


































أقسامنا الطبية

سعاف  -الخدمة الطارئة & الإ

 -أمراض الفم والأسنان

 من الممكن القيام بكافة عالج ومدواة الأسنان لكل من يرغب بذلك مع 
ن والتخدير العام, ويتم القيام بخلق جو آمن ومريح لمرضانا,  التسك�ي

.وبذلك يتم إزالة القلق
 يتم القيام بتطبيقات تجميلية للمنطقة الأمامية وكل أنواع الجراحة 

 .الفكية والوجهية
ي 

ي القسم الس�ن
 يتم القيام بكل أنواع تعويضات الجرس التاجية �ن

.المجهز بأحدث التقنيات
ر  ن .يتم القيام بتطبيقات تغليف البورسالن, وعالج الحشو بالل�ي
 يتم القيام بالب�ت القمي لسن العقل عمر 20 المدفون, والناب 

وط ومحيط معقم .المدفون وعمليات الخراج ضمن �ش
• زراعة الأسنان بالفم

• علم تقويم الأسنان المعوجة 
• تبيض الأسنان

معلومات صحية متعلقة بالقسم 





نعاش  التخدير و الإ
نعاش )العناية المركزة ي وحدة الإ

:)خدماتنا �ف

 دعم تنفسي ع�ب أجهزة التنفس الصناعية للمر�ن الذين يعانون من
صعوبة التنفس

ي حال فشل الأعضاء مثل القلب, الرئة والكبد
عالج مساند مع الأدوية �ن

ن أو من أنبوب المعدة اي�ي التغذية بأغذية خاصة من الرسش
 متابعة كافة الوظائف الحياتية للمر�ن وبشكل مستمر ع�ب الشاشة

المستخدم بها تقنية الحاسوب
يف الدماغ ن ن ب�ن معالجة المر�ن المراجع�ي

عناية المر�ن فاقدين الشعور ومعالجتهم
,  معالجة المر�ن الذي لديهم خطر عىل حياتهم بعد حوادث الس�ي

صابات بجروح وصدمات جثيمة الإ
 متابعة وعالج المر�ن الذي يعانون من تسمم الحمل قبل وبعد

 الولدة, متابعة وعالج المر�ن الذين يعانون من نزيف الدم, متابعة
ة بعد العملية, متابعة  وعالج المر�ن الذين يعانون من حالت خط�ي

 وعالج التسمم المرتبط بالأدوية الطبية والكيميائية

التغذية والحمية
ن الحمية لدينا بتقديم الخدمات بمواضيع تعاليم  يقوم مختص�ي
.التغذية وبرامج الحمية الخاصة لكل شخص عىل حدا من المر�ن

CheckUp مركز الفحص الكامل
ي وصحي عىل نطاق واسع يتم تنفيذه بشكل دوري لي  هو فحص ط�ب

 .شخص ليس لديه اي شكوى أو مرض
 المختلفة عىل ضوء check-up يتم القيام بتطبيق برامج الفحص

ايدة وفق مجموعات النوع والعمر المختلف ن .عوامل الخطر الم�ت





جراحة الأطفال

ات ما قبل عملية المولود الجديد وعملية الأطفال,  إن التحض�ي
ز اختالفات وفروق بمقايس  والعمليات والعناية ما بعد العمليات ت�ب

. لهذا السبب, يجب القيام بعمليات الأطفال فقط ن  هامة عن البالغ�ي
ي مشفانا بكافة العمليات

وط مناسبة. يتم القيام �ن ي تتمتع برسش
ي مشا�ن

 �ن
ي تخص الأطفال من عمر اليوم الأول وح�ت عمر 16 سنة من طرف

 ال�ت
 .جراحة الأطفال

 الشذوذ والأورام الولدية للمولود الجديد :

• رتق الرغامى – قصبة الطعام الناسور
• رتق الأمعاء و التضيق   

• فتق الحجاب الحاجز
• فتق الفخذ

جية • التشوهات الرسش
• التناوب

• أورام وعائية
• الأورام الوعائية اللمفاوية

ي عملية لدى الأطفال
ي تقت�ن

• الأمراض ال�ت
• أورام الصدر والبطن

ي العملية العائدة لالأمعاء
ي تقت�ن

• الأمراض ال�ت
مساك • فتق الفخذ, القيلة, الزائدة, فتق البطن, الإ

• الأمراض البولية لالأطفال وعملياتها
 • أورام الكلية

• الحوض الكلوي وتضيق الحالب
• أعصاب المثانة والإضطرابات الولدية

• الخصية المعلقة •
, مبال علوي) • عيوب تطور القضيب ) مبال سفىلي





صحة وأمراض الأطفال

ي
 يقوم مختصينا بتقديم الخدمات وبدون انقطاع عىل مدار 24 ساعة �ن

.مستوصف وعيادة الأطفال

متابعة الطفل السليم

 القيام بتقديم الخدمات للحفاظ ووقاية الأطفال من الأمراض اعتبارا
 من الولدة, وذلك بهدف وضع التشخيص المبكر والعالج. كما يتم

 القيام بمشاهدة الأطفال شهريا للوقاية والحفاظ عىل صحة وسالمة
ي هذا النطاق يتم القيام بمتابعة مرحلة النمو والتطور

 الأطفال. و�ن
.وإجراء اللقاحات والفحوصات

أمراض الأطفال

 القيام بمتابعة ومعالجة الأطفال ح�ت سن 16 وذلك واقفا او عىل
ي محيط مرفه داخل المشفى وضمن

 الرسير, ويتم القيام بذلك �ن
وط  .أفضل الرسش

 القيام بعمل الفحوصات عىل قصور الغدة الدرقية و بيلة الفينول

ي
ي تؤدي اىل تأخر وتراجع الذكاء بعد ولدة كافة الأطفال �ن

 كيتون ال�ت
 المشفى, وبذلك يكون هناك إمكانية للتشخيص المبكر وعالج تلك

 الأمراض. لكل مولود يتم القيام بعمل الموجات فوق الصوتية للورك
 .بعد الولدة والتشخيص المبكر والتخطيط للعالج إن وجد ذلك

 كما يتم القيام بعالج كل أنواع أمراض الأطفال والعناية بهم ع�ب
 وحدة العناية المركزة للمولود الجديد وذلك ع�ب الأجهزة المجهزة

 .بأحدث التقنيات





)داخلية )الأمراض الداخلية

 الداخلية العامة )الأمراض الداخلية) هو القسم الذي يشكل الساس
.لكافة الأقسام الطبية الرسيرية

  
 أمراض المجاري التنفسية 

 ضغط عاىلي
مساك,  أمراض المعدة – الأمعاء: القرحة, الجزر, التهاب القولون, الإ

 إسهال
قان, حدوث التليف للدهون  أمراض الكبد: إلتهاب الكبد, ال�ي

 أمراض الكلية
 أمراض الدم: أنيميا فقر الدم, �طان الدم

ستقالبية: تضخم الغدة الدرقية, مرض  الغدد الصم والأمراض الإ
 السكري, السمنة, عدم التخلص من الوزن الزائد, نقص الوزن بشكل
 كب�ي وعدم إمكانية الحصول عىل الوزن من جديد, ارتشاف العظام,

 )ارتفاع درجة الحرارة للبحر الأبيض الأ�ية) FMF ورم
ن نم: التهاب المفاصل الروماتويدية, لوبو�يت أماتوس�ي  أمراض الرومات�ي

 .النظامية, مرض بهجت, أنكيالزان سبونديليت, الخ
لتهابات: تشخيص وعالج الأمراض بسبب الأحياء الدقيقة  أمراض الإ

يا, فطر وطفيليات وسات, باك�ت .))ف�ي

ي مشفانا بتقديم خدمات الداخلية العامة من طرف
 يتم القيام �ن

ن الأمراض الداخلية بدون انقطاع وعىل مدار 24 ساعة. وتشمل  مختص�ي
ي الرسير والمعاينة المستوصفية,

 هذه الخدمات عىل متابعة وعالج �ن
 .كما يوجد خدمات الخدمة الطارئة

 check-up إضافة اىل ذلك يتم القيام بتقديم خدمات الفحص العام
ن الأمراض الداخلية .من طرف مختص�ي





طب الأمراض الجلدية )الجلدية)

ي قسم الأمراض الجلدية لدى مشفانا يتم معالجة الأمراض الجلدية,
 �ن

ي المنطقة
 أمراض الشعر والأظافر, والجروح الموجودة داخل الفم و�ن

ات الجلدية, وأمراض الحساسية, والأمراض  الجنسية, ومعالجة التغ�ي
.المعدية عن طريق الجنس ومعالجة المشاكل التجميلية

 • العناية الجلدية 
ر ن  • إزالة الشعر بالل�ي

 • بوتوكس 
PRP (ومبوسيت • )بالزما غنية بال�ت

ي
 • بيلينك كيميا�أ

ي ا�ب و ت�ي ن • م�ي
• )معالجة جلدية )عالج لفات

• LPG جهاز
VelaShape II ( ي المنطقة

ي �ن
• )نقص وز�ن

ي المنطقة
ي �ن

• )التجويف ) نقص وز�ن

جراحة تجميلية وبالستيكية وترميمية

 الجراحة التجميلية

 • )Rinoplasti) جراحة الأنف
ن • )Blefaroplasty) تجميل جفون الع�ي

• )Face Lifting, Rhytidectomy ) شد الوجه والعنق
• )Otoplasty) تجميل الذن •

• )AugmentationManimoplasty) تكب�ي حجم الصدر
• )Liposuction) شفط الدهون

• )Abdominoplasty) شد البطن
 • رفع الحاجب

 • تسميك الشفاه
ة الشباب • إرجاع الوجه اىل ف�ت

• زراعة الشعر



ميمية الجراحة ال�ت

• تشوهات ولدية
• جرح الشفاه – سقف الحلق

ي ) بقع حمراء)
• ورم وعا�أ

ي • )مبال سفىلي الختان )سنة الن�ب
Syndaktili (أصبع ملتصق( •

• Mikroti (عدم وجود الأذن من الولدة( •
, الفك والوجه ن ي عظام الوجنت�ي

 • كسور �ن
 • جروح اليد

 • �طان الجلد
 • إصابات وجروح مرتبطة بالحوادث المرورية

صابة بجروح من سالح ناري • الإ





 جراحة عامة

 يتم القيام بكافة العمليات المتعلقة بالجراحة العامة
عمليات الغدة الدرقية )�طان الغدة الدرقية)

ة, �طان الثدي) عمليات الثدي )خراج, بويقات صغ�ي
            عمليات الرغامى أنبوب الطعام والمعدة )الجزر, الفتق, قرحات معدية, 

�طان, وتصحيح وتسوية الشكاوي المرتبطة بالعمليات المنفذة, الخ
ة) عمليات الكبد ) انبثاث الأورام, بويقات صغ�ي

 عمليات المرارة وأقنية المرارة )عمليات مفتوحة-مغلقة)
ة, رتج, الورم أو  عمليات الأمعاء الدقيقة والغليظة )بويقات صغ�ي

)الرسطان
 الفتوق ومعالجة الدواىلي )الطب النفسي سائل- رغوة, ترددات الراديو,

 )عملية
ي انفراريد ا�ب و ت�ي : جراحة كالسيكية, سكل�ي بواس�ي

ي تقوم بتقديم خدماتها بواسطة 
  كما يوجد وحدة العناية المركزة ال�ت

ن عىل مدار 24 ساعة ن المناوب�ي .أطبائنا المختص�ي

وحدة التنظ�ي

 العلوي )تنظ�ي بانورامي) + )منظار المعدة) بابراز GİS 1- يقوم تنظ�ي
ي ي عرسش

ث�ن  .مشاهد ومرئيات لفراغ الفم, أنبوب الطعام, المعدة وأمعاء الإ

 السفىلي GİS 2- نظ�ي
 تنظ�ي المستقيم: معاينة أخر 30 سم من الأمعاء الغليظة •

 تنظ�ي القولون : معاينة وفحص كامل الأمعاء الغليظة •
ي مرن )تنظ�ي القولون الأيرس)

تنظ�ي سي�ن
 3- تطبيقات بالون المعدة من أجل البدانة

(

•
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•





 جراحة عامة

 يتم القيام بكافة العمليات المتعلقة بالجراحة العامة
عمليات الغدة الدرقية )�طان الغدة الدرقية)

ة, �طان الثدي) عمليات الثدي )خراج, بويقات صغ�ي
            عمليات الرغامى أنبوب الطعام والمعدة )الجزر, الفتق, قرحات معدية, 

�طان, وتصحيح وتسوية الشكاوي المرتبطة بالعمليات المنفذة, الخ
ة) عمليات الكبد ) انبثاث الأورام, بويقات صغ�ي

 عمليات المرارة وأقنية المرارة )عمليات مفتوحة-مغلقة)
ة, رتج, الورم أو  عمليات الأمعاء الدقيقة والغليظة )بويقات صغ�ي

)الرسطان
 الفتوق ومعالجة الدواىلي )الطب النفسي سائل- رغوة, ترددات الراديو,

 )عملية
ي انفراريد ا�ب و ت�ي : جراحة كالسيكية, سكل�ي بواس�ي

ي تقوم بتقديم خدماتها بواسطة 
  كما يوجد وحدة العناية المركزة ال�ت

ن عىل مدار 24 ساعة ن المناوب�ي .أطبائنا المختص�ي

وحدة التنظ�ي

 العلوي )تنظ�ي بانورامي) + )منظار المعدة) بابراز GİS 1- يقوم تنظ�ي
ي ي عرسش

ث�ن  .مشاهد ومرئيات لفراغ الفم, أنبوب الطعام, المعدة وأمعاء الإ

 السفىلي GİS 2- نظ�ي
 تنظ�ي المستقيم: معاينة أخر 30 سم من الأمعاء الغليظة •

 تنظ�ي القولون : معاينة وفحص كامل الأمعاء الغليظة •
ي مرن )تنظ�ي القولون الأيرس)

تنظ�ي سي�ن
 3- تطبيقات بالون المعدة من أجل البدانة

(

•
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•





 أمراض النساء والولدة 

 يتم القيام بتقديم الخدمات المبينة أدناه والمتعلقة بأمراض النساء 
.والولدة

 متابعة الحمل
طب النساء – أمراض النساء

 تنظيم الأ�ة
العقم – عقم – طفل الأنبوب – ميكرون إنجيكسيون

ا عملية مغلقة – عملية مغلقة بالكام�ي
 سن الياس – هشاشة العظام –ارتشاف العظام

التدقيق وفحص عن الرسطان
 أمراض الثدي

يوريا امراض النساء – سلس البول

 تقوم عيادة أمراض النساء والولدة بتقديم الخدمات وبدون انقطاع
 عىل مدار 24 ساعة فيما يتعلق بأمراض النساء والولدة مع غرفة عمليات

 الولدة. يتم القيام بمشفانا بفحص المر�ن من طرف طبيب مختص
ي عياداتنا اىل جانب التصوير بالموجات فوق الصوتية الملونة وبـ

 موجود �ن
ستفادة من أخر وأحدث التقنيات .4 أبعاد وبالإ

•
•
•
•
•
•
•
•
•





أمراض القلب )طب القلب)

ي قسم
ختبارات والتشخيصات المطبقة والمنفذة �ف  طرق وأساليب الإ

:القلبية
EKG (ي للقلب

ي الكهربا�أ
 )الرسم البيا�ن

ي بالموجات
.هو تدقيق القلب بشكل رسم بيا�ن

EKG بالجهد (TREADMILL( ي
جهاز المسش

ي
. �ن ن يط دوار وفق بروتوكول مع�ي  يتم القيام بتس�ي المريض عىل �ش

ن التاجي يتم القيام بتطبيقات اي�ي  التشخيص المفروز لمرض القلب والرسش

ي
ي تجاوزت عمر 40 سنة وذلك �ن

ي هي بموقع الخطر وال�ت
 روتينية للفئات ال�ت

ن س�ي ي تع�ي
ن سعة وانتاجية الحركات لمن حدث معهم أزمة قلبية و�ن  تع�ي

ات الدوائية ي تقيم التأث�ي
.المرض و�ن

 EKG رصد هول�ت – هول�ت
ن عىل مدار 24 ساعة EKG هو تدقيق .للمريض والمسجل�ي

 هول�ت الضغط
 هو القيام بعمل قياس الضغط بشكل أوتوماتيكي وعىل مراحل معينة

مجة مسبقا ودون تقيد الحياة اليومية للمريض .م�ب
 , ن اي�ي  يتم القيام بمعالجة المر�ن الذين يقتضون جراحة القلب والرسش

ي مشفى
يكة لمجموعتنا GOP   زرع وغسل الكىل �ن ي هي �ش

 .وال�ت
*





أذن أنف حنجرة 

ي مستوصف 
 يتم القيام بتطبيق طرق التشخيص والعالج المحدث �ن

ستفادة ي المعيانات المستوصفية يتم الإ
 وعيادة الذن- الأنف- الحنجرة, �ن

.من التنظ�ي والتنظ�ي الدقيق
ي قسم طب السمع. يتم القيام

 يتم القيام باختبارات السمع وذلك �ن
ي غرف العمليات بتحقيق عمليات موجهة لإصالح غشاء الذن

 وبكل نجاح �ن
 والتهابات الأذن الوسطى الحاد, ومداخالت موجهة لأمراض الصوت,

 وعمليات الأنف التجميلية, اىل جانب العمليات الجراحية المعيارية مثل,
 لوزة الحلق, لحمية الأنف, أنبوب الأذن, الميالن الموجود بداخل الأنف,

ية لالأنف .وجراحة الجيوب التنظ�ي

ي قسم الأذن الأنف الحنجرة :
الأمراض المعالجة �ف

• أمراض لوزة الحلق ولحمية الأنف
نحراف و تضخم المحارة) • انسداد الأنف )حاجز الإ

• عملية تجميل الأنف )جراحة الأنف التجميلية)
• نزيف الأنف

ي • التهاب الجيوب الأنفية المزمن وجراحة الجيوب الأنفية التنظ�ي

• إلتهاب الأنف التحسسي
• إلتهابات الأذن الوسطى
 • انسداد الغدد الدمعية

 • اضطرابات الصوت
• مرض ارتجاع المريء المعدي

• أورام سليمة ومحبوسة لمنطقة الراس والعنق
 • الشخ�ي وتوقف التنفس أثناء النوم





المخ�ب

ي مخابرنا عىل مدار 24 ساعة وبدون انقطاع وذلك بعمل
 تتم الأعمال �ن

اف عىل الجودة الداخىلي والخارجي بالطرق والساليب ال�ع �ش  الإ
 والموثوقة بما فيها الإختبارات الدقيقة الروتينية والإختبارات الحيوية

 والكيميائية واختبارات فم المعدة الطارئ, واختبارات غازات الدم
.والحساسية

ي : ي القسم المخ�ب
التدقيقات المنفذة �ن

• تدقيقات الكيمياء الحيوية
 • تدقيقات الهرمونات

• تدقيقات الميكروبيولوجية
• تدقيقات مصلية





ي مركز التجميل الط�ب

التجميل

 التجميالت الطبية هي التطبيقات الهادفة لكل الأعمال التجميلية دونا عن
ن  الجراحة. وعند القيام بمقارنتها مع الساليب والطرق الجراحية فإنه يتب�ي

ة التنفيذ, وهي ل تتطلب تخدير, ات قرص ف�ت ن ات ومن أهم تلك الم�ي ن  لنا م�ي

ة اىل الحياة اليومية.وع�ب ة للتحسن, وإمكانية العودة مبا�ش  وعدم وجود ف�ت
ة وبدون وجود أي خطر  هذه التقنيات الجديدة من الممكن وبسهولة كب�ي

 التخلص من الوبر, التجعدات, السلولوز, ومن الخدوش العميقة أو من البقع
.الغ�ي مرغوب بها

ر ن  إزالة الشعر بالل�ي
ي هي

ر هو طاقة ضوئية, ويقوم بالوصول اىل جذور أوبار الشعر ال�ت ن  إن الل�ي
ر بالمحيط. ويقوم بتخريب جذور  بحالة النمو ويحرقها دون أن يحدث �ن

ر ن ي مركزنا يتم القيام بتطبيق طريقة الل�ي
 وبر الشعر ومنع نموها من جديد. �ن

ي التخلص من وبر الشعر الغ�ي مرغوب به
.ذات التقنية الأحدث �ن

.يتم القيام بتحديد الجلسات بعد المعاينة وفق المنطقة



ي
تقش�ي كيميا�أ

ي هي عملية تقوم بتقش�ي وتجديد وتسوية الطبقة
 إن التقش�ي الكيميا�أ

 .الميتة الموجودة عىل الجلد بالمواد ذات البنية الحمضية

ي
 ع�ب هذه التطبيقات يتم إزالة الطبقة الخشنة ذات النتوءات الموجودة �ن
 الأعىل. ل يكون هناك أي تضييق وتخريب عىل الجلد لتوافق بنية الخلية

ي
ي الأسفل. وع�ب هذه الطريقة يكون هناك انخفاض �ن

 الجديدة الموجودة �ن
 التجعدات الخفيفة وإعاقة تكون تجعدات جديدة. كما أنها طريقة عالج
 فعالة ومؤثرة ضد البقع الجلدية المتكونة والمرتبطة لأسباب عديدة مثل

.اشعة الشمس, الشيخوخة, والحمل
بوتوكس 

ي
 إن استخدام سموم البوتولينيوم اصبحت طريقة العالج أك�ش شعبية �ن

ي الوجه
.العمل ضد التجعدات الديناميكية الموجودة �ن

. نبدأ ن  بوتوكوس هو عالج فعال, موثوق, ول يتطلب مدة التحس�ي
 بالحصول عىل النتيجة خالل 2-4 أيام من بعد التطبيق وتستمر الفعالية

