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Değerli hocalarım ve sevgili arkadaşlar, 

Üyesi olmaktan gurur duyduğum Türk Nöroloji Derneği 
ailesinin 1997 yılında başlayan asistanlık süreci ve 2002 
yılından itibaren nöroloji uzmanı olarak çalışan bir ferdiyim.  

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirip zorunlu hizmet 
yaptıktan sonra yine Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji 
Anabilim Dalı’ndan 2002 yılında nöroloji uzmanlığımı aldım. 
Çok değerli hocalarımdan öğrendiğim özellikle EEG ve EMG 
bilgilerim ile sahaya eğitimli ama aynı zaman da bilgiye ve 
öğrenmeye açık bir uzman olarak atıldım. Özel sektör 
deneyimim arkasından 2004-2007 yılları arasında Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yardımcı 
doçent, 2007 yılından itibaren de halen çalıştığım Ufuk Üniversite’sinde çalışma hayatıma devam 
ettim. 2010 yılında doçent oldum. 2011 yılında Klinik Nörofizyoloji yandal sahibi, 2013 yılında Sağlık 
Kurumları İşletmeciliği bölümünü bitirdim. 2015 yılında Profesör ünvanını aldım. Çalıştığım kurumda 
da kurum aidiyeti, iş sorumluluğu ve ahlakı ile verilen ek görevleri de yerine getirerek 2008- 2011 
yılları arasında Başhekim yardımcılığı, 2011-2018 yılları arasında Ufuk Üniversitesi Hemşirelik 
Yüksekokul Müdürlüğü, Üniversite Senato üyeliği görevlerini yürüttüm. 2014 yılında 
Elektronörofizyoloji teknisyenliği bölümünü açtım. TUBİTAK proje değerlendirme komisyonunda 
görev aldım. 2013 yılından beri Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı olarak görevime devam etmekteyim. 
IV. Dönem TUKMOS Klinik Nörofizyoloji Komisyon üyesiyim. 

Türk Nöroloji Derneği Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG, Nöromuskuler Hastalıklar ve Multipl Skleroz 
çalışma grupları üyesiyim. Klinik Nörofizyoloji EEG -EMG Derneği Ankara Şubesinin yönetiminde çeşitli 
görevler alıp 2018 yılından beri başkanlığını yürütmekteyim. Gelenekselleşen EEG-EMG Kursumuz ve 
aylık olgu toplantılarımız ile farklı meslek gruplarından da arkadaşlarımızla toplantılarımızı 
yürütmekteyiz.  

Türkiye Multipl Skleroz Derneği Ankara Şubesinin Yönetim Kurulunda görev alıp özellikle pandemi 
öncesinde hasta-hekim toplantıları, çeşitli sosyal etkinlikler, pandemi döneminde de online- 
instagram üzerinden toplantılar düzenledik. MS çalışma grubu Ankara Şubesi olarak olgu 
toplantılarımızı düzenli şekilde yaptık. 2016 yılından beri Türk Nöroloji Derneği BOARD komisyonunda 
görev almaktayım. Vakıf Üniversitesindeki çalışmalarım yanı sıra 2014 yılından beri Özel Medicana 
International hastanesinde de part-time çalışmaktayım. Gerek özel sektör gerekse vakıf ve devlet 
üniversitelerinin çalışma düzenleri ve zorluklarını bilmekteyim.  

Evli ve iki çocuk annesiyim. Eşim Prof. Dr. Sezai Leventoğlu Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel 
Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesidir.  

İnsan yaşamının değerini bilen, özverili ve disiplinli bir kişilik yapısına sahip olup çözüm odaklı, güler 
yüzlü, iyi bir dinleyiciyim. Yağlı boya resim çalışmaları, yüzme ve kick-boks yapmaktayım.  

Türk Nöroloji Derneğinin bir üyesi olarak demokratik ve paylaşımcı bir ortamda tüm nörologları 
kapsayacak bir organizasyon şeması ile katılımcı yönetimi hedeflemekte olup desteklerinizi 
beklemekteyiz.  


