
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Siğillerin ve et benlerinin elektrokoter ile temizlenmesi
Siğillere ve et benlerine kriyoterapi uygulamaları
Deri lezyonlarının küretajı
Kistlerin temizlenmesi
Yüz ve saç PRP uygulamaları
Saç mezoterapisi
Dermaroller ve dermapen tedavisi
Yüze botoks uygulamaları
Koltuk altı ve el ayak terlemelerinde botoks uygulaması
Güneş lekelerinde kimyasal peeling uygulaması
Fraksiyonel lazer ile kırışıklık, güneş lekesi, siğil, ben, et beni ve nasırların yakılması,
ksantalezma tedavisi…
12. Aquapeel ile konforlu cilt bakımı