.لغاية 4-6 أشهر

ي ا�ب و ت�ي ن م�ي
 هي طريقة عالج مطبقة بطريقة اسلوب بعض الأدوية بالحقن الدقيقة

 اىل الطبقة المتوسطة من الجلد. يتم القيام بتطبيق 10-15 جلسة بمتوسط
.7-10 أيام. وهو حل مؤكد ودائم عىل السليلوز



 .وهو حل مؤكد ودائم عىل السليلوز -

ي المنطقة من الأماكن المرغوب بها -
 .يؤمن إمكانية التخلص من الوزن �ن

 .عدم فقدان العضلة أثناء فقدان الوزن -
هلة - اخية والم�ت  .جمع الأماكن الم�ت

 يقوم بإيقاف تساقط الشعر, ويحافظ عىل الشعر الموجود ليكون أك�ش -
 .سماكة وحيوية عما كان سابقا, ويقوم بإنبات وبر شعر جديد

ن الشبوبية والرجوع بالعمر اىل الخلف ع�ب اعطاء مواد -  يتم القيام بتأم�ي
.الشباب, الفيتامينات ومضاد الأكسدة تحت جلد الوجه

 أماكن التطبيق بهدف التجميل
 عالج السيلولوز -

 تسوية الخطوط العريضة للجسم وتنحيف موقعي -
هل -  .زيادة مطاطية ومرونة الجلد الم�ت

ة التحسن وإزالة الإضطرابات من بعد مرحلة شفط الدهون -  الإ�اع بف�ت
ن الندبات وإزالة الإضطرابات بعد عمليات التجميلية الأخرى - .تل�ي

 الأماكن المستخدمة بهدف العالج
صابات والجروح الرياضية -  الإ

ي )تليف, التهاب, لومبالغيا, ألم الرقبة -
يا�أ ن  )...,تطبيقات العالج الف�ي

 ندبات ما بعد الصدمات والحروق -
 الورم المتكون بعد الجراحة والصدمات -

عالج الوذمة اللمفية -





علم الأعصاب

جراحة المخ والأعصاب )جراحة المخ)

يف الدماغ, ورم الدماغ, عمليات الدماغ, ن  إصابة الدماغ والعمود الفقري ب�ن

 .وجراحة عمليات فتق الظهر والرقبة

ي تطبيقات الفتق يتم القيام بتطبيق استئصال القرص الصغ�ي
 .�ن

• استسقاء الرأس

• تشوهات ولدية

• جراحة العمود الفقري لالأطفال

ول ن ن )شلل الدماغ, ال�ن اي�ي • )أمراض المخ والرسش

• آلم الرأس

 - )آلم الرأس والأوعية )شقيقة, نموذج الفئة, سمي 

-  )آلم الراس نموذج التوتر )آلم الراس المرتبط بالقلق والتوتر 

 - آلم الرأس المرتبطة بالأمراض العضوية 

  • أورام الدماغ

 • نزيف الدماغ

• خراج

• التهاب السحايا والتهاب الدماغ

تيكو )دوران الراس • )ف�ي

• )أبيليبسي )مرض الرصع

• )النسيان )خبل – الزهايمر

• )اضطرابات الحركة )رجفان اليد, مرض باركينسون

• أمراض العضالت/ آلم الرقبة- الظهر

•)الحبل الشوكي والمحيطي )راس, وجه, ساعد, وفخذ

• اضطرابات النوم

• )MS) التصلب المتعدد

ي تشخيص مر�ف الأمراض العصبية :
 التدقيقات المنفذة �ف

EEG-EMG (ي للدماغ ع�ب الحاسوب
)الرسم البيا�ن





جراحة العظام والكسور

نخالع,  مشاكل العظام, المفاصل, العضلة والأوتار: إن كل من الكسور والإ

 والأورام ذات النية السيئة والجيدة تدخل اىل مجال جراحة العظام والكسور.

ي جراحة العظام هي التكلس المتقدم,
 إن أك�ش ما نصادفه من المشاكل �ن

وفية, الخلع المتكرر,  مشاكل الغضاريف, مشاكل الروابط, مشاكل الغرصن

صابات الرياضية, واضطرابات الساعد والفخذ منذ الولدة .الإ

كافة العمليات بالمنظار

ترميم ومعالجة كسور العظام وخلع المفاصل

ي العظام
تصحيح وتسوية الإضطرابات الشكلية �ن

عمليات زيادة الطول

ي شكل القدم
 اضطرابات �ن

 عمليات اجماىلي الركبة, الحوض وعمليات تعويضات المفاصل الأخرى من 

أجل التكلس الحاصل بسوية متقدمة

صابات الرياضية والمعالجة بالجراحة المفتوحة والمغلقة  معالجة الإ

.لتشققات الأوتار

  المعالجة المستعجلة والطارئة لغصابات اليد, الساعد والفخذ

(USG ة المبكرة لدى الأطفال )حوض ي الف�ت
 تشخيص ومعالجة خلع الحوض �ن

 مداخلة جراحة العظام الطارئة 24/7

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•





التصوير الشعاعي

ي قسم التصوير الشعاعي :
معدات التشخيص �ف

ي من الحاسوب
 16 مقطع برسم بيا�ن

ن المغناطيسي 1.5تسال الرن�ي

ي فلوروسكو�ب

ة الشعة السينية المبا�ش

التصوير الشعاعي للثدي

ي للموجات دوبلر الملونة
 الرسم البيا�ن

ي للموجات
الرسم البيا�ن

التصوير الشعاعي المتداخل

•

•

•

•

•

•

•

•





مركز زراعة الشعر
(FUE نقل الشعر )طريقة 

ات  يوجد اسباب عديدة لفقدان الشعر: منهم الوراثة, الشيخوخة, تغ�ي

ي تصيب مكان الشعر. أما الطريقة
 هرمونية, الحوادث والحروق ال�ت

 لكتساب الشعر من جديد فهي النقل أو زراعة الشعر بعملية جراحية.

 نقل الشعر هي عملية أخذ الشعر بنمط كريفت من مناطق ذات كثافة

ي المناطق ذات الكثافة
مكان �ن  شعر عالية ووضعها بشكل كثيف قدر الإ

ي تحتوي عىل
 المنخفضة. إن فروة الجلد المشعر هي قطعة الجلد ال�ت

.FUE عدد 1, 2 أو 3جذور الشعر. ويتم تسمية هذه العملية بـ

 قبل العملية يتم القيام وبشكل مفصل بالمعاينة والتصوير. عموما يتم

وط المشفى وبتخدير موضعي  .القيام بنقل الشعر ضمن �ش

 وذلك بأخذ كريفتات الشعر واحدة واحدة من منطقة الرقبة الخلفية

ي الأماكن
 الذي يتواجد بها الشعر بشكل كثيف, ووضعهم وبكل دقة �ن

ي تساقط منها الشعر. ل يتم القيام بعمل الخياطة اثناء العملية.
 ال�ت

 أما بالنسبة للتحسن فتكون خالل واحد اسبوع. يتساقط الشعر المنقول

 خالل 3 اسابيع ومن ثم يبدأ بالخروج من تلك المناطق من جديد. ول

ي هذه المنطقة
.يتم رؤية تساقط للشعر �ن

 يجب القيام أثناء نقل الشعر بتكوين خط أمامي طبيعي وبذل جهد

ي مكان اخذ كرفت الشعر
 .خاص من أجل عدم ترك أثر واضح �ن

 أثناء وضع جذور الشعر يتم العمل عىل اكساب طبيعة بالزرع المنفذ

 الموازي للجذور الموجودة. إضافة اىل ذلك, يتم العمل عىل عدم

ي منطقة الرقبة الخلفية المأخوذ منها الشعر واحدة
 ترك أي أثر واضح �ن

ات FUE واحدة. باستخدام طريقة ن  .يقوم مشفانا بإجّراء هذه الم�ي



P.R.P معالجة الشعر بـ إبر البالزما

 هي طريقة تمرير الدم العائد .Platelet Rich Plazma( P.R.P) عالج

وم وحقن هذا المحلول اىل ي الس�ي
 لكم من عملية خاصة وجمعها �ن

ة يو� بعالج ي السنوات الأخ�ي
. �ن ي

 لمن يعانون من PRP المكان المع�ن

ي كثافة
 مشكلة تساقط الشعر أو لالشخاص الذين يعانون من انخفاض �ن

الشعر لديهم

 يستمر هذا التطبيق حواىلي نصف ساعة .

ي بيئة المشفى. ل تحل هذه الطريقة مكان عملية
 يجب القيام بذلك �ن

ي بصيالت الشعر وتنظم
 نقل الشعر. ولكن تقوم بزيادة الوعية �ن

 تغذيتها. يجب القيام بهذا التطبيق لمدة 3 اشهروذلك  مرة واحدة كل

ي السنة
شهر. فيما بعد يكفي القيام به مرة واحدة �ن





)IVF) مركز طفل الأنابيب
ي مركز )طفل الأنابيب) بالعالج

 يتم الحصول عىل نسب حمل عالية �ن

.المساعد للتكاثر المتابع للتطورات وبشكل موازي للعالم

ي مركزنا لطفال الأنابيب :
الخدمات المقدمة �ف

ن بالعقم ن المصاب�ي • تقييم  الزوج�ي

ورية للرجل والمرأة ويتم  يتم القيام داخل مركزنا بكامل الإختبارات الرصن

.كشف الأسباب للمرأة والرجل

ن بالعقم ن المصاب�ي • عالج الزوج�ي

 بعد وضع الأسباب الموجودة للعقم, يتم القيام من أجل كل مريض

.بتحديد شكل العالج الأك�ش تناسبا وتكوين برنامج عالج خاص للمريض

خيارات العالج :

• عالج وضع البيض

• التلقيح داخل الرحم )عالج التلقيح )

İVF ( ي المخت�ب – طفل انابيب كالسيكي
• )التخصيب �ن

İCSİ (حقن دقيق( •

TESE + İCSİ ( الحصول عىل النطاف الخ� وعمل حقن دقيق( • 

ن والنقل, والحصول عىل  ي مركزنا يتم القيام بعملية تجميد الجن�ي
 �ن

.نسب حمل عالية

ي مركز طفل الأنابيب عمليات الجراحة المغلقة وجراحة 
 يتم القيام �ن

.تنظ�ي الرحم

*

*





علم أمراض المسالك البولية
ي تشمل الكلية, الحالب )القناة ما 

 تشخيص وعالج كافة الأمراض ال�ت

ن الكلية مع كيس البول), كيس البول, بروستات, وأعضاء القضيب  ب�ي

 والخصية, وتشخيص وعالج أمراض العقم لدى الذكر, وتشخيص وعالج

ي خدمة أمراض
 الأمراض الوظيفية الجنسية لدى الذكر, كما يتم القيام �ن

 المسالك البولية تشخيص وعالج الأمراض المعدية عن طريق الطرق

 .الجنسية

وستات)  وستات )حركة البالزما, �طان ال�ب • أمراض ال�ب

ية)  • أمراض الح� بطرق البول )جراحة الح� التنظ�ي

 • تفتيت ح� المثانة

 • أمراض الخصية

• القيلة, أورشيتس )التهاب الخصية)

بخ • التهاب ال�ب

• )التواء الخصية )دوران الخصية حول نفسها

• )فليكسيبيل ,TUR أمراض المثانة )تنظ�ي ورم المثانة

ي البول
• )سلس البول )تهريب �ن

 • الأمراض المنتقلة بالطرق الجنسية

 )افرازات, برودة الخرص, الزهري )مرض الزهري), تناسيلية العانة)

الصحة والسالمة التناسلية للذكور 

 • تشخيص وعالج العقم

ة) )TESE الدقيقة, قطع الدواىلي الصغ�ي

• قطع القناة الدافقة

( ي
اف عىل تكاثر الذكور, ربط قناة الم�ن �ش )طريقة الإ

• )تشخيص ومعالجة العجز جنسي )العقم

فراغ المبكر • تشخيص وعالج الإ

*

*





علم أمراض المسالك البولية
ي تشمل الكلية, الحالب )القناة ما 

 تشخيص وعالج كافة الأمراض ال�ت

ن الكلية مع كيس البول), كيس البول, بروستات, وأعضاء القضيب  ب�ي

 والخصية, وتشخيص وعالج أمراض العقم لدى الذكر, وتشخيص وعالج

ي خدمة أمراض
 الأمراض الوظيفية الجنسية لدى الذكر, كما يتم القيام �ن

 المسالك البولية تشخيص وعالج الأمراض المعدية عن طريق الطرق

 .الجنسية

وستات)  وستات )حركة البالزما, �طان ال�ب • أمراض ال�ب

ية)  • أمراض الح� بطرق البول )جراحة الح� التنظ�ي

 • تفتيت ح� المثانة

 • أمراض الخصية

• القيلة, أورشيتس )التهاب الخصية)

بخ • التهاب ال�ب

• )التواء الخصية )دوران الخصية حول نفسها

• )فليكسيبيل ,TUR أمراض المثانة )تنظ�ي ورم المثانة

ي البول
• )سلس البول )تهريب �ن

 • الأمراض المنتقلة بالطرق الجنسية

 )افرازات, برودة الخرص, الزهري )مرض الزهري), تناسيلية العانة)

الصحة والسالمة التناسلية للذكور 

 • تشخيص وعالج العقم

ة) )TESE الدقيقة, قطع الدواىلي الصغ�ي

• قطع القناة الدافقة

( ي
اف عىل تكاثر الذكور, ربط قناة الم�ن �ش )طريقة الإ

• )تشخيص ومعالجة العجز جنسي )العقم

فراغ المبكر • تشخيص وعالج الإ

*

*
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  ااألططرراافف  كسوورر  •
  االكسوورر  وواالخلع    •
  وو  ااالرربططة  االمووضعيیةأأضرراارر  ااألعصابب  ووااألووعيیة  االددموويیة    •
  االمووضعيیةووااألوورراامم    االعصبيیة  وو  االعقدد  االكتللآآفاتت    •
  ااألمررااضض  االررووماتيیززميیة  وواالتهھاباتت  •
  متالززمة  االنفقق  االررسغي  •
  االززندد  االقحفيمتالززمة    •
  مررضض  ددووبوويیترريینن    •
  ااصبع  االززنادد  •



  االمططررقةإإصبع    •
  االتهھابب  ااألووتارر  وواالتهھابب  ااألووعيیة  االددموويیة  ٬،  دديي  كيیررفيینن  االتهھابب  ااألووتارر  •
  ووترر  ٬،  إإصاباتت  االعصبب  •
  إإبهھامم  االقددمم  ااألررووحح  •
  مووررتوونن  نيیووررووما  •
  خررااجاتت  االعظظامم  ووآآفاتت  االووررمم  •
  ااألططرراافف  ااالصططناعيیة  االمصنّعة  لتكلسس  االرركبة  وواالوورركك      •

  االبحووثث  وواالمنشووررااتت:  

  في  االمؤؤتمررااتت  االعلميیة  االددووليیة:  مقددمةاال  وو  االمقاالتتشفهھيیة  االعررووضض  اال

•   Üzel	  M,	  Babacan	  M,	  CentelT,Girişken	  G,	  Kasabalıgil	  A:	  Local	  Resection	  Application	  in	  Primary	  
Malignant	  Bone	  Tumors.	  Pakistan	  National	  Orthopedics	  Congress,1989.	  

•     Babacan	  M,	   Akgün	   I,	   Kasabalıgil	   A:	  Wide	   Local	   Resection	   and	   Reconstruction	   of	   Bone	  
Tumours.	  Cerrahpaşa	  Turkish-‐British	  Orthopaedic	  Meeting,	  İstanbul,	  May	  1991	  

  

•   Üzel	  M,	  Hız	  M,	  Akgün	  I,	  Kasabalıgil	  A,	  Dervişoğlu	  S:	  Reconstruction	  of	  Massive	  Bone	  Defects	  
Due	   to	   Local	   Resections	   with	   Autoclaved	   Autologous	   Grafts,	   German	   Turkish	   Orthopedic	  
Friends	  Congress,	  German	  National	  Orthopedics	  Congress,	  Hamburg	  1991	  
•   Hız	  M,	  Akgün	  I,	  Kasabalıgil	  A,	  Okkan	  S,	  Akçura	  S,	  Dervişoğlu	  S:	  Albendazol	  and	  Moderate	  

Dose	   Local	   İrradiation	   in	   the	   Treatment	   of	   Spinal	   Hydatid	   Disease.	   2nd	   International	  
Congress	  On	  Spine	  Surgery,	  İstanbul	  1992	  

•   Üzel	  M,	  Hız	  M,	  Kasabalıgil	  A,	  Okkan	  S:	  Non-‐autoclaved	  and	  Autoclaved	  Autograft	  
Reconstruction	  of	  Bone	  Defects	  in	  the	  Musculoskeletal	  Tumour	  Surgery.	  7th	  ISOLS	  
(International	  Society	  on	  Limb	  Salvage)	  Meetings	  Proceedings,	  129-‐135,	  Singapore,	  23-‐27	  
September	  1993	  

•   Hız	   M,	   Üzel	   M,	   Kasabalıgil	   A,	   Molinas	   Mandel	   N,	   Dervişoğlu	   S,	   Okkan	   S:	   Neoadjuvant	  
Chemotherapy,	  Radiation	  Therapy	  and	  Limb	  Salvage	  in	  the	  Treatment	  of	  Malignant	  High	  
Grade	   Soft	   Tissue	   Tumours	   (A	   Clinical	   and	   Histopathological	   Review).	   6th	   EMSOS	  
(European	  Musculoskeletal	  Oncology	  Society)	  Meeting	  Abstract	  Book,	  p:	  26-‐27,	  Praque,	  
Czech	  Republic,	  6-‐8	  Oct.	  1993	  
	  

  مقاالتت  علميیة  منشووررةة  في  مجالتت  ووططنيیة  محكمة:

•   Hız	   M,	   Kasabalıgil	   A,	   Dervişoğlu	   S,	   Kasabalıgil	   H	   A:	   Intranoral	   Lipoma	   of	   the	   Ulnar	   Nerve.	  
Turkish	  Journal	  of	  Neoplasia	  

•     Hız	  M,	   Akgün	   I,	   Kasabalıgil	   A,	   Okkan	   S,	   Akçura	   S,	   Dervişoğlu	   S:	   Albendazol	   and	  Moderate	  
Dose	   Local	   İrradiation	   in	   the	   Treatment	   of	   Spinal	   Hydatid	   Disease.	   Journal	   of	   Clinical	  
Development,	  Vol:5,	  6-‐8,	  1992,	  2090-‐1	  

  

•   Yalçın	  L,	  Alp	  M,	  Kasabalıgil	  A,	  Şener	  B,	  Bekmezci	  T:	  Nail	  Level	  Replantations.	  Turkey	  Journal	  of	  
Clinical	  Skin-‐2,	  Number-‐2,	  2009,	  p	  32	  



  

  Alp	  M,	  Yalçın	  L,	  Bekmezci	  T,	  Şener	  B,	  Kasabalıgil	  A:	  Covering	  Hand	  and	  Fingers	  with	  Arterial	  
Venous	  Flow	  of	  Soft	  Tissue	  Defect	  Free	  Flap,	  Turkey	  Clinical	  Journal,	  Volume-‐2,	  Number-‐2,	  2009,	  
pp:	  57  

  مقددمة  في  االمؤؤتمررااتت  االعلميیة  االووططنيیة:اال  وو  االمقاالتتشفهھيیة  االعررووضض  اال

•   Kır	  N,	   Hız	  M,	   Erdoğan	   F,	   Kasabalıgil	   A:	  Orthopedic	   Lesions	   Accompanying	   Blunt	   Abdominal	  
Trauma	  Requiring	  Surgical	  Intervention.	  National	  Surgery	  Congress,	  Istanbul,	  5-‐9	  June	  1988	  

•   Üzel	  M,	  Hız	  M,	  Girişken	  G,	  Kasabalıgil	  A:	  Surgical	  Treatment	  of	  Liposarcoma,	  National	  Cancer	  
Congress,	  Istanbul	  1989	  

•   Üzel	  M,	  Hız	  M,	  Girişken	  G,	  Kasabalıgil	  A:	  Surgical	  Approach	  in	  Ewing	  Tumors.	  National	  Cancer	  
Congress,	  Istanbul,	  1989	  

•   Hız	  M,	  Kasabalıgil	  A,	  Dervişoğlu	  S,	  Kasabalıgil	  H	  A:	   Intranoral	   Lipoma	  of	   the	  Ulnar	  Nerve.	  X.	  
National	  Pathology	  Congress	  Abstracts	  Book,	  p:	  169,	  Girne,	  November	  1992	  

•   Dervişoğlu	   S,	   Kasabalıgil	   H	   A,	   Girişken	   G,	   Hız	   M,	   Kasabalıgil	   A,	   Yalçıner	   A:	   Comparison	   of	  
Cellular	   DNA	   Content	   and	   Clinicopathological	   Features	   in	   Cartilage	   Tumors,	   X.	   National	  
Congress	  of	  Pathology	  Abstracts	  Book,	  p:	  9,	  Girne,	  November	  1992	  

•   Dervişoğlu	   S,	   Filizel	   F,	   Girişken	  G,	   Hız	  M,	   Kasabalıgil	   A:	   Fibrohistiocytic	   Tumors	   of	   Bone.	   X.	  
National	  Pathology	  Congress	  Abstracts	  Book,	  Girne,	  November	  1992	  

•   Özsan	  H,	  Dervişoğlu	  S,	  Girişken	  G,	  Girne,	  Babacan	  M:	  Calcaneus	  Located,	  
•   Rich	   Osteosarcoma	   from	   Osteoclastic	   Type	   Giant	   Cells.	   X	   National	   Pathology	   Congress	  

Abstracts	  Book,	  Girne,	  November	  1992	  
•   Üzel	   M,	   Hız	   M,	   Akgün	   I,	   Kasabalıgil	   A:	   Our	   Treatment	   Approach	   in	   Chondrosarcoma.	   X.	  

