
 

 

 

  Prof. Dr. Tayfun Alaçam Biyografi 

1967 yılında Ankara Üniversitesi diş hekimliği fakültesi ’nden mezun oldu. Aynı yıl Ankara üniversitesi konservatif diş 

tedavisi anabilim dalı asistanı olarak girdi. 1981 yılında doktorasını aldı.1981-1982 yılları arasında Gülhane askeri 

akademisini Ododontoloji servisinde yedek subay olarak askerliğini yaptı. 1984 yılında Endodonti alanında üniversite 

doçenti ünvanlını aldı. 1986 yılında Gazi Üniversitesine transfer oldu. 1990 yılında Profesör oldu. 1999- 2016 yılları 

arasında anabilim dalı başkanlığı görevini yaptı. 

1987-1998 yılları arasında Gazi Üniversitesi Sağlık bilimleri Enstitüsü Müdür yardımcılığı görevini yaptı. Fakülte kurulu 

üyeliği, yayın komisyonu sekreterliği, bilimsel araştırma komisyonu üyeliği, Gazi Üniversitesi diş hekimliği fakültesi Vakfı 

genel sekreterliği, YÖK denklik komisyonu üyeliği, YÖK Doçentlik  jüri üyesi belirleme komisyonu üyeliği, Üniversite 

merkez etik komisyonu üyeliği, diş hekimliği fakültesi etik kurulu üyeliği, Üniversite akademik yükseltme değerlendirme 

komisyonu üyeliği, Gazi üniversitesi diş hekimliği fakültesi kongrelerinde, kongre sekreterliği ve bilimsel kurul 

başkanlığı, Türk diş hekimleri birliği 1997 Ankara expodental organizasyonu bilimsel kurul başkanlığı. Ankara diş 

hekimliği odası expodental organizasyonlarının çoğunda organizasyon komitesi üyeliklerinde bulundu. İki ayrı dönem 

Türk diş hekimleri birliği eğitim komisyonunda görev aldı. Türk endodonti derneği kurucuları arasında yer aldı, Türk 

endodonti derneği başkanlığı ( 2000) görevini yaptı. Halen sağlık bakanlığı uzmanlar kurulunda Endodonti grubu 

başkanlığı görevini devam ettirmektedir. 

1998-2020 yılları arasında Türk endodonti derneği Ankara konferanslarını düzenledi. 60 adeti uluslararası olmak üzere 

120 bilimsel makalesi , 5 adet ders kitabı bulunmaktadır. Farklı bilimsel organizasyonlarda 150’den fazla bilimsel 

sunumu vardır. 12 adet uzmanlık ve tez yöneticiliği ve çok sayıda Dr eş danışmanlığı yaptı. Çok sayıda BAP, TÜBİTAK ve 

Avrupa projelerinde yer aldı. Makedonya Üsküp ve Selanik Üniversitelerinde ders ve konferans verdi. Çukurova , 19 

Mayıs Üniversitesi ve Isparta, Yüzüncü yıl Üniversitelerinin Anabilim dallarının Dr programlarının açılmasına katkıda 

bulundu, dersler verdi. Mesleki konularda çeşitli televizyon ve radyo programlarına katıldı. 1993 yılında Eczacıbaşı / 

Procter Gamble ağız bakımı bilimsel araştırma ödülünü aldı.  

Prof. Dr . Alev Alaçam ile evli ve iki çocuk ve iki torun sahibidir. 

 

 