Turkish	  Cancer	  Congress	  Abstracts	  Book,	  s:28,	  İstanbul,	  3-‐7	  May	  1993	  
•   Üzel	  M,	  Hız	  M,	  Kasabalıgil	  A,	  Dervişoğlu	  S:	  Our	  Treatment	  Approach	  in	  Desmoid	  Tumors.	  XIII.	  

National	  Turkish	  Orthopedics	  and	  Traumatology	  Congress,	  Nevsehir,	  15-‐19	  May	  1993	  
•   Türker	   T,	   Saani	  O,	   Kasabalıgil	   A,	   Alp	  M,	   Yalçın	   L:	   Composite	  Graft	   Applications	   in	   Fingertip	  

Amputations.	  11th	  Hand	  and	  Upper	  Extremity	  Congress,	  s:67,	  2008,	  Cesme,	  Izmir	  
•   Kasabalıgil	  A:	   Metakarp	   ve	   Falanks	   Kırıkları.	   (Sözlü	   sunum),	   III:	   Erciyes	   Orthopedic	   Days	  

Hand	  Surgery	  Meeting,	  13-‐15	  March	  2007,	  Erciyes,	  Kayseri	  
•   Kasabalıgil	  A:	   Inflammatory	  Diseases	  of	  the	  Upper	  Extremity.	  (Oral	  presentation),VII.	  Derviş	  

Manizade	  Days,	  21-‐22	  November	  2008	  Cerrahpasa	  School	  of	  Medicine,	  Istanbul	  
	  

  بب:تررجماتت  االكت

•   	  Kasabalıgil	   A	   (Book	   Translation):	   Musculoskeletal	   Pain	   (Muskuloskelettale	   Schmerzen)	  
Schiltenwolf,	  Henningsen,	  Turkish	  Editor:	  Prof.Dr.	  Merih	  Sarıdoğan,	  2008,	  Deomed,	  Istanbul	  

•   Kasabalıgil	  A	  (Book	  Translation):	  Imaging	  Methods	  in	  Rheumatology	  (Bildgebende	  Verfahren	  
In	   Der	   Rheumatologie),	   German	   Rheumatology	   Association-‐Imaging	  Methods	   Commission,	  
Rau,	  Turkish	  Editor:	  Prof	  Dr.	  Vedat	  Hamuryudan,	  2008,	  Deomed,	  Istanbul	  

  

  

  



  االعضوويیاتت  

  )TOTBİDاالجمعيیة  االترركيیة  لجررااحة  االعظظامم  وواالكسوورر  (  •
  ططرراافف  االعلوويیةوو  ااالاالجمعيیة  االترركيیة  لجررااحة  االيیدد    •
  )FESSHاالجمعيیة  ااألووررووبيیة  لجررااحة  االيیدد  (  •
  )EFORTاالرراابططة  ااألووررووبيیة  لجررااحة  االعظظامم  وواالكسوورر  (  •
  فررعع  تقوويیمم  االمفاصلل  -االجمعيیة  االترركيیة  لجررااحة  االعظظامم  وواالكسوورر    •
  جمعيیة  االمجهھرريیة  االتررميیميیة  اال  •
  للذذكوورر  ااسططنبوولل  ثانوويیاتترراابططة    •

	  



 االجرااحح دد. علي تشليیك ااالختصاصص٬، ااالسم/ااسم االعائلة:
 
 ٬، ططرسوسس  08/08/1972:  تارريیخ االميیالدد / مكانن االميیالدد  
 
 international@bhtclinic.com.tr  rاالبريید ااإللكترووني 
 
 أأمرااضض االنساء وواالتوليید  االقسم:  
 

  ااألجنبيیة:االلغاتت 
 

 ااالنجليیزيیة  •
 

 االتدرريیب:
 

 ططرسوسس للعلومم  ثانويیة  •
 

 وكوررووفا تشجامعة كليیة االطب   •
 

 االتدرريیب االتخصصي:
 

 تشوكوررووفاقسم علم ووظظائف ااألعضاء بكليیة االطب بجامعة   •
 

 قسم أأمرااضض االقلب بجامعة ااسطنبولل   •
 

 في مستشفى شيیشلي أأططفالل أأمرااضض االنساء وواالتوليید   •
 

 تدرريیب وواالبحث في أأمرااضض االنساء وواالتوليید لل أأووكميیداانيمستشفى   •
 

 :بهھا االمؤسساتت االتي عمل
 

 مستشفى ميیمولایر عيیاددةة أأمرااضض االنساء وو االتوليید في   •
 

 في مستشفى باتي باهھھھاتت أأمرااضض االنساء وو االتوليید عيیاددةة  •
 

 :مجاالتت ااالختصاصص االطبيیة
 

 متابعة االحامل االعادديي  •
 

 ااألجنة تشوهھھھاتت – االمفصلة للجنيیناالموجاتت فوقق االصوتيیة    •
 

•  NVDAC (االوالددةة االطبيیعيیة االمهھبليیة بعد االوالددةة االقيیصريیة) 
 

 )االتصويیر باألموااجج فوقق االصوتيیة االملونن االرباعي ااألبعاددااألبعادد ( ررباعيااألبعادد /  ثالثياالتصويیر   •
 

 )CVS -تشخيیص ددمم ااألمم (االحمض االنووويي االحر للجنيین) وواالبطن (بزلل االسلى  -االتشخيیص قبل االوالددةة   •
 

مل االخطيیر ٬، االعالجج وواالمتابعة (االسكر أأثناء االحمل ٬، ااررتفاعع ضغط االدمم ٬، االربو ٬، تضخم تشخيیص االح  •
 ٬، االحمل االمتعددد ٬، االوالددةة االمبكرةة ٬، قصورر عنق االرحم ...) ززمر االدمماالغدةة االدررقيیة ٬، عدمم تواافق 

 
 وو فوقق االجافيیة االوالددةة االمهھبليیة االطبيیعيیة في االماء  •

 
 أأثناء االحمل االتمريیناتت مماررسة  •



 
 االتدخيین وواالكحولل ووتعاططي االمخدررااتت وواالتصويیر ٬، ووااألشعة االسيینيیة أأثناء االحمل  •

 
 ااألمومة وواالرضاعة االطبيیعيیة  •

 
 أأسبابب ووعالجج االعقم (عدمم االقدررةة على االحمل) ...  •

 
 ووررمم عضلي ووووررمم بطانة االرحم ووتضخم وونزيیف مهھبلي مفرطط وو عالججتشخيیص   •

 
 هه ٬، لقاحح سرططانن عنق االرحمتشومي االبشريي ٬، سرططانن االقولونن ٬، فيیرووسس االوررمم االحليی   •

 
•  PCO  ،٬PMS (كيیس االشوكوالتهھ) ٬، كيیساتت االمبيیض ٬، بطانة االرحم 

 
 )االقنوااتت االمهھبليیةرربط أأساليیب تنظيیم ااألسرةة (االلولب ٬،   •

 
 ااألعضاء االتناسليیة (ررأأبب االمهھبل ٬، جرااحة االعجانن) تجميیل  •

 
 أأمرااضض االجهھازز االبولي (سلس االبولل ووااألعضاء االتناسليیة)  •

 
 سن االيیأسس  •

 
 جرااحة االتنظيیريیة وواالجرااحيیةاال  •

 
 اااللتهھاباتت االنسائيیة  •

 
 االحمل خاررجج االرحم ٬، ووااإلجهھاضض ٬، ووفقداانن االحمل االمتكررر  •

 
 أأمرااضض هھھھرمونن أأمرااضض االنساء ووأأمرااضض االنساء االمرااهھھھقاتت  •

 
   

 االعضويیاتت:
 

 االجمعيیة االطبيیة االتركيیة    •
 

 االتركيیة ألمرااضض االنساء وواالتوليید TJODجمعيیة   •
 

•  CİSED- االجنسيیة جمعيیة معهھد االصحة 
 

 االتركيیة ألبحاثث أأمرااضض االنساء االتركيیة TAJEVجمعيیة   •
 

 أأمرااضض االنساء -JEDجمعيیة االتنظيیر   •
 

 للصحة ااإلنجابيیة وواالعقم   TSRMجمعيیة   •
 

 االمدررسة االعالميیة لطب قبل االوالددةة  •
 

•  TTF-ااتحادد االتنس االتركي 



	االسيیرةة االذااتيیة للطبيیب  

	كانن إإررجيینكونناهھھھ علي.االجرااحح دد:  	ااسم االعائلة/ااالختصاصص٬، ااالسم  
	  

	مكانن االميیالدد/  	تارريیخ االميیالدد   :20.04.1966		٬، إإززميیت    
	  	  
	االبريید ااإللكترووني   :	  international@bhtclinic.com.tr	  
	  
	أأمرااضض االنساء وواالتوليید  :  	االقسم   
	  
	  

	:االلغاتت ااألجنبيیة  	  
	ااالنجليیزيیة  •  
	ااأللمانيیة  •  

	  
	  

	االتدرريیب  :	  

	ااسطنبولل للبنيین  ثانويیة  •  
	جامعة ااسطنبولل كليیة االطب جرااحح باشا  •  

	:االتدرريیب االتخصصي  

	مستشفى االسليیمانيیة للنساء وواالتوليید  

	:عمل بهھااالمؤسساتت االتي   	  	  

	مستشفى االسليیمانيیة للنساء وواالتوليید  

	بيیتليیس تاتفانن االحكوميمستشفى   

	مستشفى ااددررميیت االعسكريي  

	مستشفى أأفجيیالرر االخاصص  

	االخاصص غاززيي عثماننمستشفى   

	ااإلقليیمي االمتعاقد مع مؤسسة االضمانن ااالجتماعيمستشفى ااززميیت   

	للتوليید وو ااألططفاللمستشفى علي كاهھھھيیة   

	مستشفى أأوولوسس ليیف  	  

	جونن هھھھوبكنز ااألناضولل االصحيمركز   

	:االطبيیة مجاالتت ااالختصاصص  

	االعقم  •  

	االعضويیاتت   

	ااسطنبولل أأططباء غرفة   



 االسيیرةة االذااتيیة للطبيیب
	  
	  

االدكتورر االمحاضر عضو االهھيیئة االتدرريیسيیة علي ناكي يیوجاسويي:  	ااسم االعائلة/ااالختصاصص ٬، ااالسم  
	  

	مكانن االميیالدد/  	تارريیخ االميیالدد   :1964/05/21  
	  

international@bhtclinic.com.tr االبريید اااللكترووني	   
	  

االجرااحة االعامة:  	االقسم  
	  

 :االلغاتت ااألجنبيیة
	  

 ااالنجليیزيیة
	  

 :االتحصيیل االعلمي

 ثانويیة ووفاء بويیراازز ٬، ااسطنبولل

 جامعة ااسطنبولل مستشفى كليیة االطب ااسطنبولل

	  

 :االتدرريیب االتخصصي

 مستشفى حيیدرر باشا االنموذذجي للجرااحة االعامة

 كليیة ططب ااسطنبولل ٬، االجرااحة االعامة

	االواليیاتت االمتحدةة ااألمريیكيیة  -‐	أأخصائي جرااحة عامة    

	  

 :االمؤسساتت االتي عمل بهھا

أأخصائي جرااحة عامة/مشتفى باغجيیالرر االخاصص  

أأخصائي جرااحة عامة/  	مستشفى فلورراانس نايیتنجيیل   

أأخصائي جرااحة عامة/  	مستشفى باتي باهھھھاتت االخاصص   

	  
 :مجاالتت ااالختصاصص االطبيیة

	  
 جرااحة االقولونن وواالمستقيیم

 سلس االبولل
 جرااحة االكبد االصفرااوويي

حة االجهھازز االهھضميجراا  
 جرااحة االغددد االصماء

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



 :االبحوثث وواالمنشوررااتت
•  Transvaginal	  Low	  Anterior	  Resection	  for	  Rectal	  Cancer.	  A.N.Yücesoy,	  E.Ercan	  Bülbül,R.Bahat,Cafer 

Köşkeroğlu,	  P.V.Tsarkov.	  Tech	  Coloproc	  2008;12:83-‐86.	  

•  Abdomino-‐Transsphincteric	  Low	  Anterior	  Resection	  for	  Distal	  Rectal	  Cancer	  in	  a	  Male	  Patient. 
A.N.Yücesoy,	  B.Kadıoğlu.Tech	  Coloproc	  2012;16:179-‐81. 

•   A	  Modified	  Posterior	  Pelvic	  Exenteration	  Technique	  in	  a	  Woman:	  (A	  Simplified	  Method	  With 

Using	  Transvaginal	  Way.	  A.N.Yücesoy,	  M.B.Kadıoğlu,	  E.Gönen.	  Ind	  J	  Surg	  2012;74(5):409-‐411. 

•   The	  Techniques	  of	  Sphincter-‐Saving	  Extrasphincteric	  Dissection	  and	  Proximal	  Segmental	  Sphincteric 

Excision	  in	  Low	  Rectal	  Cancer	  Surgery.	  A.N.Yücesoy.	  Turk	  J	  Surg	  2014;	  30(1):	  39–43. 

•   Dog	  Ear	  Graft	  for	  Closure	  of	  the	  Large	  Skin	  Defects	  in	  Meningomyelocele	  Surgery.	  M.Cifçi, 

A.Serefhan,	  A.N.Yücesoy.	  Pediatr	  Neurosurg	  	  2013;49(6):377-‐9. 

•   Anal	  Sphincteroplasty	  and	  Gracilis	  Muscle	  Transposition	  Using	  Transvaginal	  Access	  in	  a	  Patient	  with 

Fecal	  İncontinence.	  A.N.Yücesoy,	  M.Cifçi,	  S	  Pocan.	  Tech	  Coloproc	  2015;19(1):53-‐6. 

•   Pudendal	  Nerve	  Exposure	  and	  Preservation	  in	  Low	  Rectal	  Surgery	  by	  Using	  Transvaginal	  Access. 

A.N.Yücesoy,	  S	  Pocan,	  M.Cifçi,	  A.Solmaz.	  Tech	  Coloproc	  2015;19(2):121-‐3. 

•   Secondary	  Gallbladder	  Hydatidosis	  and	  Nonfragmanted	  Germinative	  Membrane	  Sourced	  Obstructive 

Jaundice	  Caused	  by	  İntrabiliary	  Ruptured	  Hepatic	  Hydatid	  Cyst	  (a	  case	  report):	  Two	  rare	  Complication	  

of	  the	  İntrabiliary	  Ruptured	  Hepatic	  Hydatid	  cyst.A.N.Yücesoy,S	  Pocan.	  HBSN	  2014;3(4):	  209-‐211. 

•   Letter	  to	  the	  Editor	  on	  ''The	  combined	  abdominal	  and	  perineal	  approach	  for	  dissection	  of	  the	  lower 

rectum.	  The	  development	  of	  new	  indications	  ''.	  How	  can	  we	  describe	  the	  anatomical	  and	  surgical	  

basis	  of	  the	  combined	  abdominal	  and	  perineal	  approaches	  in	  lower	  rectal	  cancer	  surgery?	  

A.N.Yücesoy,	  S	  Pocan.	  Int	  J	  Surg	  2015	  Jul;19:33-‐4. 

•   Intractable	  Severe	  Epigastric	  Pain	  in	  a	  57-‐year-‐old	  woman.A.N.Yücesoy	  	  Turk	  J	  Gastroenterol	  2016;27:	  
486-‐7	   

•   Intestinal	  Obstruction	  Due	  to	  İleal	  Metastasis	  of	  Ewing’s	  Sarcoma.	  A.N.Yücesoy,	  A.Serefhan,	  N.	  Polat.	  
Ann	  Ped	  Surg	  2017;13(3):170-‐171. 

•   Is	  the	  Term	  “İntersphincteric	  Dissection”	  Anatomically	  Appropriate?	  A.N.Yücesoy.	  Tech	  Coloproc 

2017	  Mar;21(3):249-‐250.	  

•   Letter	  to	  	  the	  Editor	  on	  “Risk	  Factors	  for	  Complicated	  Diverticulitis:	  Systematic	  Review	  and	  Meta-‐ 

analysis”.What	  is	  the	  Place	  of	  Lateral	  İnternal	  Partial	  Sphincterotomy	  in	  the	  Recurrent	  Colonic	  

Diverticulitis	  Treatment?	  A.N.Yücesoy.	  Int	  J	  Colorectal	  Dis	  2018	  Jan;33(1):1. 



	  	  	  	  	  	  

	  

•   Anatomical,	  Surgical	  and	  Clinical	  Considerations	  Related	  with	  Operative	  Procedures	  Performed	  in 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Combined	  Abdominal	  and	  Perineal	  Approaches	  for	  the	  Treatment	  of	  Lower	  Rectal	  Cancer.	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  A.N.Yücesoy.	  J.Coloproc	  2018;	  38:1. 

•   Letter	  to	  the	  Editor	  on	  “Open	  Versus	  Closed	  Lateral	  İnternal	  anal	  Sphincterotomy	  in	  the	  Management 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  of	  Chronic	  Anal	  Fissures:	  A	  Prospective	  Randomised	  Study”.	  Our	  results	  in	  the	  patients	  who	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  undergone	  to	  secondary	  healing	  following	  the	  fissure	  tract	  excision	  for	  primary	  chronic	  anal	  fissure	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  A.N.Yücesoy.	  Asian	  J	  Surg	  2017;40(6):495-‐497. 

•   A	  Huge	  Morgagni	  Hernia	  in	  a	  62-‐Years-‐Old	  Female	  Patient.A.N.Yücesoy.	  EAJEM	  2017;June.	  	   

•   Subacute	  Torsioned	  Femoral	  Hernia.A.N.Yücesoy.	  EAJEM	  2017;August.. 

•   Sphincter-‐saving	  extrasphincteric	  rectal	  dissection	  and	  proximal	  segmental	  sphincteric	  excision 

	  	  	  	  	  	  techniques	  by	  using	  combined	  abdominal	  and	  transvaginal	  anterior	  perineal	  access	  in	  female	  

	  	  	  	  	  	  patients	  who	  have	  lower	  rectal	  cancer	  (	  Transvaginal	  low	  anterior	  rectal	  resection	  ).	  A.N.Yücesoy. 

	  	  	  	  	  	  J.Coloproc	  2017;	  37:4. 

•   A	  double	  row	  epiploicoplasty	  for	  primary	  closure	  of	  free	  perforated	  sigmoid	  diverticulitis. 

	  	  	  	  	  	  A.N.Yücesoy.	  J.Coloproc	  2018;38:3. 

•   Circumferential	  Margin	  Positivity	  Should	  Be	  Considered	  as	  the	  Remnant	  Tumor	  Cells	  in	  the 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Perirectal	  Area	  After	  Rectal	  Resection.	  A.N.Yücesoy.	  Dis	  Colon	  Rectum2018	  Sep;61(9):e361. 

•   Modified	  Lichtenstein	  Procedure	  for	  Repair	  of	  Direct	  or	  Indirect	  Inguinal	  Hernia	  by 

	  	  	  	  	  	  Triangulation	  	  of	  the	  Inguinal	  Canal.A.N.Yücesoy.	  Hellenic	  journal	  of	  surgery	  2018;90(5):239-‐241. 

•   A	  modified	  single	  jejunal	  loop	  reconstruction	  by	  performing	  proximal	  gastrojejunostomy	  after 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Whipple's	  pancreticoduodenectomy	  in	  a	  low-‐volume	  hospital.A.N.Yücesoy.	  Ann	  Hepatobiliary 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Pancreat	  Surg	  2019	  Feb;	  23(1):	  65–68. 

•   A	  letter	  to	  the	  editor	  on	  “Anterior	  Perineal	  PlanE	  for	  ultra-‐low	  Anterior	  Resection	  of	  the	  rectum 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (APPEAR)	  technique:	  A	  systematic	  review”.	  The	  APPEAR	  procedure	  is	  a	  sphincter-‐saving	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  transsphincteric	  rectal	  resection	  technique,	  and	  the	  ischioanal	  fossa	  should	  not	  be	  considered	  as	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  “The	  rectal	  no	  man's	  land”.	  A.N.Yücesoy.	  Int	  J	  Surg	  2019;62:8 

•   Reply	  to	  the	  reply	  letter	  to:	  A	  letter	  to	  the	  editor	  on	  “Anterior	  perineal	  plane	  for	  ultra-‐low	  anterior 

	  	  	  	  	  	  resection	  of	  the	  rectum	  (APPEAR)	  technique:	  A	  systematic	  review”.	  Transphincteric	  rectal	  

	  	  	  	  	  	  resection	  techniques	  should	  be	  considered	  in	  lower	  rectal	  cancer	  surgery	  by	  considering	  their	  

	  	  	  	  	  	  locoregional	  oncologic	  advantages.	  A.N.Yücesoy.	  Int	  J	  Surg	  2019;62:86. 

•   Why	  transsphincteric	  rectal	  resection	  techniques	  could	  not	  attain	  to	  their	  deserved	  place	  in 



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  sphincter-‐saving	  lower	  rectal	  cancer	  surgery	  despite	  their	  locoregional	  oncological	  advantages?	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  A.N.Yücesoy.	  Int	  J	  Surg	  2019;(accepted	  article). 

	  

•   A	  Different	  Surgical	  Method	  for	  Low	  Rectal	  Cancer	  in	  Women:	  Transvaginal	  Low	  Anterior	  Rectal	  	  	   
	  	  	  	  	  Resection.A.N.Yücesoy.	  Turkiye	  Klinikleri	  J	  Gastroenterohepatol.	  2010;17(1):66-‐70. 
	  

•   Is	  the	  Ischioanal	  Fossa	  the	  Most	  Appropriate	  Surgical	  Area	  for	  Fecal	  Incontinence	  Surgery? 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  A.N.Yücesoy.	  Turk	  J	  Colorectal	  Dis	  2017;27(2):69-‐71. 

•   Anterior	  Sphincteroplasty	  Procedure	  Should	  Be	  Considered	  in	  the	  Treatment	  of	  the	  Rectocele 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Because	  of	  the	  Incomplete	  External	  Anal	  Sphincteric	  Rupture	  Accompaniment.	  A.N.Yücesoy. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Turk	  J	  Colorectal	  Dis	  2017;27(4):165-‐166.	  

•   There	  is	  a	  Direct	  Relationship	  Between	  the	  Circumferential	  Resection	  Margin	  Positivity	  and 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Locoregional	  Recurrence	  Due	  to	  the	  Perirectal	  Remained	  Tumor	  Cells	  After	  the	  Rectal	  Resection,	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Especially	  in	  the	  Lower	  Rectal	  Cancer	  Surgery.	  Turk	  J	  Colorectal	  Dis	  2018;28(1):44-‐45.	  

Ischemic	  Colitis	  Mimicking	  Colorectal	  Carcinoma.	  Turk	  J	  Colorectal	  Dis	  2018;28(1):	  46-‐47 

 
3. االدووليیةاالخطاباتت في االمؤتمرااتت –االعرووضض االتقديیميیة االشفهھيیة   

 :االعضويیاتت
	غرفة االطبابة في ااسطنبولل   



	تنسيیق االسيیرةة االذااتيیة للطبيیب  

	علي سلجوقق بايیكالوزز.  	ااالخصائي دد:  	ااسم االعائلة/ااالختصاصص٬، ااالسم  
	  
	مكانن االميیالدد/  	تارريیخ االميیالدد    :	  28.06.1958		٬، ااسطنبولل     
	  	  

	االبريید ااإللكترووني  :	  international@bhtclinic.com.tr	  	  
	  
	االتخديیر ووااإلنعاشش  :  	االقسم   
	  

	:االلغاتت ااألجنبيیة  	  
	ااالنجليیزيیة  •  

	  
	االتدرريیب  :	  

	ثانويیة ااسطنبولل شيیشلي ترااقي االخاصة   •  
	جامعة ااسطنبولل مستشفى كليیة االطب ااسطنبولل  •  

	االتدرريیب االتخصصي  :	  

	مايیيیس سامسونن  	19في جامعة كليیة االطب   •  –		االتخديیر ووااإلنعاششااختصاصص     
	  

	:عمل بهھااالمؤسساتت االتي   	  	  

	أأخصائي تخديیر ووإإنعاشش ٬، غرفة عمليیاتت ٬، ططبيیب مؤسس االعنايیة االمركزةة/  	للتدرريیب وواالبحث  باغجيیالررمستشفى   •  
	االنموذذجيرروومم ززوومستشفى أأرر  •  		أأخصائي تخديیر ووإإنعاشش ٬، مؤسس االعنايیة االمركزةة/    
	أأخصائي تخديیر ووإإنعاشش/  	االحكومي مستشفى سامسونن   •  
	مايیس سامسونن االجامعي  	19مستشفى   •  		ططبيیب مساعد للتخديیر وو ااإلنعاشش/    
	مركز أأضنة حيیدررأأووغلو االصحي  •  
	االصحي هھھھوجاليمركز أأضنة   •  
	مركز قيیصريي هھھھمتديیديي االصحي  •  

	:االطبيیة ااإلختصاصص  	مجاالتت  

	جميیع أأنوااعع االجرااحة االتخديیر  •  
	االتخديیر االناحي  •  
	كتل ااألعصابب  •  

	  

	  

	  



	االسيیررةة  االذذااتيیة  للططبيیبب  

/  ااسمم  االعائلة:  ااالسمم٬،ااالختصاصص
	  ااألخصائي  دد.  جعفرر  كووشكارر  ااووغلوو  

  
تارريیخ  االميیالدد  /  مكانن  االميیالدد:  

غاززيي عنتابب 02.04.1965 	  	  
  	  

	االبرريیدداااللكتررووني  
international@bhtclinic.co

m.tr 
  

االددااخليیة  ااألمررااضضاالقسمم:   	  
  
  

	:االلغاتت  ااالجنبيیة  
 ااالنجليیززيیة
 االفررنسيیة

  
  

	:االتحصيیلل  االعلمي  

 ثانوويیة  ااضنة  االفنيیة

 جامعة  تشووكووررووفا

  

 :االتددرريیبب  االتخصصي
 

 
 جامعة  ااسططنبوولل  كليیة  جررااحح  باشا  للططبب

  
مستشفى  جامعة  بكنتت  ووااددااررةة  

 االمؤؤسساتت  االصحيیة

	::االمؤؤسساتت  االتي  عملل  بهھا  

	تووكاتت  أأررباعع  خددمة  إإجبارريیة  

بوويیووكك  أأناددوولوومستشفى   	  

	  مستشفى  حيیاةة  أأفجيیالرر  

مستشفى  كرراامانن  االتابع    

االضمانن  ااالجتماعي  لمؤؤسسة   	  

	مستشفى  باتي  بهھاتت  

 :مجاالتت ااالختصاصص االطبيیة



مررضض  االسكرريي  ٬،  وواالتمثيیلل  *
 االغذذاائي  ووأأمررااضض  االغددةة  االددررقيیة
االجووددةة  في  مؤؤسساتت  االررعايیة  *

 االصحيیة
 نقلل  االددمم  ووأأمررااضض  االددمم*



	االسيیرةة االذااتيیة للطبيیب  

	ددنيیز تونا أأدديیزرر  	.دد.  	أأستاذذ مساعد:  	:ااسم االعائلة/٬، ااالسم ااالختصاصص  
	  

	مكانن االميیالدد/  	تارريیخ االميیالدد   :1979		٬، تشاناكالي    
	  	  

	االبريید ااإللكترووني  :international@bhtclinic.com.tr	  
	  
	ااألذذنن ووااألنف وواالحنجرةة  :  	االقسم   
	  
	  

	:االلغاتت ااألجنبيیة  	  
	ااالنجليیزيیة  •  
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Revision Endoscopic Dacryocystorhinostomy. 12. Turkish Rhinology Congress and 4. 

National Otology & Neurotology Congress. April 21-24, 2016. (oral presentation) 

 D11-  Çağrı Çelik, Taşkın Tokat, Görkem Atsal,  Deniz Tuna Edizer, Oben Yıldırım, 

Tolgahan Çatlı. Endoscopic sinus surgery in the case of orbital cellulite developed after acute 

sinusitis. 12. Turkish Rhinology Congress and 4. National Otology & Neurotology Congress. 

April 21-24, 2016. (oral video presentation) 

 D12- Deniz Tuna Edizer, Aynur Aliyeva, Abdullah Dalğic, Levent Olgun. The effectiveness 

of intratympanic steroid therapy in sudden hearing loss. 38. National Otolaryngology-Head 

and Neck Surgery Congress 26-30 October 2016 in Antalya, Turkey (oral presentation). 

 D13-  Enes yiğit, Engin Durun, Elif Ömeroğlu, Ahmet Volkan Sunter,  Deniz Tuna Edizer, 

Suat Terzi, Zerrin Özergin Coşkun, Münir Demirci. Anatomical differences in the course of 

the lower cranial nerves in the neck: a cadaver study. 38. National Otolaryngology-Head and 

Neck Surgery Congress 26-30 October 2016 in Antalya, Turkey (oral presentation). 

 D14- Deniz Tuna Edizer, Özgür Yiğit, Zehra Çınar, Mehmet Gül, Ahmet Ataş, Duygu No. 

The effect of Nigella sative oil on the gentamicin autotoxicity in rats. 38. National 

Otolaryngology-Head and Neck Surgery Congress 26-30 October 2016 in Antalya, Turkey 

(oral presentation). 



 D15-  Abdullah Dalğic, Aynur Aliyeva, Çağrı Çelik,  Deniz Tuna EdizerLevent is Olgun. 

Our results of bilateral otosclerosis surgery. 38. National Otolaryngology-Head and Neck 

Surgery Congress 26-30 October 2016 in Antalya, Turkey (oral presentation). 

 D16-  Muhammet Yıldız, Özgür Yiğit, Ahmet Volkan Sunter,  Deniz Tuna Edizer, Nevra 

Dursun, Oğuzhan Okcu. The effects of intracordal estradiol and dexamethasone injection on 

wound healing in vocal cord injury. 38. National Otolaryngology-Head and Neck Surgery 

Congress 26-30 October 2016 in Antalya, Turkey (oral presentation). 

 D17- Deniz Tuna Edizer, Aynur Aliyeva, Oben Yıldırım, Abdullah Dalgic, Levent Olgun. 

The role of malleus in autograft ossiculoplasty in the presence of intact stapes. 13. Turkish 

Rhinology Congress, 5. National Otology Neurootology Congress, 4-7 May 2017, Antalya. 

(oral presentation) 

 D18- Deniz Tuna Edizer, Görkem Atsal, Uğurtan Ergün, Abdullah Dalgıç, Levent Olgun. 

Functional results of auditory implants applied in the presence of bilateral conductive hearing 

loss. 13. Turkish Rhinology Congress, 5. National Otology Neurootology Congress, 4-7 May 

2017, Antalya. (oral presentation) 

 D19-  Zehra Çınar,  Deniz Tuna Edizer, Özgür Yiğit, Zeynep Önerci Altunay, Mehmet Gül, 

Ahmet Ataş. Therapeutic efficacy of calcium dobesilate in hearing loss due to gentamycin. 

39. Turkish National Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery Congress, Antalya. 

November 8-12, 2017. (oral presentation) 

 D20-  Fırat Onur,  Deniz Tuna Edizer, Özgür Yiğit, Hafize Uzun. Evaluation of the 

presence of heartrotectin in middle ear effusion in otitis media with effusion. 40. Turkish 

National Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery Congress. 7-11 November 2018, 

Antalya. (oral presentation) 

	  

:االعرووضض االتقديیميیة االمقدمة قي االمؤتمرااتت االمحليیة وو االدووليیة  



 E1- Edizer DT, Yiğit Ö, Turanoğlu AK, Bozkurt ER.  .  Oropharyngeal angiolipoma that 

causes sleep disturbance. 35.National ENT and BBC Congress, 2-6 November 2013. (poster 

presentation) 

 E2  Arslan HH,  Edizer DT,  Cebeci S, Karakoç Ö. The effectiveness of Stenger test and 

acoustic reflex test in the evaluation of unilateral nonorganic hearing loss. 11. International 

Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery Congress, 17-19 April 2014. (poster 

presentation) 

 E3-  Arslan HH, Satar B, Yıldızoğlu Ü,  Edizer DT,  Akgün H. Bell&#39;s paralysis, the 

place of late electrocerography. 11. International Otorhinolaryngology Head and Neck 

Surgery Congress, 17-19 April 2014. (poster presentation) 

 E4- Edizer DT, Çelebi ÖÖ, Hamit B, Baki A, Yigit Ö. Idiopathic sudden hearing loss and 

prognostic factors. 36.National ENT and BBC Congress, 5-9 November 2014, Antalya. 

(poster presentation) 

 E5-  Çelebi ÖÖ,  Edizer DT, Durna YM, Yigit Ö. Results of Fine Needle Aspiration Biopsy 

in the Diagnosis of Neck-Placed Lymphomas. 36.National ENT and BBC Congress, 5-9 

November 2014, Antalya. (poster statement) 

 E6-  Hasan Mercan,  Deniz Tuna Edizer, Nihat Kaya, Ali Emektar, Erdal Polat. Otomiyasis 

in a radical mastoidectomy cavity: A case report. 36.National ENT and BBC Congress, 5-9 

November 2014, Antalya. (poster presentation) 

 E7  Vestibular evoked myogenic potential (VEMP) test results in patients with 

vertebrobasilar artery failure. Ahmet Baki, Özgür Yiğit,  Deniz Tuna EdizerHasan 

Demirhan, Muhammet Yıldız. 36.National ENT and BBC Congress, 5-9 November 2014, 

Antalya. (poster presentation) 

 E8-  Inanc Baral, Yusuf M Durna, Olga Nehir Oztel,  Deniz Tuna Edizer, Taner Dastan, 

Sevgi Durna Dastan, Ozgur Yigit, Ercument Ovalı. Isolation of Olfactory Stem Cells and 



Chondrogenic Differentiation in Normoxic and Hypoxic Conditions in Guinea Pigs. 

International Conference on Biological Sciences (ICBS) Konya, TURKEY. October 21-23, 

2016. (poster presentation) 

 E9- Deniz Tuna Edizer  . Challenging terms of nystagmus: Clockwise or counter-clockwise. 

IIIrd Vertigo Academy International. Mumbai - India. 2-4 March 2017. (poster presentation) 

 E10-  A. Aliyeva, A. Dalgic,  D. Tuna Edizer,  M.Emrah Ceylan, L.Olgun. Clinical 

outcomes and management of sinonasal inverted papilloma. IFOS Paris, France. June 24-27, 

2017. (poster statement) 

 E11-  Abdullah Dalğic, Ergül Başaran Bozkurt, Aynur Aliyeva, Esin Görgülü, Mehmet 

Emrah Ceylan,  Deniz Tuna Edizer, Levent Olgun.  The complications after cochlear 

implatation in adult patients: a retrospectıve study. 11th  the  Asian Pacific Symphosium of 

Cochlear Implantation and Related Sciences. 19-22 September 2017, Cyprus. (poster 

presentation) 

 E12-  Abdulhalim Aysel, Fatih Yılmaz,  Deniz Tuna Edizer, Uğurtan Ergün, Ali Murat Koç, 

Ayşe Yağcı. A rare cause of Cavernous Sinus and Superior Ophthalmic Vein 

Thrombophlebitis: Sphenoid Sinus Fungus ball, Case Report and Literature review. 14. 

Turkish Rhinology Congress, 6. National Otology Neurootology Congress, 2. National Head 

and Neck Surgery Congress. April 28 - May 1, 2018, Antalya. (poster presentation) 

  االدووليیة وو االمحليیة: االكتب وو االفصولل االمكتوبة/االمترجمة-فف

 F1-  Wang PC, Gliklich RE, Nadol JB “Chapter 8: Measurements of Ear Surgery Results”, 

Translated by:  Edizer DT.   Ear and Temporal Bone Surgery  Translation Editor: Korkut N, 

(Surgery of the Ear and Temporal Bone, Lippincott Williams Wilkins, ed. Nadol, Jr. JB, Mc 

Kenna, MJ, 2005), 93-97, Nobel, Istanbul, 2011. (Book chapter translation) 

 F2  Jyung RW. “Chapter 41: Temporal Bone Paragangliomas”, Translated by:  Edizer DT.   

Ear and Temporal Bone Surgery  Translation Editor: Korkut N, (Surgery of the Ear and 



Temporal Bone, Lippincott Williams Wilkins, ed. Nadol, Jr. JB, Mc Kenna, MJ, 2005), 501-

521, Nobel, Istanbul, 2011. (Book chapter translation) 

 F3  Levine RA, Ronner SF, Thornton AR. “Chapter 7: Intraoperative Monitoring of Facial 

Nerve and Hearing”, Translated by:  Edizer DT.   Ear and Temporal Bone Surgery  

Translation Editor: Korkut N, (Surgery of the Ear and Temporal Bone, Lippincott Williams 

Wilkins, ed. Nadol, Jr. JB, Mc Kenna, MJ, 2005), 79-91, Nobel, Istanbul, 2011. (Book 

chapter translation) 

 4-  McKenna MJ, Bovey KP. “Chapter 43: Facial Nerve Tumors”, Translated:  Edizer DT.   

Ear and Temporal Bone Surgery  Translation Editor: Korkut N, (Surgery of the Ear and 

Temporal Bone, Lippincott Williams Wilkins, ed. Nadol, Jr. JB, Mc Kenna, MJ, 2005), 541-

550, Nobel, Istanbul, 2011. (Book chapter translation) 

 5-  Kumar A, Barr A, Patni A. “Chapter 6: Evaluation of Facial Paralysis”, Translated by:  

Edizer DT.   Ear and Temporal Bone Surgery  Translation Editor: Korkut N, (Surgery of the 

Ear and Temporal Bone, Lippincott Williams Wilkins, ed. Nadol, Jr. J.B., Mc Kenna, M.J., 

2005), 69-77, Nobel, Istanbul, 2011. (Book chapter translation) 

 f6-  Nadol JB, Martuza RL. “Chapter 42: Cerebellopontine Corner Tumors”, Translated:  

Edizer DT.   Ear and Temporal Bone Surgery  Translation Editor: Korkut N, (Surgery of the 

Ear and Temporal Bone, Lippincott Williams Wilkins, ed. Nadol, Jr. J.B., Mc Kenna, M.J., 

2005), 523-539, Nobel, Istanbul, 2011. (Book chapter translation) 

 7-  Nadol JB, Schuknecht HF. “Chapter 10: Skin Graft in Autological Surgery”, Translated 

by:  Edizer DT.   Ear and Temporal Bone Surgery  Translation Editor: Korkut N, (Surgery of 

the Ear and Temporal Bone, Lippincott Williams Wilkins, ed. Nadol, Jr. JB, Mc Kenna, MJ, 

2005), 115-118, Nobel, Istanbul, 2011. (Book chapter translation) 

 F8-  McKenna MJ, Ramsey MJ. “Chapter 33: Superior Semicircular Canal Dehisans 

Syndrome”, Translated by:  Edizer DT.   Ear and Temporal Bone Surgery  Translation 



Editor: Korkut N, (Surgery of the Ear and Temporal Bone, Lippincott Williams Wilkins, ed. 

Nadol, Jr. JB, Mc Kenna, MJ, 2005), 407-413, Nobel, Istanbul, 2011. (Book chapter 

translation) 

 F9-  Aragon S, Jafek BW, Johnson S. &quot;Chapter 42: Stomatitis&quot;, Translated:  

Edizer DT.   Bailey Head & Neck Surgery - Otolaryngology  Translation Editor: Korkut N, 

(Head & Neck Surgery - Otolaaryngology, Lippincott Williams Wilkins, ed. Bailey BJ, 

Johnson JT, 2006), 579-600, Güneş Medical Bookstore, Istanbul, 2011. (Book chapter 

translation) 

 F10-  Calhoun KH, Shockley WW. “Chapter 163: Surgical Reconstruction and Tissue 

Expansion After Mohs Surgery”, Translation: Öktem F,  Edizer DT.   Bailey Head & Neck 

Surgery - Otolaryngology  Translation Editor: Korkut N, (Head & Neck Surgery - 

Otolaaryngology, Lippincott Williams Wilkins, ed. Bailey BJ, Johnson JT, 2006), 2393-2410, 

Güneş Medical Bookstore, Istanbul, 2011. (Book chapter translation) 

 F11-  Postorek NJ, Bustillo A. “Episode 176: Blepharoplasty”, Translated by Öktem F,  

Edizer DT.   Bailey Head & Neck Surgery - Otolaryngology  Translation Editor: Korkut N, 

(Head & Neck Surgery - Otolaaryngology, Lippincott Williams Wilkins, ed. Bailey BJ, 

Johnson JT, 2006), 2611-2626, Güneş Medical Bookstore, Istanbul, 2011. (Book chapter 

translation) 

 F12-  Murat Toprak, Salih Murat Akkın, Murat Yener,  Tuna Edizer. Thyroid and 

Parathyroid Embryology. Ed: Murat Toprak. Thyroid and Parathyroid Surgery. Pages 1-12, 

Deomed Publishing, Istanbul, 2011. (Book chapter writing)  

 F13-  Baroody, FM, Naclerio, RM, “Chapter 9. Allergy and Immunology of the Upper 

Airway ”, Translation: Ada M, Güvenç MG, Duman C,  Edizer DT.  Cummings 

Otolaryngology Head and Neck Surgery &#39;  In, Translation Editor: Koç, C., 

(Otolaryngology Head & Neck Surgery, ed. Cummings, CW, Flint, PW, Harker, LA, 



Haughey, BH, Richardson, MA, Robbins, KT, Schuller, DE, Thomas, JR, Fourth Edition, 

Elsevier Mosby, 2005), Fourth Edition, 274-315, Solar Medicine Bookstores, Ankara, 2007. 

(Book chapter translation) 

 F14-  Kimberling, WJ, “Chapter 12. Genetics and Otolaryngology ”, Translation: Ada M, 

Güvenç MG,  Edizer DT.  Cummings Otolaryngology Head and Neck Surgery &#39;  In, 

Translation Editor: Koç, C., (Otolaryngology Head & Neck Surgery, ed. Cummings, CW, 

Flint, PW, Harker, LA, Haughey, BH, Richardson, MA, Robbins, KT, Schuller, DE, Thomas, 

JR, Fourth Edition, Elsevier Mosby, 2005), Fourth Edition, 367-381, Solar Medicine 

Bookstores, Ankara, 2007. (Book chapter translation) 

 F15-  Deniz Tuna Edizer. Local Anesthesia in Autological and Neurootological Surgery 

(Chapter 42). Ed: T. Metin Önerci, Enis Alpin Güneri. Ear Nose Throat, Head and Neck 

Surgery, Volume 1 Otology. Pages 306-309, Matsa Printing House, Ankara, 2016. (Book 

chapter writing) 

 F16- Deniz Tuna Edizer, Özgür Yiğit, Michael Rudenko. Mucociliary Clearance and Its 

Importance. Ed: Cemal Cingi. All Around The Nose. Springer, 2017. (Book chapter writing) 

	  

	االعضويیاتت   

 االجمعيیة االتركيیة لجرااحة ااألنف ووااألذذنن وواالحنجرةة

 جمعيیة أأمرااضض ااألعصابب -ططب ااألنف وواالحنجرةة 

 االتركيیة مجلس كفاءةة جرااحة ااألنف ووااألذذنن وواالحنجرةة

 االجمعيیة االطبيیة االتركيیة

 جمعيیة قاعدةة االجمجمة

	  



	االسيیرةة االذااتيیة للطبيیب  

سلجوقق غوززووجو.  	االجرااحح دد :ااسم االعائلة/ااالختصاصص٬،ااالسم 	  
	  
	  	  	  

	مكانن االميیالدد/  	تارريیخ االميیالدد   :02/11/1975	٬، إإسكندرروونن   	  
	  

international@bhtclinic.com.tr االبريید اااللكترووني: 
 
	  

ووااألعصاببجرااحة االمخ :  	االقسم 	  
	  
	  
للغاتت ااألجنبيیةاا :	  
	  

•   	  	  		ااالنجليیزيیة    	  	  
 

	االتحصيیل االعلمي:  

	ثانويیة ااإلسكندرروونن   

 جامعة كارراادديینيیز االتقنيیة

	:االتدرريیب االتخصصي  

جرااحة االدماغغ االعصبي ووجرااحة االحبل االشوكي  	‐-مستشفى ااووكميیداانن للتدرريیب وواالبحث 	   

	:االمؤسساتت االتي عمل بهھا  

أأخصائي جرااحة االمخ ووااألعصابب/  	مستشفى أأووكميیداانن للتدرريیب وواالبحث  	  

جرااحة االمخ ووااألعصابب/  	مستشفى ااغريي االحكومي  	  

جرااحة االمخ ووااألعصابب/  	جرااحة إإسكندرروونن غيیليیس هھھھاستانيیزيي االخاصة  	  

جرااحة االمخ ووااألعصابب/  	مستشفى ميیديیكانا االخاصص  	  

جرااحة االمخ ووااألعصابب/  	مستشفى باتى باهھھھاتت االخاصص  	  

	:مجاالتت ااالختصاصص االطبيیة  

	  	   االبرمجة االلغويیة االعصبيیة ااخصائي مدرربب 	   
 جرااحة االعمودد االفقريي االمتقدمة
 جرااحة ااألووعيیة االدمويیة االمتقدمة

	جرااحة االمخ ووااألعصابب االدماغيیة وواالعمودد االفقريي  TM 
 جرااحة االمخ ووااألعصابب لدىى ااألططفالل
 تحويیل ااستسقاء االرأأسس وواالبطيین االثالث

	:االعضويیاتت  

•   	االجمعيیة االتركيیة لجرااحة االمخ ووااألعصابب  

	  



	للطبيیب  	االذااتيیة  	االسيیرةة  

		ااالختصاصص    ،٬		ااالسم    		ككوتوك  	أأميیر  	.دد:  	االعائلة  	ااسم/    	  
	  
		االميیالدد  	تارريیخ    		االميیالدد  	مكانن/    :	  01.12.1981		كوززاانن    		أأضنة/    
	  	  

	ااإللكترووني  	االبريید  :	  ternational@bhtclinic.com.trinr	  	  	  

	  
		االقسم    :		عامم  	ططبيیب    		االطوااررئئ  	قسم/    
	  

	ااألجنبيیة  	االلغاتت  :	  
	  

	ااالنجليیزيیة  ●  
	  
	االتعليیمي  	االتاهھھھيیل  :	  

	كوززاانن  	ثانويیة  ●  	  
	جامعة  ●  19		االطب  	كليیة  	مايیيیس    	  

	  
	بهھا  	عمل  	االتي  	االمؤسساتت  	  :	  

	االحكومي  	سيیزرريي  	مستشفى  	في  	االطوااررئئ  	غرفة  ●  
	ااسعافف  	االكبرىى  	ااسطنبولل  	بلديیة  ●  112	  
	االصحي  	االفاتح  	ااسنلر  	مركز  ●  	  
	االصحي  	غاززيي  	ااررططغرلل  	ااسنلر  	مركز  ●  
	قارراابكيیر  	كاظظم  	ااسنلر  	ااألسرةة  	صحة  	مركز  ●  
	تكديین  	باكالرر  	مستشفى  ●  	  
	ااووسكب  	ااووررااسس  	شركة  	ططبيیب  ●  
	بهھاتت  	باتي  	بمستشفى  	االطوااررئئ  	قسم  ●  

	:االطبيیة  	ااالختصاصص  	مجاالتت  

	االطوااررئئ  	بطط  ●  	  
	االمهھنيیة  	وواالسالمة  	االصحة  ●  	  

	االعضويیاتت  

	لألططباء  	ااسطنبولل  	غرفة  •  	  



	  

		:ااسم ااألبب/٬، ااالسمااالختصاصص    		كانديیميیر ههاامر .االحرااحح دد    
	  
	مكانن االميیالدد/  	تارريیخ االميیالدد    :	  18.11.1986		؛ يیوناكك     
	  	  
	االبريید ااإللكترووني   :	  international@bhtclinic.com.tr	  
	  
	االقسم   :		االمسالك االبوليیة  ططب    
	  
	  

	:ااألجنبيیةااللغاتت   	  
	ااالنجليیزيیة  •  

	  
	  

	االتحصيیل االعلمي  :	  

	لعلومم لغاززيي عنتابب ثانويیة   •  

	جامعة ااسطنبولل مستشفى كليیة االطب ااسطنبولل  •  

	:االتدرريیب االتخصصي  

	جرااحة االمسالك االبوليیة  	‐-مستشفى ااسطنبولل هھھھاسكي للتدرريیب وواالبحث   •  

	  

	:عمل بهھااالمؤسساتت االتي   	  	  

	2011جرااحة االمسالك االبوليیة   	‐-للتدرريیب وواالبحث  هھھھسكيمستشفى   -‐2016	  

	االحكومي  	هھمستشفى كيیزيیلتيیب  -‐		2019‐-2016جرااحة االمسالك االبوليیة     

	  

	:االطبيیة مجاالتت ااالختصاصص  

	أأوورراامم االكلى  •  

	مشاكل االصحة االجنسيیة  •  

	)االعقم(االعقم عند االذكورر   •  

	تضخم االبرووستاتا االحميید   •  

	االرووبوتيیةاالجرااحة جرااحة االمناظظيیر وو  •  

	حصى االكلى بالليیزررعالجج   •  

	سرططانن االمثانة  •  

	سرططانن االبرووستاتت   •  

	سرططانن االخصيیة  •  



	االخصيیة االموصلة ووجرااحة االختانن  •  

	عالجج سلس االبولل عند االنساء وواالرجالل  •  

	  

	االبحوثث وواالمنشوررااتت  :	  

:االمقاالتت االتي تم نشرهھھھا في االمجالتت االمحليیة وو االدووليیة االمحكمة.أأ 	  

	  1	  -‐	  Comparison	  of	  Miniaturizes	  Percutaneous	  Nephrolithotomy	  and	  Standard	   1	  -‐	  Comparison	  of	  
Miniaturizes	  Percutaneous	  Nephrolithotomy	  and	  Standard	  Percutaneous	  Nephrolithotomy	  in	  
Secondary	  Patients:	  A	  Randomized	  Prospective	  Study	  

Kandemir	  E,	  Savun	  M,	  Sezer	  A,	  Erbin	  A,	  Akbulut	  MF,	  Sarılar	  Ö.J	  Endourol.	  2019	  Oct	  17.	  doi:	  10.1089	  /	  
end.2019.0538	  

2-‐	  Current	  approach	  to	  premature	  ejaculation	  and	  innovations	  in	  its	  treatment	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

Dr.	  Abdulmuttalip	  Şimşek,	  Dr.	  Emre	  Kandemir	  Andrology	  Bulletin,	  14-‐03-‐	  2014	  vol.	  56p	  1-‐	  7	  

3-‐	  Comparison	  of	  flexible	  ureterorenoscopy	  and	  mini	  percutaneous	  nephrolithotomy	  in	  treatment	  of	  
lower	  calyceal	  stones	  smaller	  than	  2	  cm	  
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anual  meeting  of  the  European  Society  of  Humman  Reproduction  and  Embryology,  
Maastricht,    30  June-  3  July  1996  

•   Ovulasyon  indüksiyonunda  Tamoxifenin  Endometrial  kalınlık  üzerine  etkisi.  
•   “  B.  Baysal,  H.Ermiş,  H.Serdaroğlu,  F.Eserol,  A.Turfanda,  Y.Eğeci”  
•   Türk  Fertilite  Dergisi  cilt  2  ,  sayı  4  265-9  Aralık  1994  
•   İnfertil  kadınlarda    Chlamydia  trachomatris  insidensi  ve  tubal  faktör  ilişkisi.  
•   “  Bülent  Baysal,  Hasan  Serdaroğlu,  Ergin  Bengisu,  Ali  Ağaçfidan,  Ertuğ  Kovancı,  Fuat  

Eserol”  
•   Endoskopik  Laparoskopik  ve  minimal  invaziv  Cerrahi.  2:  30-32,  1995  
•   Polikistik  over  sendromunda  artmış  insülin  salınımı,hiperandrojenizm  ve  obesite  

arasındaki  ilişki.  
•   “  Hasan  Serdaroğlu  ,  Bülent  Baysal,  Fuat  Eserol,  Ergin  Bengisu”  
•   Türk  Fertilite  Dergisi  4:  250-256,  1995  
•   Epiteryal  Over  Kanserlerinde  Second-Look  Laparotomi  Sonuçları  



•   Jinekoloji  ve  Obstetrik  Dergisi  9:  161-64,1995  
•   İnfertilite  Etiyolojik  Faktörler.  
•   “  Bülent  Baysal,  Fuat  Eserol,  Hasan  Serdaroğlu”    
•   İstanbul  Tıp  Fakültesi  Mecmuası  58:  4,  45-47,  1995    
•   Olipermenore  olgularında  hormon  profili  değişiklikleri  
•   “  Bülent  Baysal,  Hasan  Serdaroğlu,Fuat  Eserol,  Ergin  Bengisu”  
•   Dirim  Vol    4,5,6;;  104-107,  1995  
•   Histerosalpingografinin  Tubal  Hastalık  tanısındaki  değeri  
•   “  Bülent  Baysal,  Hasan  Serdaroğlu,  Fuat  Eserol,  Yalçın  Eğeci”  
•   İstanbul  Tıp  Fakültesi  Mecmuası  Cilt  58,  sayı  2  40-42,  1995  
•   Gestasyonel  Kese  boyutlarının  human  karyonik  gonadatropin  ile  korelasyonu  
•   “  Bülent  Baysal,  Ahmet  Büyükören,  İsmet  Narter,  Fuat  Eserol,  Yalçın  Eğeci”  
•   İstanbul  Tıp  Fakültesi  Mecmuası  cilt  58,  sayı  1  24-28,1995  
•   Preterm  erken  membran  rüptürü:  Konservatif  yaklaşım  ve  fetal  yaşam  şansı.  
•   “  Hayri  Ermiş,  Bülent  Baysal,  Fuat  Eserol,  Türkan  Mutafoğlu,  Lemi  İbrahimoğlu,  Atıl  

Yüksel”  
•   İstanbul  Tıp  Fakültesi  Mecmuası,  cilt  58,  sayı  1,    41-45,  1995  
•   Endometrioziste  Serum  ve  Periton  sıvısı  Ca  125  değerleri  
•   “  Hasan  Serdaroğlu,  Bülent  Baysal,  Fuat  Eserol,  Ergin  Bengisu”  
•   Jinekoloji  ve  Obstetrik  Dergisi;;    vol  10,  no  2,  85-87,1996  
•   Disfonksiyonel  Uterus  kanamalarında  endometrial  ablasyon  tedavisi  
•   “  Bülent  Baysal,  Fuat  Eserol”  
•   Jinekoloji  ve  Obstetrik  Bülteni;;  vol  5,  no  3,  106-111,1996  
•   Antenatal  Bakım  Sistemimizde  Toxoplazmozis  ve  Rubella  Taraması  Gerekli  mi?    
•   “  Bülent  Baysal,  Atıl  Yüksel,  Fuat  Eserol,  Tamer  Sözen,  Selim  Badur”  
•   Jinekoloji  ve  Obstetrik  Dergisi;;  vol  10,  sayı  1  49-53,1996  
•   Gebelikte  Asemptomatik  Bakteriuri  İnsidensi.  
•   “  Bülent  Baysal,  Hayri  Ermiş,  Fuat  Eserol,  Tamer  Sözen,  Atıl  Yüksel”  
•   Zeynep  Kamil  Tıp  Bülteni;;  vol  28,  no  1,  46-48,1996    
•   Endometriozis  Tedavisinde  triptorelin’in  etkinliği,    
•   “  Bülent  Baysal,  Hayri  Ermiş,  Fuat  Eserol,  Hasan  Serdaroğlu,  Yalçın  Eğeci”  
•   Haseki  Tıp  Bülteni  cilt  34,  sayı  1,  31:34  
•   İstanbul  Tıp  Fakültesi  populasyonu  fetal  Biperiyetal  diyameter  (  BPD)  Nomogramları.  
•   “  P.  Sadephzadek,  F.Eserol,  A.Yüksel,  R.Dişçi,  S.Akhan,  F.Zehibakhah,  B.Gürateş”    
•   İstanbul  Jinekoloji  ve  Obstetrik  Dergisi;;  cilt  1,  sayı  2,  103-109,  1997  
•   İstanbul  Tıp  Fakültesi  populasyonu  ,  fetal  karın  çevresi,(K.Ç  )  nomogramları  
•   “  Fuat  Eserol,  S.Akhan,  A.Yüksel,  R.Dişçi,  F.Zehibakhsh,  B.Gürateş,  P.Sadekhzadek  

“  
•   İstanbul  Jinekoloji  ve  Obstetrik  Dergisi,  cilt  1,  sayı  2  ,  110-118  
•   İstanbul  Tıp  Fakültesi  populasyonu,  Fetal  Femus  boyu  (F.B  )  nomogramları.  
•   “  B.Gürateş,  P.  Sadekhzadek,  A.Yüksel,  R.Dişçi,  F.Eserol,  S.Akhan,  F.Zehibakhsh”  
•   İstanbul  Jinekoloji  ve  Obstetrik  Dergisi,  cilt  1,  sayı  2,  119-126    
•   İstanbul  Tıp  Fakültesi  popülasyonu  fetal  baş  çevresi/karın  çevresi  (BC/KC),  femur  

boyu/karın  çevresi  (FB/KC),  bipariyetel  diameter/femur  boyu    (BPD/FB)  
Nomogramları.  

•   “S.Akhan  B.Gürateş,  A.Yüksel,  R.Dişçi,  P.  Sadekhzadek,  ,  ,  F.Zehibakhsh  F.Eserol,”  



•   İstanbul  Jinekoloji  ve  Obstetrik  Dergisi  cilt  1,  sayı  4,  215-228,  1997      
•   Ovulasyon  indüksiyonunda  tamoksifenin  endometriai  kalınlık  üzerine  etkisi  
•   “B.  Baysal,    H.  Ermiş,    H.  Serdaroğlu,    F.  Eserol,    A.  Turfanda,    Y.  Eğeci”  
•   Uluslar  arası  Reprodüktif  Endokrinolojide  Yenilikler  Kongresi,  9-12  Ekim  1994  “  

Türkiye  Jinekolojik  Endokrinoloji  Derneği”,  Antalya,  Türkiye.  
•   Polikistik  over  olgularında  artmış  insulin  salınımı,  hiperandrojenizm  ve    obesite  

arasındaki  ilişki.  
•   “Serdaroğlu  H.,  Baysal  B.,  Eserol  F.,  Bengisi  E.”  
•   I.Uluslar  arası  Jinekoloji  Ve  Obstetrik  Kongresi,  2-6  Haziran  1995,  “Türk-Alman  

Jinekoloji  Derneği”,  Antalya,  Türkiye.  
•   İnfertil  kadınlarda  chlamydia  trachomatis  insidensi  
•   “Bülent  Baysal,  Hasan  Serdaroğlu,  Ali  Ağaçfidan,  Ertuğ  Kovancı,  Mustafa  Önal,  Fuat  

Eserol”  
•   I.Ulusal  Chlamydia  İnfeksiyonlaı  Sempozyumu,  1995,  İstanbul,  Türkiye.  
•   Premenstrüel  sendrom  tedavisinde  bromokriptinin  etkinlik  ve  güvenilirliğinin  

araştırılması  1993,  Türkiye  çok  merkezli  klinik  çalışma  sonuçları.  
•   İ.Ü.,    İstanbul  Tıp  Fakültesi  Kadın  Hastalıkları  Ve  Doğum  Anabilim  Dalı,  Perinatoloji  

Bilim  Dalı,,Fetal  Biyometri  Tabloları  oluşturulması  (Prof.Dr.Atıl  Yüksel)    
  
  وواالمحاضررااتتاالمؤؤتمررااتت  

•   The  best  of  ASRM  and  ESHRE  2017  (23-25  Feb.  2017,  Paris  France)  
•   Excellence  in  ART:  Clinical  and  Laboratory  Prespectives,  29-30  

April  2016,  Cappadocia  
•   29th  anual  meeting  of  ESHRE,  7-10  July  2013,  London,  UK  
•   28th  anual  meeting  of  ESHRE  1-4  July  2012,  İstanbul,  Turkey  
•   Ulusal  Üreme  Endokrinolojisis  Ve  İnfertilite  kongresi,  7-10  Ekim  

2010,  Antalya,  Türkiye  
•   2nd  International  Meeting  New  Prespectives  on  ovulation  İnduction,  

3-4  June  2010,  Istanbul,  Turkey  
•   Yardımcı  Üreme  Teknikleri  (YÜT):  Geleceğe  Yolculuk  sempozyumu,  16  Ocak  2009  

  2.Güncel  Üreme  Endokrinolojisii  Yardımcı  Üreme  Teknikleri  Kongresi  
ve  1.Üreme  Tıbbı  Derneği  Kongresi,  17-20  Nisan  2008,  Çeşme-İzmir,  
Türkiye.  

•   ESHRE  Campus  “Basic  Principles  in  Ovarian  Physiology:  relevance  for  
IVF”,  19-20  September  2008  

•   63rd  annual  meeting  of  ASRM,  13-17  October  2007,  Washington  DC,  USA  
•   The  6th  annual  congress  of  the  Mediterranean  Society  for  

Reproductive  Meddicine  (MSRM),  20-23  April  2007,  Antalya,  Turkey  
•   7.Türk  Alman  Jinekoloji  Derneği  kongresi,  16-20  mayıs  2007,  Antalya,  Türkiye  
•   Pre-Congress  Course  during  the  6th  MSRM  Congress  “Recent  advances  

in  ART”,  19  April  2007,  Antalya,  Turkey  
•   22nd  annual  meeting  of  ESHRE,  18-21  June  2006,  Prague  

  
•   5.Ulusal  Maternal  fetal  Tıp  ve  Perinatoloji  Kongresi,  11-14  Kasım  

2006,  Istanbul,  Türkiye  



•   İstanbul  Üniversitesi,  İstanbul  Tıp  Fakültesi  inferilite  Günleri,  
5-7  Nisan  2006,  İstanbul,  Türkiye  

•   4.Ulusal  Maternal  fetal  Tıp  ve  Perinatoloji  Kongresi,  22-24  Kasım  
2004,  Istanbul,  Türkiye  

•   Obstetrik  Ultrasonografi  Kursu,  21  Kasım  2004,  İstanbul,  Türkiye.  
•   Maternal  Fetal  Tıp  ve  Perinatoloji  Derneği,  Marmara  Bölgesi  

Çalışma  Grubu,  S.B.  Zeynep  Kamil  Kadın  ve  Çocuk  Hastalıkları  Eğtim  ve  
araştırma  Hastanesi  “Gebelik  ve  Hipertansiyon  Sempesyumu”  30/12/2003,  
İstanbul,  Türkiye  

•   Cerrahpaşa  –  UCL  Tıp  Günleri,  11-12  Ekim  2002,  İstanbul,  Türkiye  
•   2.Uluslararası  Jinekoloji  ve  Obstetrik  Kongresi,  3-7  Ekim  1999,  

Antalya,  Tüekiye  
•   Ovulation  Induction  and  Menopause  98,  20-24  May  1998,  Side,  Turkey  
•   Jinekoloji  ve  Obstetrik  Kongresi  1997,  2-5  Nisan  1997,  İstanbul,  Türkiye  
•   1.Ulusal  üro-jinekoloji  sempozyumu,  10-12  Mart  1997,  İstanbul,  Türkiye  
•   5.Ulusal  jinekolojik  onkoloji  kongresi,  25-28  Eylül  1996,  İstanbul,  Türkiye  
•   İstanbul  Üniversitesi,  İstanbul  Tıp  Fakültesi,  Androloji  ve  Erkek  

İnfertilitesi  Sempozyumu,  9-10  Eylül  1996,  İstanbul,  Türkiye  
•   İstanbul  Üniversitesi,  İstanbul  Tıp  Fakültesi,  Androloji  ve  Erkek  

İnfertilitesi  Sempozyumu,  “Androloji,  Sperm  Analizi  ve  Teknikleri  
Kursu”,    9-10  Eylül  1996,  İstanbul,  Türkiye  

•   International  Congress  on  “Recent  Advances  and  Controversies  in  
Reproductive  Endocrinology,  Infertility,  Assisted  Reproductive  
Technologies,  Gynecologic  Endoscopy  and  New  Diagnostic  Techniques  in  
Gynecology”  15-19  May1996,  Istanbul,  Turkey  

•   1.Uluslararası  Jinekoloji  ve  Obstetrik  kongresi,  2-6  Haziran  1995,  
Antalya,  İstanbul  

•   Uluslararası  Reprodüktif  Endokrinolojide  Yenilikler  Kongresi,  9-12  
Ekim  1994,  Antalya,  Türkiye  

•   1.Androloji  ve  Erkeğe  Bağlı  İnfertilite  Sempozyumu,  24-26  Kasım  
1994,  Ankara,  Türkiye  

•   2.Jinekolojik  Endoskopik  Cerrahi  Kongresi,  15-18  Eylül  1994,  Ankara,  Türkiye  
•   Türkiye  İnfertilite  Vakfı  “İnferilitede  Temel  Tanı  ve  Tedavi  

Kursu”,  12-14  Kasım  1993,  Ankara,  Türkiye  
	االعضويیاتت  	  

•  TSRM		)تركيیا  	في  	االتناسلي  	وواالطب  	االعقم(    
•  ÜTD		)االتناسلي  	االطب  	جمعيیة(    
•  TJOD		)تركيیا  	في  	وواالتوليید  	االنساء  	أأمرااضض  	ةجمعيی(    
	وواالتوليید  	االنساء  	ألمرااضض  	ااأللمانيیة  	االتركيیة  	االجمعيیة  •  
	لألططباء  	بوللااسطن  	غرفة  •  

	  

	  



	االسيیرةة االذااتيیة للطبيیب  

	سم االعائلةاا /ااالسم   	ااالختصاصص٬،  :		كولل بايیرااككهھھھاكانن  ااالخصائي االطبيیب    
	  
	:مكانن االميیالدد/  	تارريیخ االميیالدد    	  23.08.1970		وومم ررووززأأرر    
	  	  
	international@bhtclinic.com.trاالبريید ااإللكترووني   	  
	  
		االتخديیر ووااإلنعاشش    	:االقسم    
	  

	:االلغاتت ااألجنبيیة  	  
	  

	ااالنجليیزيیة  •  
	  
	حصيیل االعلمياالت  :	  

	مالططيیة ثانويیة    •  
	كليیة االطب بجامعة غاززيي  •  

	:االتدرريیب االتخصصي  

	كليیة االطب بجامعة فرااتت   •  

	بهھا االمؤسساتت االتي عمل  	  :	  

	)ططبيیب عامم ٬، خدمة إإلزااميیة(مستشفى كاررااكوشانن االحكومي   •  
	.أأخصائي/  	تخديیر ووااإلنعاششللااألكادديیمي االخاصص ااززميیت  مستشفى   •  
	االتابع لمؤسسة االضمانن االصحي ااالجتماعي االحكومي ددووززجيمستشفى   •  
	بهھاتت باتيمستشفى   •  

	:مجاالتت ااالختصاصص االطبيیة  

	غرفة االعمليیاتتوو االعنايیة االمركزةةفي  تطبيیقاتت االتخديیر   •  

  

  االبحووثث  وواالمنشووررااتت:

  

  

  

Comparison	  of	  Neuromuscular	  Block	  and	  Anesthesia	  Depth	  Monitoring	  with	  Inhalation	  and	  Propofol	  Anesthesia	  and	  
Hemodynamic	  and	  Neuroendocrine	  Responses	  Hakan	  GÜLBAYRAK,	  Ömer	  L.	  ERHAN,	  S.Ates	  ÖNAL,	  M.Akif	  YAŞAR	  

Bispectral	  Index	  Monitoring	  in	  Consciousness	  Compilation	  Related	  to	  Propofol	  and	  Thiopental  
M.	  Akif	  YAŞAR,	  Ömer	  L.	  ERHAN,	  Mustafa	  AKIN,	  Hakan	  GÜLBAYRAK  
Firat	  University	  Faculty	  of	  Medicine,	  Elazig	  /	  TURKEY  

  

  



  :االعضوويیاتت  

  جمعيیة  أأخصائي  االتخدديیرر  ووااإلنعاشش  االترركيیة  •
  االترركيیةاالجمعيیة  االططبيیة    •



	االسيیرةة االذااتيیة للطبيیب   

	سم االعائلة٬، ااسمااال  	٬،ااالختصاصص  		كوكك بولتحمديي  .دد ااألخصائي :    
	  
		:مكانن االميیالدد/  	تارريیخ االميیالدد     	  9-‐11-‐1961		كايیسيیريي     
	  	  
		:االبريید ااإللكترووني    	  rinternational@bhtclinic.com.tr	  
	  
	االتخديیر ووااإلنعاشش    	:االقسم   
	  

	االلغاتت ااألجنبيیة  :	  
	  

	ااالنجليیزيیة  •  
	  

	:االتحصيیل االتعليیمي  

	كليیة االطب بجامعة أأنقرةة  •  
	في سامسونن  مايیيیس 19جامعة  •  

	:االتدرريیب االتخصصي  

	ااإلنعاشش وواالرعايیة االمركزةةوولتخديیر ل  	س مايی 19جامعة  •  

	بهھا  	االتي عمل االمؤسساتت  	  :	  

	ااالجتماعيتشورروومم االتابع لمؤسسة االضمانن االصحي مستشفى   •  	  
	االتخديیرقسم   	سمايی  	19جامعة   •  
	مستشفى االتنميیة االخاصة  •  
	مستشفى باتى باهھھھاتت االخاصص  •  
	االخاصص  	ماسالككااجي باددمم مستشفى   •  

	:مجاالتت ااالختصاصص االطبيیة  

	االتخديیر عند االبالغيین ووااألططفالل  •  
	عنايیة مركزةة   •  
	تخديیر االوالددةة  •  
	ااأللم ططب  •  

	:االبحوثث وواالمنشوررااتت  

•	  POSTER:	  Pneumocephalus	  and	  convulsion	  case	  report	  after	  dural	  puncture	  in	  a	  pregnant	  
woman	  undergoing	  epidural	  analgesia	  
•	  JOURNAL:	  Comparison	  of	  Articain	  and	  Bupivacaine	  in	  Spinal	  Anesthesia	  O.M.Ü	  MEDICAL	  
JOURNAL	  14	  (1)	  38-‐	  43	  1997	  
•	  JOURNAL:	  Comparison	  of	  Articain	  and	  Bupivacaine	  in	  EPIDURAL	  Anesthesia	  O.M.Ü	  
MEDICAL	  JOURNAL16	  (2)	  1999	  

	االعضويیاتت  
	االجمعيیة االطبيیة االتركيیة  •  



	للطبيیب  	االذااتيیة  	االسيیرةة  

		ااالختصاصص    ،٬		غوكسالل  	هھھھارروونن  	.دد  	:االعائلة  	ووااسم  	ااالسم    
	  
		االميیالدد  	تارريیخ    		االميیالدد  	مكانن/    :	  20.02.1982	  ،٬		صالحلي    	  
	  	  
		ااإللكترووني  	االبريید    :	  international@bhtclinic.com.tr	  
	  
		االقسم    :		االطوااررئئ  	ططبيیب    	  
	  

	:ااألجنبيیة  	االلغاتت  	  
	  

•  		ااإلنجليیزيیة    	  
	  

	االتعليیمي  	االتاهھھھيیل  :	  

•  		رننفاا  	سكيینى  	يصالح  	ااناضولل  	انويیةث    	  	  
	مرمرةة  	جامعة  •  	  ،٬	  		مرمرةة    		اانكليیزيیة  	لغة(  	االطب  	كليیة    (.	  

	:بهھا  	عمل  	االتي  	االمؤسساتت  	  	  

	االخاصص  	االجامعي  	يیوززيیل  	يیيیني  	غوبب  	مستشفى  •  		االطوااررئئ  	ططب/    
	ااكيیتلي  	باهھھھاتت  	باتي  	مستشفى  •  		االطوااررئئ  	ططب/    
	االعامة  	لصحةاا  	مديیريیة  	قونيیا  •  		ااألسرةة  	ططب/    
	بوززقيیر  	قونيیا  •  112		االطوااررئئ  	حاالتت  	في  	ااإلسعافف  	خدمة    		االطوااررئئ  	ططبيیب/    
	االحكومي  	بوززكيیر  	مستشفى  •  		االطوااررئئ  	ططبيیب/    

	مجالل  		:االطبيیة  	ااالختصاصص    

	وواالتطبيیقاتت  	االطوااررئئ  	ططب  •  	  	  	  	  	  	  
	إإسطنبولل  	يبرووتوكول  	تدرريیب(  	االتوثيیق  	وو  	االفحص  	االشرعي  	االطب  •  ،٬	  2008(	  
	لمرحلةل  	ااالمتثالل  	على  	االتدرريیب(  	وواالتطبيیقاتت  	رةةااألس  	ططب  •  		٬،ىااالوول    2008(	  

	  

	االعضويیاتت  	  :	  

	االتركيیة  	االطبيیة  	االجمعيیة  •  
	بايیدسكيیم  •  

	  



  االسيیررةة  االذذااتيیة  للططبيیبب  
  

  ررجاننحسنن  م  االجررااحح  دد.:  السمم  /  ااسمم  االعائلةاا  ااالختصاصص٬،
  
  /  ااسططنبوولل    20.06.1977  :  تارريیخ  االميیالدد  /  مكانن  االميیالدد  
  
	international@bhtclinic.com.trلبرريیدد  ااإللكتررووني:اا    
  
  
  ووااألذذنن  وواالحنجررةة    ففنأأمررااضض  ااأل  :  االقسمم  
  
  

  االلغاتت  ااألجنبيیة:
  

  ااالنجليیززيیة  •
  
  حصيیلل  االعلمي:االت
  

  ثانوويیة  باررتيیفنيیالل      •
  

  ارركيیاكليیة  االططبب  بجامعة  ت  •
  

  االتددرريیبب  االتخصصي:
  

  قسمم  ااألنفف  ووااألذذنن  وواالحنجررةة    جررااحح  باشاكليیة  االططبب  جامعة  ااسططنبوولل        •
  

  :بهھااالمؤؤسساتت  االتي  عملل  
  

  مي  (نائبب  ررئيیسس  ااألططباء)ووكبووززاانتي  االح  80مستشفى  سنة    2009-2012  •
  مستشفى  بهھاتت  االخاصص  2013  -2012  •
  مستشفى  باتي  بهھاتت  االخاصص  -2013  •
  
  

  مجاالتت  ااالختصاصص  االططبيیة:
  ووااللووززتيینن  ٬،  االغددددأأمررااضض    •
  أأمررااضض  ااألنفف  وواالجيیووبب  ااألنفيیة  •
  أأثناء  االنوومم  تووقفف  االتنفسسوو  االشخيیرر    •
  أأمررااضض  ااألذذنن  ووفقدداانن  االسمع  •
  االددووخة  ووااضططررااباتت  االتووااززنن  •
  تجميیلل  ااألنفف  •
  ططانن  االررأأسس  وواالعنققررس  •
  أأمررااضض  االغدددد  االلعابيیة  •
  

  االبحووثث  وواالمنشووررااتت:
•   Mercan  H,  Edizer  DT,  Kilic  E,  Esen  T,  Ramazanoglu  R,  Cansiz  H.  Osseous  

metaplasia  in  a  nasal  polyp:  Report  of  a  rare  case  and  review  of  the  literature.  
Ear  Nose  Throat  J.  2012  Sep;;91(9):E4-6.  PubMed  PMID:  22996719.  
  

•   Alimoglu  Y,  Kilic  E,  Mercan  H,  Inci  E.  Metastatic  basal  cell  carcinoma.  J  
Craniofac  Surg.  2011  May;;22(3):1134-6.  PubMed  PMID:  21586968.  
  

•     Karaman  E,  Hacizade  Y,  Isildak  H,  Agayev  A,  Mercan  H,  Alimoglu  Y,  Korkut  N.  
Carotid  sheath-like  foreign  body  in  the  neck.  J  Craniofac  Surg.  2010  



Jul;;21(4):1296-8.  PubMed  PMID:  20647842.  
  

•   Alimoglu  Y,  Mercan  H,  Karaman  E,  Oz  B.  Epidermal  inclusion  cyst  of  external  
auditory  canal.  J  Craniofac  Surg.  2010  Jul;;21(4):1290-1.  PubMed  PMID:  20647839.  
  

•   Edizer  DT,  Mercan  H,  Cansiz  H.  Hypoglossal  schwannoma  presenting  only  with  
headache.  J  Craniofac  Surg.  2010  Jan;;21(1):261-2.  Review.  PubMed  PMID:  20098193.  
  

•   Karaman  E,  Duman  C,  Mercan  H,  Ozaras  R,  Cansız  H.  Relapsing  deep  neck  
infection  may  indicate  a  coexisting  esophagus  cancer.  Kulak  Burun  Bogaz  Ihtis  
Derg.  2009  Mar-Apr;;19(2):103-5.  PubMed  PMID:  19796009.  
  

•   Edizer  DT,  Karaman  E,  Mercan  H,  Alimoglu  Y,  Esen  T,  Cansiz  H.  Primary  
tuberculosis  involving  epiglottis:  a  rare  case  report.  Dysphagia.  2010  
Sep;;25(3):258-60.  Epub  2009  Sep  26.  PubMed  PMID:  19784701.  
  

•   Karaman  E,  Mercan  H,  Ozdilek  A,  Alimoglu  Y,  Korkut  N.  Huge  arteriovenous  
malformation  in  masseter  muscle.  J  Craniofac  Surg.  2009  Jul;;20(4):1292-4.  PubMed  
PMID:  19625853.  
  

•   Saritzali  G,  Karaman  E,  Mercan  H,  Yagiz  C,  Ibrahimov  M.  Intraglandular  
toxoplasmic  lymphadenitis  of  the  parotid  gland.  J  Craniofac  Surg.  2009  
Jul;;20(4):1163-4.  PubMed  PMID:  19553847.  
  

•   Yilmaz  M,  Mercan  H,  Karaman  E,  Kaytaz  A.  Tongue  reduction  in  
Beckwith-Wiedemann  syndrome  with  CO(2)  laser.  J  Craniofac  Surg.  2009  
Jul;;20(4):1202-3.  PubMed  PMID:  19553838.  
  

•   Acioğlu  E,  Cansiz  H,  Mercan  H,  Dervişoğlu  S.  Head  and  neck  
hemangiopericytomas:  diagnostic  contradictions.  J  Craniofac  Surg.  2009  
May;;20(3):930-5.  PubMed  PMID:  19461334.  
  

•   Karaman  E,  Isildak  H,  Mercan  H,  Hacizade  Y,  Cansiz  H.  Invasion  of  the  
recurrent  laryngeal  nerve  by  tracheal  tumor:  an  unusual  presentation  with  
coincidental  huge  multinodular  goiter.  J  Craniofac  Surg.  2008  Nov;;19(6):1707-10.  
PubMed  PMID:  19098590.  
  

•   Acar  GO,  Cansiz  H,  Acioglu  E,  Mercan  H,  Dervişoglu  S.  Chondrosarcoma  of  the  
mandible  extending  to  the  infratemporal  fossa:  report  of  two  cases.  Oral  
Maxillofac  Surg.  2008  Sep;;12(3):173-6.  PubMed  PMID:  18654805.  
  

•   Acar  GO,  Cansiz  H,  Güvenc  MG,  Mercan  H,  Dervisoğlu  S.  Synovial  chondromatosis  
of  the  temporomandibular  joint  with  skull  base  extension.  J  Craniofac  Surg.  2007  
Jan;;18(1):241-3.  Review.  PubMed  PMID:  17251873.  
  

  
  االعضوويیاتت:

  
  االجمعيیة  االترركيیة  لجررااحة  ااألنفف  ووااألذذنن  وواالحنجررةة  ووجررااحة  االررأأسس  وواالعنقق  •
  مؤؤسسة  ااألنفف  ووااألذذنن  وواالحنجررةة  االترركيیة    •

    



	االسيیرةة االذااتيیة للطبيیب  

	حسن مراادد أأوونالل.  	االجرااحح دد:  	ااسم االعائلة/ااالختصاصص٬، ااالسم  
	  
	مكانن االميیالدد/  	تارريیخ االميیالدد    :	  20.10.1959		إإيیالززيیغ٬،     	  
	  
	االبريید ااإللكترووني   :	  international@bhtclinic.com.tr	  
	  
	جرااحة ااألططفالل  :  	االقسم   
	  

	:االلغاتت ااألجنبيیة  	  
	ااالنجليیزيیة  •  

	  
	  

	االتدرريیب  :	  

	مدررسة ددنيیزلي االثانويیة  •  
	جامعة ااسطنبولل بكليیة االطب   •  

	:االتدرريیب االتخصصي  

	كليیة االطب بجامعة أأوولوددااغغ ٬، قسم جرااحة ااألططفالل  أأخصائي جرااحة ااألططفالل  •  
	  
	  

	:عمل بهھااالمؤسساتت االتي   	  	  

	ااألططفاللأأخصائي جرااحة /  	مستشفى باتي باهھھھاتت االخاصص   

	أأخصائي جرااحة ااألططفالل/  	مستشفى االطبي االخاصص بجيیبز   

	أأخصائي جرااحة ااألططفالل/  	مستشفى االصفا االخاصص   

	وو االتعليیم وو االبحث لجرااحة ااألططفاللأأمرااضض االنساء وواالتوليید مستشفى يینيیمحلة االتابع لمؤسسة االضمانن االصحي ااالجتماعي ٬،مستشفى   

	أأخصائي جرااحة ااألططفالل/  	عيیاددةة   

	أأخصائي جرااحة ااألططفالل/  	تدرريیب وواالبحث عيیاددةة جرااحة ااألططفالل لل  	مستشفى إإززميیر تبجيیك االتابع لمؤسسة االضمانن االصحي ااالجتماعي   

	أأخصائي جرااحة ااألططفالل/  	كليیة االطب بجامعة أأوولوددااغغ قسم جرااحة ااألططفالل   

	  

	:االطبيیة مجاالتت ااالختصاصص  

	جرااحة االوليید   •  
	  
-‐	في فترةة حديیثي االوالددةة أأوو االتي يیتم تعريیفهھا على أأنهھا ما قبل االوالددةة ٬، وواالتي قد تؤدديي   	تظهھر أأعرااضهھااالحاالتت االشاذذةة االتي   

	:تدخلاالأأوو فقداانن ااألعضاء إإذذاا لم  االموااليیدإإلى فقداانن   
	  



	:االجهھازز االهھضمي  
اةة ررتق االمرييء ٬، ررتق االبواابب ٬، ررتق ااالثني عشر ٬، ررتق ااألمعاء االدقيیقة ٬، ررتق ااألمعاء االغليیظة ٬، ررتق االشرجج ٬، ررتق االقن

	االصفرااوويیة ٬، االتشوهھھھاتت االشريیانيیة االورريیديیة للكبد االتي قد تؤدديي إإلى فشل االقلب ٬، سوء االفهھم  
	  

	:االحجابب االحاجز  
	)Morgagniوو   	Bochdaleck(فتق االحجابب االحاجز   

	  
	:االجهھازز االتنفسي  

االرئة ٬، تشوهھھھاتت مقدمة آآفاتت االغداانيیة االكيیسيیة في االرئتيین ٬، وواانتفاخخ االفص االخلقي ٬، ووعزلل ددااخل ووخاررجج (آآفاتت االرئة االخلقيیة 
	االقصبة االهھواائيیة  

	  
	االجهھازز االبولي  

	االحالب ٬، ووصماماتت مجرىى االبولل االخلفي ٬، ووتمددد االمثانة تقاططعفي كلتا االكليیتيین ٬، ووتضيیق  تقاططع االحالبيینتضيیق   
	  

	:جداارر االجسم  
Omphalocele		٬، خاليیة من االمعدةة ٬، االفتق ااإلرربي    

	  
	كزةة لحديیثي االوالددةة ٬، ووليیس االخلقيیةااألمرااضض االتي قد تتطورر في عمليیة االعنايیة االمر  

	االتهھابب ااألمعاء وواالقولونن االناخر ٬، ااسترووااحح االصدرر ٬، االتنظيیر االقصبي االتشخيیصي وواالعالجي لحديیثي االوالددةة ٬، تنظيیر االمعدةة  
	  
-‐	 االجرااحة تم ااكتشافهھا مبكرااً ٬، وولكن يیمكن إإجرااء  االتي جرااحة االتشوهھھھاتت االخلقيیة ٬، وواالتي قد تقدمم نتائج خاررجج فترةة االوليید أأوو  

	:في ووقت الحقعليیهھا   
	  

	االجهھازز االهھضمي  
	Hiatalنوعع ناسورر االقصبة االهھواائيیة ٬، فتق   	Hشبكاتت االبواابب ٬، شبكاتت االمرييء ٬،   ،٬	  

مضاعفاتت االجهھازز االهھضمي ٬، خرااجاتت ااالززددووااجيیة ٬، االخرااجاتت االكيیسيیة االصفرااوويیة ٬، االتشوهھھھاتت االشريیانيیة االورريیديیة في 
ررتج ميیكيیل ٬، خرااجاتت مجارريي االهھوااء (تكويیناتت االقناةة االسرططانيیة االعظميیة  ااألمعاء ٬، مرضض االجزرر االمعديي االمريیئي ٬،

	االسرططانيیة وواالناسورر  (	  
	  

	االحجابب االحاجز  
	االحجابب االحاجز ااررتفاعع ٬، )  	٬Morgagni، Bochdaleck(فتق االحجابب االحاجز االمتأخر   

	االخرااجاتت االدررقيیة االلسانيیة على االرقبة ٬، االخرااجاتت االداائريیة وواالناسورر  
	  

	جهھازز االتنفس  
ددااخل ااوو خاررجج  ااالنحجازز االرئوييآآفاتت االرئة االخلقيیة االمتأخرةة ٬، آآفاتت غداانيیة كيیسيیّة في االرئتيین ٬، اانتفاخاتت لوبارر االخلقيیة ٬، 

	)مقدمة االشعب االهھواائيیة االقصبيیةتشوهھھھاتت ٬،    	االرئة  
	  

	:االجهھازز االبولي  
	دداادديیستضيیق مفصل االحالب ٬، تضيیق مفصل االحالب ٬، ااالررتجاعع االحويیصلي ٬، هھھھيیبوسبادديیاسس ٬، االفسبا  

	  
	االجهھازز االتناسلي  

	االخصيیة غيیر االموصلة ٬، االشبكة االعنكبوتيیة ٬، االتوااءااتت االقضيیبيیة ٬، حبالل االقضيیب ٬،  
	  

	جداارر االجسم  
	االفتق ااإلرربي ٬، االفتق االشرسوفي ٬، االفتق االفخذيي  

	  
	:أأمرااضض بدوونن شذووذذ خلقي ووااكتسبت الحقًا  

	  
	االهھضمي ٬، االتوااء االمبيیض وواالخصيیة ٬،االتهھابب االزاائدةة االدوودديیة ٬، ااالنقباضض ٬، ااالوورراامم االحميیدةة في االجهھازز   

	االخرااجاتت االهھيیديیة ددااخل االبطن أأوو ددااخل االصدرر ٬، االتوااءااتت االقولونن االسيیني  
	  



	االتدخالتت بالمنظارر االتشخيیصيیة وواالعالجيیة  
	  

	تنظيیر االمثانة  
	تنظيیر االقولونن‐-االمنظارر  
	االقصباتت  

	  
	:االبحوثث وواالمنشوررااتت  

	  
•   Embryonal	  rhabdomyosarcoma	  of	  the	  common	  bile	  duct	  mimicking	  choledochal	  cyst.	  
•   Tireli	  GA,	  Sander	  S,	  Dervisoglu	  S,	  Demirali	  O,	  Unal	  M.	  
•   J	  Hepatobiliary	  Pancreat	  Surg.	  2005;12(3):263-‐5.	  
•   Prenatal	  sonographic	  features	  of	  esophageal	  and	  ileal	  duplications	  at	  18	  weeks	  of	  

gestation.	  
•   Gul	  A,	  Tekoglu	  G,	  Aslan	  H,	  Cebeci	  A,	  Erol	  O,	  Unal	  M,	  Ceylan	  Y.	  
•   Prenat	  Diagn.	  2004	  Dec	  15;24(12):969-‐71.	  
•   Embryonal	  rhabdomyosarcoma	  of	  the	  common	  bile	  duct	  mimicking	  choledochal	  cyst. 	  
•   Tireli	  GA,	  Sander	  S,	  Dervisoglu	  S,	  Demirali	  O,	  Unal	  M. 	  
•   J	  Hepatobiliary	  Pancreat	  Surg.	  2005;12(3):263-‐5. 	  
•   Prenatal	  sonographic	  features	  of	  esophageal	  and	  ileal	  duplications	  at	  18	  weeks	  of	  

gestation. 	  
•   Gul	  A,	  Tekoglu	  G,	  Aslan	  H,	  Cebeci	  A,	  Erol	  O,	  Unal	  M,	  Ceylan	  Y. 	  
•   Prenat	  Diagn.	  2004	  Dec	  15;24(12):969-‐71. 	  
•   Elastic	  bandaging	  facilitates	  primary	  closure	  of	  large	  ventral	  hernias	  due	  to	  giant	  

omphaloceles. 	  
•   Sander	  S,	  Eliçevik	  M,	  Unal	  M. 	  
•   Pediatr	  Surg	  Int.	  2001	  Nov;17(8):664-‐7. 	  
•   An	  unusual	  presentation	  of	  appendicitis:	  vaginal	  discharge. 	  
•   Sander	  S,	  Eliçevik	  M,	  Unal	  M,	  Vural	  O. 	  
•   J	  Pediatr	  Surg.	  2001	  Oct;36(10):1579-‐80. 	  
•   Jugular	  phlebectasia	  in	  children:	  is	  it	  rare	  or	  ignored? 	  
•   Sander	  S,	  Eliçevik	  M,	  Unal	  M,	  Vural	  O. 	  
•   J	  Pediatr	  Surg.	  1999	  Dec;34(12):1829-‐32. 	  
•   Management	  of	  rectal	  prolapse	  in	  children:	  Ekehorn's	  rectosacropexy. 	  
•   Sander	  S,	  Vural	  O,	  Unal	  M. 	  
•   Pediatr	  Surg	  Int.	  1999;15(2:(111-‐4. 	  
•   Eur	  J	  Pediatr	  Surg	  2004;	  14:	  188-‐92)	  .Abstract)	  /	  (Full	  Text)	  /	  (PDF)	  21.	  Eliçevik	  M,	  

Tireli	  G,	  Demirali	  
•   O,	  Unal	  M,	  Sander	  S.	  Tubularized	  incised	  plate	  urethroplasty	  for	  hypospadias	  

reoperations	  in	  100	  patients.	  Int	  Urol	  Nephrol	  2007;	  39:	  823-‐7)	  .Abstract)	  /	  (Full	  Text)	  
)	  /PDF)	  22	  … 	  

•   	  



	للطبيیب  	االذااتيیة  	االسيیرةة  

		:االعائلة  	ووااسم  	ااالسم  	٬،ختصاصصااال    		االتدرريیسيیة  	االهھيیئة  	عضو  	.دد.أأ    :		هھھھاتتاب  	هھھھوليیا    
	  
		االميیالدد  	تارريیخ    		:االميیالدد  	مكانن/    	  22/06/1967	  	  
	  	  

	ااإللكترووني  	االبريید  :international@bhtclinic.com.tr	  
	  
		االقسم    :		ووااإلنعاشش  	خديیرلتاا    	  
	  

 ً 	مرحبا  ،٬		لمدةة  	بهھاتت  	مستشفى  	في  	أأعمل  	كنت  	لقد  	االمعلوماتت  	في  	نقص  	هھھھناكك    8		سنوااتت    ،٬		هھيیكلةب  	قمت  	وو  	عمليیاتتاال  	غرفف  	قسم  	أأنشأتت  	وولقد    
	هھاتتب  	مستشفى  	في  	وواالرضع  	للبالغيین  	االمشدددةة  	االعنايیة  	قسم  ،٬		.مناسب  	بشكل  	االمعلوماتت  	هھھھذهه  	إإضافة  	وويیمكنك    
	  

	ااألجنبيیة  	االلغاتت  :	  
	  

	ااالنجليیزيیة  •  
	  
	  
	:االعلمي  	حصيیلاالت  

	جامعي  	تخرجج  •  :		ااسطنبولل  	بجامعة  	االطب  	كليیة    ،٬	  1989	  	  
	االصحيیة  	وواالرعايیة  	االمستشفيیاتت  	إإددااررةة:  	االماجستيیر  	ددررجة  •  		ااألعمالل  	إإددااررةة/    ،٬		كنتيیب  	جامعة    ،٬	  2014	  	  
	االنفس  	علم  	قسم:  	ماجستيیر  •  		االعيیادديي  	االنفس  	علم/    ،٬		إإسنيیوررتت  	جامعة    ،٬	  2018	  

	:االتخصصي  	االتدرريیب  

	وواالبحوثث  	للتدرريیب  	أأكميیداانن  	ىمستشف  	ووااإلنعاشش  	االتخديیر  •  ،٬	  1996	  

	بهھا  	عملت  	االتي  	االمؤسساتت  	  :	  

	باهھھھاتت  	باتي  	بمستشفى  	ووااإلنعاشش  	االتخديیر  	ةأأخصائيی  •  	  
	)حاليیا(  	عضو.  	ووااإلنعاشش  	االتخديیر  	يیوززيیل  	يیيیني  	جامعةب  	ةةمحاضر  •  
	ووااإلنعاشش  	االتخديیر  	نيیسانتاسي  	جامعة  •  ،٬		تدرريیسيیة  	هھھھيیئة  	عضو.  	ةةمحاضر.  	دد    	  
	االخاصص  	تومديیكارروواا  	بمستشفى  	ووااإلنعاشش  	االتخديیر  	أأخصائي  •  	  
	االعامم  	االمستشفى  •  	  
•  		باهھھھاتت  	سولتانجاززيي  	مستشفى    		ووااإلنعاشش  	االتخديیر  	أأخصائي    )8		سنوااتت     (،٬		االعمليیاتت  	غرفف(     (		االعنايیة  	ووحدااتت  	وومنسق  	تأسيیس    

	وواالرضع  	للبالغيین  	االمركزةة  (	  

	  

	:االطبيیة  	ااالختصاصاتت  

	أألم  	بدوونن  	االتوليید  •  
	االمغناططيیسي  	االتنويیم  	االطب  •  	  
	ااألووززوونن  	عالجج  	ططب  •  	  
	باالط  	ميیزووثيیراابي  •  	  
	االطبي  	االتجميیلي  	االطب  •  	  



	باإلبر  	االوخز  	ططب  •  	  
	االعمل  	مكانن  	ططب  •  	  

	  

	  

	  

	:وواالمنشوررااتت  	االبحوثث  

Özel	  B	  Grubu	  Sağlık	  Kurumunda	  Yoğun	  Bakım	  Maliyet	  Analizi	  2-‐Özel	  Sağlık	  Kurumlarında	  
Organizasyonel	  Mobbing	  ve	  Örgütsel	  Başa	  Çıkma	  Yöntemleri	  3-‐Sağlık	  Hizmetlerinde	  İş	  Gücü	  
Verimliliği	  ve	  Stres	  Yönetimi	  	  

	:ااألبحاثث  	كتابب  	في  	نشرهھھھا  	تم  	االتي  	ووووااألووررااقق  	االدووليیة  	االعلميیة  	ااالجتماعاتت  	في  	االمقدمة  	االتقارريیر  	‐-بب  

•   İnfüzyon	  Sıvılarının	  (%5	  Fruktoz,	  %5	  Dekstroz	  Laktatlı	  Ringer,	  %0,9	  NaCl)	  Kan	  Şekeri,	  İnsülin,	  
Kortizol	  ve	  Potasyum	  Düzeylerine	  Etkisi.	  Klinik	  Enteral	  ve	  Parenteral	  Nutrisyon	  Kongresi,	  
İzmir,	  1996.	  	  	  

•   Özel	  B	  Grubu	  Sağlık	  Kurumunda	  Yoğun	  Bakım	  Maliyet	  Analizi.	  1	  st	  International	  Balkan	  
Congress	  on	  Health	  Sciences,	  Edirne,	  2014.	  	  

	  

	مقاالتت  منشووررةة  في  مجالتت  ووططنيیة  محكمة      	  
•   Artroskopik	  Diz	  Cerrahisinden	  Sonra	  İntraartiküler	  Bupivakain	  veya	  Morfin	  ile	  Postoperatif	  

Analjezi.	  Ağrı	  Dergisi1994;6(4).	  	  

		:ااالأأبحاثث  	كتب  	في  	نشرهھھھا  	تم  	االتي  	وو  	االعلميیة  	االمحليیة  	ااالجتماعاتت  	في  	االمقدمة  	االمقاالتت    

•   Larsen	  Sendromunda	  Anestezi.	  AP-‐73.XXVII.	  Türk	  Anesteziyoloji	  ve	  Reanimasyon	  Kongresi,	  
Nevşehir,1993.	  	  

		ااألخرىى  	االتدرريیب  	براامج    	  	  

	ااألووررووبي  	االمغناططيیسي  	االتنويیم  	جمعيیة  	إإددااررةة  	مجلس  	عضو  	أأووززتورركك  	ااووززددنن  	علي.  	دد(  	االمغناططيیسي  	االتنويیم  	ططب  •  ،٬		قدمم  	وواالذيي    
	عرضا  		تقديیميیا    		االعضلي  	االوررمم  	ااستئصالل  	االمغناططيیسي  	للتنويیم  	االدووليیة  	االمؤتمرااتت  	في    ،٬		االمرااررةة  	ااستئصالل    ،٬	  		وو  	قيیصريیة٬،  	عمليیة    
	اايیدنن  	وويیدااتت  	االطبيیب  	االجّرااحح  	فيیهھا  	شارركك  	االذيي  	وو  	ددوودديیة  	ززاائدةة  	ااستئصالل  	  

	ااألووززوونن  	عالجج  	ططب  •  	  
	ميیزووثيیراابي  	ططب  •  	  
	االطبي  	االتجميیلي  	االطب  •  	  
	باإلبر  	االوخز  	ططب  •  	  
	االعمل  	مكانن  	ططب  •  	  

	  



	  
	  
	  
	  

	بيیناررشااحسانن با .ااالخصائي دد  	:ااسم االعائلة/  	ااالختصاصص٬، ااالسم  
	  

	مكانن االميیالدد/  	تارريیخ االميیالدد   :22.09.1970		باشوررنن٬،     
	  	  
	االبريید ااإللكترووني   :	  international@bhtclinic.com.tr	  
	  
	  
	صحة االطفل ووأأمرااضهھ  :  	االقسم   
	  

	:االلغاتت ااألجنبيیة  	  
	ااالنجليیزيیة  •  
	ااأللمانيیة  •  

	  
	  

	االدررااسة  :	  

	ااسطنبولل في  كليیة االطب٬، جامعة ااسطنبولل  •  	  

	:االتدرريیب االتخصصي  

	كليیة االطب بجامعة ترااكيیا  •  
	  
	  

	:عمل بهھااالمؤسساتت االتي   	  	  

	مستشفى شاتالكا االحكومي  

	مستشفى االصحة االعامة شيیريینأفلر  مستشفى باكيیركويي االحكومي  

	  

	:االطبيیةماالتت ااالختصاصص   

	االربو ٬، االحساسيیة االغذاائيیة  •  
	فشل االجهھازز االمناعي  •  
	أأمرااضض االمعدةة ووااألمعاء  •  

	  

	:االمنشوررااتت  

Egg	  and	  milk	  allergy	  in	  asthmatic	  children	  :	  assessment	  by	  immulite	  allergy	  food	  panel,skin	  
prick	  tests	  and	  double-‐blind	  placebo	  –	  controlled	  food	  challenges	  



	طبيیباالسيیرةة االذااتيیة لل  

		ااسم االعائلة/٬، ااالسم ااالختصاصص    :		ااسماعيیل باالبانن.  	ااألخصائي دد    
	  
	مكانن االميیالدد/  	تارريیخ االميیالدد    :	  15.08.1977		شوررووممت٬،     
		االبريید ااإللكترووني     :international@bhtclinic.com.tr	  	  
	ااالططفالل وو أأمرااضهھمصحة  :  	االقسم   -‐		ططفالل دىى ااألأأمرااضض االقلب ل    
	  

	:االلغاتت ااألجنبيیة  	  
	  

	ااالنجليیزيیة  •  
	االتحصيیل االعلمي  :	  

	إإيیتشولل ااألناضولل ثانويیة   •  
	كليیة االطب بجامعة أأنقرةة  •  

	:االتدرريیب االتخصصي  

	ياالتخصص وو اامرااضهھم  	ااألططفاللمستشفى صحة   	‐-ألمرااضض االنساء وواالتوليید وواالتدرريیب أأنقرةة سامي أأوولس  .ددمستشفى   •  
•  Samsun	  On	  Dokuz	  Mayıs		أأخصائي أأمرااضض االقلب لدىى ااألططفالل  	‐-كليیة االطب     

	:عمل بهھااالمؤسساتت االتي   	  	  

ططبيیب /ااالططفالل وو اامرااضهھم للبحوثث وو االتدرريیب ٬، مستشفى صحةألمرااضض االنساء وواالتوليید وواالتدرريیبأأنقرةة سامي أأوولس  .ددمستشفى   •
	باحث في مجالل صحة ااالططفالل وو اامرااضهھم  

	االفيیلق االراابع   	TSKموززعع ااددوويیة من االصنف أأ تشيیغلي تبيیهھ أأنقرةة   •  
	.ططبيیب أأخصائي في صحة ااالططفالل وو اامرااضهھم/  	مستشفى جامعة هھھھيیتيیت للتدرريیب وواالبحث   •  
	ططبيیب باحث في مجالل أأمرااضض االقلب لدىى ااالططفالل/  	٬، قسم أأمرااضض االقلب عند ااألططفالل  مايیس االجامعي سامسونن  	19مستشفى   •  
	ططبيیب أأخصائي في أأمرااضض االقلب لدىى ااألططفالل/  	مستشفى ااررززوورروومم للتدرريیب وواالبحوثث ااإلقليیميیة   •  	  

	:مجاالتت ااالختصاصص االطبيیة  

	تخطيیط صدىى االقلب عند ااألططفالل  •  
	تصويیر ااألووعيیة عند ااألططفالل  •  
	ة عند ااألططفاللأأمرااضض االقلب االتدااخليی  •  
	)تقيیيیم هھھھولتر لألططفالل(ااضطرااباتت ااإليیقاعع   •  

  االبحووثث  وواالمنشووررااتت:  

  منشووررةة  في  مجالتت  ددووليیة  محكمة:  تقدديیميیة  لحاالتت  ططبيیةمقاالتت  ووعررووضض  
•   Tanir	  G,	  Tuygun	  N,	  Balaban	  I,	  Doksöz	  O.	  A	  case	  of	  Crimean-‐congo	  hemorrhagic	  

fever	  with	  pleural	  effusion.	  Jpn	  J	  Infect	  Dis.	  2009	  Jan;62(1):70-‐2.	  PubMed	  PMID:	  	  

19168966.	  	  (SCI-‐E)	  

•   Yarali	  N,	  Balaban	  I,	  Akyurek	  N,	  Ucar	  S,	  Zorlu	  P.	  Hemophagocytosis:	  the	  cause	  

of	  anemia	  and	  thrombocytopenia	  in	  congenital	  syphilis.	  Pediatr	  Hematol	  Oncol.	  

2009	  Sep;26(6):461-‐6.	  doi:	  10.3109/08880010903091897.	  PubMed	  PMID:	  19657997.	  (SCI)	  
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  بب  ااألبحاثث:االتي  تمم  نشررهھھھا  في  كت  مقددمة  في  ااالجتماعاتت  االعلميیة  االووططنيیة  وواال  االمقاالتت
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•     Baysal	  K,	  Azak	  E,	  Sungur	  M,	  Kafalı	  C,	  Balaban	  I.	  Results	  of	  Treatment	  with	  Endothelin	  
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:االعضويیاتت 	  

  ألمررااضض  االقلبب  ووجررااحة  االقلبباالجمعيیة  االترركيیة    •
  ااسططنبوولل  أأططباء  غررفة      •



	االسيیرةة االذااتيیة للطبيیب  

		:ااسم االعائلة/٬، ااالسمااالختصاصص    		أأكاتشيینمحمد  .االجرااحح دد    
	  
	مكانن االميیالدد/  	تارريیخ االميیالدد    :	  22.05.1971		أأفيیونن     
	  	  
	:  االبريید ااإللكترووني   international@bhtclinic.com.tr	  
	  
	جرااحة االعظامم وواالكسورر  :  	االقسم   
	  
	  

	:االلغاتت ااألجنبيیة  
	  

	ااالنجليیزيیة  •  
	  
	  

	:االتحصيیل االعلمي  

	بولو أأتاتورركك ثانويیة   •  

	كليیة االطب بجامعة أأنقرةة  •  

	:االتدرريیب االتخصصي  

أأخصائي جرااحة االعظامم   	‐-أأوولكر للتدرريیب وواالبحث في حاالتت االطوااررئئ وواالصدماتت  محيیي االديینمستشفى ددكتورر   •
	وواالكسورر  

	:عمل بهھااالمؤسساتت االتي   	  	  

	جرااحة االعظامم وواالكسورر/  	مستشفى باتي باهھھھاتت   •  

	جرااحة االعظامم وواالكسورر/  	هھھھاتت امستشفى ب  •  

	جرااحة االعظامم وواالكسورر/  	مستشفى أأووررتوميیديیكا   •  

	جرااحة االعظامم وواالكسورر/  	مستشفى نيیسا   •  

	جرااحة االعظامم وواالكسورر/  	انكيیريي االحكومي تشمستشفى   •  

	االتدرريیب االمساعد/  	لطوااررئئ ووااإلصاباتت لأأوولكر محيیي االديین االدكتورر مستشفى   •  

	:االطبيیة مجاالتت ااالختصاصص  

	تنظيیر االمفاصل  •  

	)جرااحة ااألططراافف ااالصطناعيیة(  	ررأأبب االمفصل  •  

	جرااحة ااالصاباتت  •  	  

	االريیاضيیونن وو إإصاباتهھم  •  



	  

	:االبحوثث وواالمنشوررااتت  
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Traumatology	  Hospital	  graduation	  thesis	  

	  

	االعضويیاتت  	  	  	  :	  

•  TTB		ااتحادد ااألططباء ااالترااكك    

•  ITO		غرفة ااسطنبولل لألططباء    
•  TOTBİD		االجمعيیة االتركيیة لجرااحة االعظامم وو االكسورر     

 
	  

	  



	االسيیرةة االذااتيیة للطبيیب  

		:ااسم االعائلة/٬، ااالسمااالختصاصص    		محمد علي سركانن أأووززكولل .االجرااحح دد    
	  
	مكانن االميیالدد/  	تارريیخ االميیالدد    :	  8.05.1975		٬، كوتاهھھھيیا     
	  	  
	االبريید ااإللكترووني   :	  international@bhtclinic.com.tr	  
	  
	أأمرااضض االنساء وواالتوليید  :  	االقسم   
	  
	  

	:االلغاتت ااألجنبيیة  	  
	  

	ااالنجليیزيیة  •  
	  

	االتحصيیل االعلمي  :	  

	ااالناضوللأأسكي شهھيیر  ثانويیة  •  
	باللغة ااالنكليیزيیة٬، كليیة االطب  هھھھاجتبيیهھجامعة   •  

	:االتدرريیب االتخصصي  

	أأخصائي أأمرااضض االنساء وواالتوليید  	‐-مستشفى ززكايي ططاهھھھر بوررااكك ألبحاثث أأمرااضض االنساء وواالتوليید   •  

	:عمل بهھااالمؤسساتت االتي   	  	  

	مستشفى باتي باهھھھاتت ٬، أأخصائي أأمرااضض االنساء وواالتوليید  •  
	مستشفى ماررشالل تشاكماكك االعسكريي  •  		ضابط أأخصائي أأمرااضض االنساء وواالوالددةة ٬، /    
	أأخصائي أأمرااضض االنساء وواالوالددةة/  	مستشفى يیوسف عزيیز أأووغلو االحكومي   •  
	أأمرااضض االنساء وواالوالددةةفي مساعد  ططبيیب/  	مستشفى ززكايي ططاهھھھر بوررااكك ألبحاثث أأمرااضض االنساء وواالتوليید  •  

	:االطبيیة مجاالتت ااالختصاصص  

	ةاالجنيین االتشوهھھھاتت  	‐-االموجاتت فوقق االصوتيیة للجنيین مفصل   •  
	)بزلل االسلى(ااإلجرااءااتت االتشخيیصيیة في بطن ااألمم   	‐-االتشخيیص قبل االوالددةة   •  
	)تسمم االحمل ٬، سكر االحمل(مضاعفاتت االحمل   •  
	)االتصويیر االجنيیني ررباعي ااألبعادد(ااألبعادد  ررباعي/  	االتصويیر ثالثي ااألبعادد   •  
	وو االسيیطرةة عليیهھعالجج آآفة سرططانن عنق االرحم    •  
	ااألعضاء االتناسليیة تجميیل  •  
	االعالجج االجنسي  •  

	  

	  

	  

 :شهھاددةة وواالدووررااتت



	2004شهھاددةة تنظيیر االبطن مستشفى ززكايي ططاهھھھر بوررااكك للتدرريیب وواالبحوثث االصحيیة االنسائيیة   

	2009االحقوقق  برنامج شهھاددةة االقانونن االطبي بهھجيیشهھر كليیة  

	2016شهھاددةة مماررسس برنامج إإنعاشش حديیثي االوالددةة   

	2016فحص ما قبل االوالددةة االدووررةة االتأسيیسيیة في تركيیا في عامم  شذووذذ ااالجنة  

	2018تدرريیب أأططباء االتوليید في حاالتت االطوااررئئ   

	2019شهھاددةة مشارركة االتدرريیب على االعالجج االجنسي   

DISC	  Analysis	  for	  Doctor	  		ع االمرضىررشة عمل االتوااصل م/    2014	  

	االتوااصلشهھاددةة إإددااررةة   2013		هھھھرقل االمواارردد االبشريیة      

	هھھھرقل االمواارردد االبشريیة    	2013ووشهھاددةة اااللقاء  االمهھني االتوااصل  

	2013أأكادديیميیة رريیككونن للتدرريیب على لغة االجسد   

	JCاالتدرريیب على االقيیاددةة   Maxwell	  2010	  

	2010االتنظيیر االمهھبلي شهھاددةة   TJOD	  

Fit	  Life	  Education	  MD	  Duke	  Johson	  2011		االتدرريیب على نمط حيیاةة صحي/    

	2019قصة جامعة هھھھاليیك /  	حكايیة سردد  عن ططريیق   	االعالجج  برنامجشهھاددةة   

	  

	االعضويیاتت  

	االجمعيیة االطبيیة االتركيیة  •  
	غرفة ااسطنبولل لألططباء  •  
	جمعيیة تنظيیر االنساء  •  
	جمعيیة معهھد االصحة االجنسيیة  •  
	نقابة أأططباء االقطاعع االخاصص  •  
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		:ااسم االعائلة/٬، ااالسمااالختصاصص    		محمد علي سركانن أأووززكولل .االجرااحح دد    
	  
	مكانن االميیالدد/  	تارريیخ االميیالدد    :	  8.05.1975		٬، كوتاهھھھيیا     
	  	  
	االبريید ااإللكترووني   :	  international@bhtclinic.com.tr	  
	  
	أأمرااضض االنساء وواالتوليید  :  	االقسم   
	  
	  

	:االلغاتت ااألجنبيیة  	  
	  

	ااالنجليیزيیة  •  
	  

	االتحصيیل االعلمي  :	  

	ااالناضوللأأسكي شهھيیر  ثانويیة  •  
	باللغة ااالنكليیزيیة٬، كليیة االطب  هھھھاجتبيیهھجامعة   •  

	:االتدرريیب االتخصصي  

	أأخصائي أأمرااضض االنساء وواالتوليید  	‐-مستشفى ززكايي ططاهھھھر بوررااكك ألبحاثث أأمرااضض االنساء وواالتوليید   •  

	:عمل بهھااالمؤسساتت االتي   	  	  

	مستشفى باتي باهھھھاتت ٬، أأخصائي أأمرااضض االنساء وواالتوليید  •  
	مستشفى ماررشالل تشاكماكك االعسكريي  •  		ضابط أأخصائي أأمرااضض االنساء وواالوالددةة ٬، /    
	أأخصائي أأمرااضض االنساء وواالوالددةة/  	مستشفى يیوسف عزيیز أأووغلو االحكومي   •  
	أأمرااضض االنساء وواالوالددةةفي مساعد  ططبيیب/  	مستشفى ززكايي ططاهھھھر بوررااكك ألبحاثث أأمرااضض االنساء وواالتوليید  •  

	:االطبيیة مجاالتت ااالختصاصص  

	ةاالجنيین االتشوهھھھاتت  	‐-االموجاتت فوقق االصوتيیة للجنيین مفصل   •  
	)بزلل االسلى(ااإلجرااءااتت االتشخيیصيیة في بطن ااألمم   	‐-االتشخيیص قبل االوالددةة   •  
	)تسمم االحمل ٬، سكر االحمل(مضاعفاتت االحمل   •  
	)االتصويیر االجنيیني ررباعي ااألبعادد(ااألبعادد  ررباعي/  	االتصويیر ثالثي ااألبعادد   •  
	وو االسيیطرةة عليیهھعالجج آآفة سرططانن عنق االرحم    •  
	ااألعضاء االتناسليیة تجميیل  •  
	االعالجج االجنسي  •  
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	2009االحقوقق  برنامج شهھاددةة االقانونن االطبي بهھجيیشهھر كليیة  

	2016شهھاددةة مماررسس برنامج إإنعاشش حديیثي االوالددةة   
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	)ضغط ددمم االعيین(االعالجج االطبي وواالجرااحي للزررقق   •  
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  مستشفى  بووررددوورر  االحكوومي  •
  اتت  االخاصصمستشفى  باتى  باهھھھ  •
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  :  االددووررااتت  االتي  شارركك  بهھا

    Tmftp  2013  جمعيیة  االمووجاتت  فووقق  االصووتيیةددووررةة    •
  2015ددووررةة  االتنظظيیرر  االددااخلي  لجررااحة  االتنظظيیرر  االنسائي    •
•  Gynocas  -    2015ددووررةة  تشرريیح  االحووضض  لعامم  
  2016االتنظظيیرر  االمهھبلي  ددووررةة    •
  ااألمرريیكي)  Vkv(مستشفى    2017  االتددرريیبب  على  شهھاددةة  االتططبيیقاتت  االسرريیرريیة  االمساعددةة  على  ااإلنجابببررنامج    •
  2017االنسائي  وواالجررااحة  االتررميیميیة    ططبب  االتجميیللددووررةة    •
  2017االنهھج  االمتبع  في  مشاكلل  االحيیزز  االخلفي  لقاعددةة  بيیلفيیكك    •
      2017ددووررةة  جررااحة  االررحمم    •
  Efm  2018ااألططفالل  غيیرر  االموولوودديینن  ٬،  ووااإلنعاشش  ددااخلل  االررحمم  ٬،  وواالددووررةة  االتددرريیبيیة    متابعة  ددووررةة  •
  (إإيیدداا)  2018  وو  االتددرريیبب  على  ددووالمددرربب  ااإلعدداادد  للووالددةة  ددووررةة    •
  2018االمائيیة    االووالددةةددووررةة    •
  )Cised(  2019االتددرريیبب  على  االعالجج  االجنسي    •

  

  االعضوويیاتت:

  TTB  -االجمعيیة  االططبيیة  االترركيیة    •
  TJOD  -ألمررااضض  االنساء  وواالتووليیدد  االجمعيیة  االترركيیة    •
  CİSED  -جمعيیة  معهھدد  االصحة  االجنسيیة    •
  İDA      -لل  للووالددةة  ااكادديیميیة  ااسططنبوو  •
  TSRM  -جمعيیة  االصحة  ااإلنجابيیة  وواالعقمم    •



	االسيیرةة االذااتيیة للطبيیب  

		نوررجانن غولل باليیك.ااألخصائيیة دد:  	ااسم االعائلة/ااالختصاصص٬،ااالسم    
	  

	مكانن االميیالدد/  	تارريیخ االميیالدد    :	  10	  .07.1969	  		غاززيي عنتابب/    	  
	  	  
	االبريید ااإللكترووني   :	  international@bhtclinic.com.tr	  

	االقسم   :		أأااصئيیة صحة ااالططفالل وو اامرااضهھم    	  
	  
	  

	:االلغاتت ااألجنبيیة  	  
	  

	ااالنجليیزيیة  ●  
	  
	  

	االتحصيیل االعلمي  :	  

	غاززيي عنتابب ااألناضولل ثانويیة   ●  
	كليیة االطب  ●  		جامعة أأوولوددااغغب    .	  

	  

	:االتدرريیب االتخصصي  

	مستشفى ااسطنبولل أأووكميیدااني للتعليیم ووااألبحاثث   ●  
	  
	  

	:االمؤسساتت االتي عمل بهھا  

	ةعام ةمماررسططبيیبة   	1شانلوررفا االصحي ررقم /  	مركز بيیرسيیك   •  
	أأووكميیداانيفي مستشفى االتدرريیب وواالبحوثث  ةباحث ةةمساعد  •  
	في صحة ااألططفالل وو أأمرااضهھميیة أأخصائ  	٬،االحكوميفبراايیر   	25غاززيي عنتابب مستشفى   •  .	  
	صحة ااألططفالل وو أأمرااضهھمأأخصائيیة في   	٬،غورريیبا للتدرريیب وواالبحوثث ووقفمستشفى   •  .	  
	أأخصائيیة في صحة ااألططفالل وو أأمرااضهھم  	٬،تيیة للتدرريیب وواالبحوثثامستشفى االسم  •  .	  
	.٬، أأخصائيیة في صحة ااالططفالل وو أأمرااضهھمقلب ووااألووعيیة االدمويیةللمحمد عاكف إإررسويي مستشفى   •  
	ة ااالططفالل وو أأمرااضهھمح٬، أأخصائيیة في صمستشفى باتى باهھھھاتت االخاصص بصحة االطفل  •  .	  

	  

	:االطبيیة مجاالتت ااالختصاصص  

	وو لقاحاتهھ  	هه٬، ووتطورراالطفل ٬،   نمو  ٬،متابعة صحة االطفل  ●  	  
	تغذيیة االطفل  ●  

	  
	  



	االسيیرةة االذااتيیة للطبيیب  

أأووكتايي مراادد كيیتشوفالل.ااألخصائي دد:  	ااسم االعائلة/ااالختصاصص٬،ااالسم 	  
	  

	مكانن االميیالدد/  	تارريیخ االميیالدد   :20.01.1967	٬، أأررززيینجانن   	  
	  

international@bhtclinic.com.tr	  	  	  	  	  		:االبريید اااللكترووني    	  	  	  

	  

	  
صحة ااألططفالل وو اامرااضهھم:  	االقسم 	  

	  
	  

	:االلغاتت ااألجنبيیة  	  
	  

	ااالنجليیزيیة  
	  

	:االتحصيیل االعلمي  
	  

	ثانويیة ااززميیت  

	كليیة االطب بجامعة أأوولوددااغغ  

	:االتدرريیب االتخصصي  

تخصص صحة االطفل ووااألمرااضض  	‐-مستشفى جامعة تركيیا للتدرريیب ووااألبحاثث  	  

	:االمؤسساتت االتي عمل بهھا  

مماررسس عامم/  	قونيیامركز  مؤسسة االضمانن ااالجتماعي إإيیلجيین  	  

مساعد أأخصائي صحة ااألططفالل وو أأمرااضهھمططبيیب /مستشفى جامعة تركيیا للتدرريیب ووااألبحاثث  	  

صحة ااألططفالل وو أأمرااضهھمأأخصائي /  	مستشفى ااددررنة االحكومي  	  

أأخصائي صحة ااألططفالل وو أأمرااضهھم  	/مستشفى إإيیكولل  أأددررنة االخاصص 	  	  

	  

	:مجاالتت ااالختصاصص االطبيیة  

	نمو االطفل االسليیم وو تغذيیتهھ  

رااضض حساسيیة ااألططفالل وو متابعتهھاأأم 	  

	مشاكل االمولودد االجديید ووعالجهھا  

	مشاكل ااألططفالل  االخدجج وو عالجهھم  	  

	نمو وو تطورر ااألططفالل االخدجج  	  	  

	  

	  



	:االبحوثث وواالمنشوررااتت  

•   Oktay	  Kırçuval,	  Betül	  Acunaş,	  Ülfet	  Vatansever,	  Özer	  Pala;	  ''	  Relationship	  Between	  Serum	  
Potassium	  Levels	  and	  Hyperpotasemia	  and	  C-‐peptide	  in	  Non-‐Oliguric	  Premature	  Newborns	  ''	  
Turkish	  Archives	  of	  Pediatrics	  2003;	  38:	  146-‐152	  

•   Acunaş	  Betül;	  Kırçuval	  Oktay;	  Dursun	  Cengizhan;	  Sarı	  Adnan;	  Karasalihoğlu	  Serap;	  Pala	  Özer. '' 
Congenital	  Nephrogenic	  Diabetes	  Insipidus ''.	  1999-‐02-‐01	  

	  
•   Acunaş	  B	  ,	  Dursun	  C	  ,	  Kırçuval	  	  O	  ,	  Şit	  S	  ,	  Karasalihoğlu	  S	  ,	  Pala	  Ö	  .	  "	  Neonatal	  Nosocomial	  

Aspergillosis	  ".	  Balkan	  Medical	  Journal	  1999	  	  

•   Ülfet	  Vatansever,	  Serap	  Karasalihoğlu,	  Betül	  Acunaş,	  Bilge	  Çakır,	  Oktay	  Kırçuval,	  Özer	  Pala.	  ''	  A	  
Case	  with	  Intracranial	  Tuberculoma	  and	  Progressive	  Primary	  Tuberculosis	  ''.	  	  Balkan	  Medical	  
Journal	  1999	  

	  
	  

	االعضويیاتت  

	االجمعيیة االطبيیة االتركيیة  

	غرفة ااسطنبولل لألططباء  

	االجمعيیة االتركيیة لطب ااألططفالل  

	االراابطة االوططنيیة لطب ااألططفالل  



	االسيیرةة االذااتيیة للطبيیب  

	أأووفوكك يیلدرريیم أأخصائي ططب ااالسنانن  :  	ااسم االعائلة/ااالختصاصص٬، ااالسم  
	  
	مكانن االميیالدد/  	تارريیخ االميیالدد    :	  1984/01/18	  		مرسيین /    
	  
	االبريید ااإللكترووني   :	  international@bhtclinic.com.tr	  
	  
	عيیاددةة ااألسنانن  :  	االقسم   
	  
	  

	:االلغاتت ااألجنبيیة  	  
	  

	ااالنجليیزيیة  •  
	  
	  

	االتحصيیل االعلمي  :	  

	علومم للمرسيین ثانويیة   •  
	جامعة مرمرةة بكليیة ططب ااألسنانن   •  

	  

	:عمل بهھااالمؤسساتت االتي   	  	  

	مركز سيیفجي االطبي  •  
	  

	:االطبيیة مجاالتت ااالختصاصص  

	ززررااعة ااألسنانن  •  
	ططب لب ااألسنانن  •  
	ططب ااألسنانن االتجميیلي  •  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	تنسيیق االسيیرةة االذااتيیة للطبيیب  

	أأووززكانن أأوونوكك .عضو االهھيیئة االتدرريیسيیة  دد:ااسم االعائلة/ااالختصاصص٬،ااالسم  
	  

	مالططيیة:  	مكانن االميیالدد/  	تارريیخ االميیالدد   
	  	  

	االبريید ااإللكترووني  :international@bhtclinic.com.tr	  
	  
	علم أأمرااضض االمسالك االبوليیة  :  	االقسم   
	  
	  

	:االلغاتت ااألجنبيیة  	  
	ااالنجليیزيیة  •  

	  
	  

	االتحصيیل االعلمي  :	  

	جامعة ااسطنبولل مستشفى كليیة االطب ااسطنبولل  •  

	:االتدرريیب االتخصصي  

	مستشفى تقسيیم االتعليیمي لألبحاثث  •  

	:عمل بهھااالمؤسساتت االتي   	  	  

	كاستامونو االحكومي                 منيیف إإسماعيیل ااووغلو االدكتوررمستشفى   •  
	االخاصص                                                         ددنيیزمستشفى ااززميیر   •  
	مركز إإززميیر مافي دديینيیز االطبي                                             •  
	مستشفى ااسطنبولل أأفجيیالرر مراادد كوكلوكك االحكومي                                     •  
	درريیب ووااألبحاثث  مستشفى غاززيي عثمانن باشا للت  •  

	  
	:االطبيیة مجاالتت ااالختصاصص  

	االبحوثث وواالمنشوررااتت  :	  

1.   Onuk  Özkan,  Balcı  Mustafa  Bahadır  Can,  Hazar  Aydın  İsmet,  Tas  Tuncay,  Fikri  Onur,  
Özkan  Arif,  Nuhoglu  Barıs  (2015).  Comparison  of  caveolın  1  and  psa  in  prostate  
adenocarcinoma.  Ciencia  e  tecnica  vitivinicola  journal,  (Control  No:  1430284)  

2.   Balcı  Mustafa  Bahadır  Can,  Tas  Tuncay,  Hazar  Aydın  İsmet,  Aydın  Memduh,  Onuk  
Özkan,  Çakıroglu  Basr,  Fıkrı  Onur,  Özkan  Arif,  Nuhoglu  Barıs  (2014).  Applicability  And  
Effectiveness  of  Virtual  Reality  Simulator  Training  In  Urologic  Surgery:  A  Double-Blind  
Randomized  Study.  NOBEL  MEDICUS,  (Control  No:  1430436)  

3.   Onuk  Özkan,  Tas  Tuncay,  Şentürk  A,  Sınanoglu  Orhun,  Balcı  Mustafa  Bahadır  Can,  Çelık  
O,  Nuhoglu  Barıs  (2014).  Right-Sided  Bochdalek  Hernia  with  Intrathoracic  Ectopic  Kidney  
in  an  Advanced-Age  Adult:  A  Case  Report.  Urologia  Internationalis,  93  (3),  368-370.,  Doi:  
10.1159  /  000353100,  (Control  No:  1422510)  

4.   Nuhoglu  Barıs,  Balcı  Mustafa  Bahadır  Can,  Aydın  Memduh,  Hazar  Aydın  İsmet,  Onuk  
Özkan,  Tas  Tuncay,  Fıkrı  Onur  (2011).  The  Role  of  Bipolar  Transurethral  Vaporization  in  
the  Management  of  Benign  Prostatic  Hyperplasia.  Urologia  Internationalis,  87  (4),  400-
404.,  Doi:  10.1159  /  000329797,  (Control  No:  1422557)  

5.   Onuk,  Ö.,  Mustafa  Bahadır  Can  Balcı,  Aydın  İsmet  Hazar,  Tuncay  Taş,  Arif  Ozkan,  Barış  
Nuhoğlu  Giant  bladder  stone  in  a  young  woman  Gaziosmanpaşa  Taksim  Emergency  
Training  and  Research  Hospital,  Urology,  Istanbul,  Turkey  JAREM  2014;;  4:  132-4  



6.     Falloplasty  and  penile  prosthesis  implantation  in  micropenis    Murat  Dincer    ,  Onuk,  Ö.    
JAREM:  -  DOI:  10.5152  /  jarem.2015.727  

7.   Erkan  Hirik,  Aliseydi  Bozkurt,  Mehmet  Karabakan,  Özkan  Onuk,  Mustafa  Bahadır  Can  
Balcı,  Memduh  Aydın,  Murat  Çakan,  Barış  Nuhoğlu  Result  of  tadalafil  treatment  in  
patients  fallowing  an  open  nevre-sparing  radical  prostatectomy  Archivio  Italiano  di  
Urologia  e  Andrologia  2016;;  88.1  

  وو  االتي  نشررتت  في  االووقائع:في  ااجتماعاتت  علميیة  ددووليیة    االمقاالتت  االمقددمة  

1.     Hazar  Aydın  İsmet,  Tas  Tuncay,  Balcı  Mustafa  Bahadır  Can,  Ceylan  Osman,  Aydın  
Memduh,  Onuk  Özkan,  Nuhoglu  Barıs  Combined  Anterior  Transobturator  MESH  with  
Four  Straps  and  Laparoscopic  Sacrocolpopexy  in  the  Treatment  of  Pelvic  Organ  
Prolapsus  and  Stress  Urinary  Incontinence:  An  experimental  Surgical  Study.  .  
International  Continence  Society  (ICS)  and  International  Urogynecological  Association  
(IUGA)  (Poster)  (Control  No:  1418737)  

2.   Özkan  Onuk,  Arif  Özkan,  Tuğrul  Gezmiş,  Şener  Karaca,  Aydın  İsmet  Hazar,  Buğra  Çetin,  
Barış  Nuhoğlu  Endoscopic  removal  of  foreign  body  from  urethra    26th  World  Congress  
on  Videourology  Izmir    

  االمحليیة  االمحكمة:مجالتت  االاالمقاالتت  االمنشووررةة  في    

1.   Balcı  Mustafa  Bahadır  Can,  Özcanlı  Yusuf  Turushan,  Aydın  Memduh,  Hazar  Aydın  İsmet,  
Özkan  Onuk,  Nuhoglu  Barıs  (2011).  Factors  Affecting  Success  in  Staghorn  Stone  
Treatment:  Stone  load  or  stone  distribution.  Turkish  Journal  of  Urology  (Control  No:  
1431281)  

2.   Ruhi  Güngör,  Ozkan  Onuku,  Aydin  Ismet  Caspian,  Arif  Özkan,  Cem  Tugrul  Gezmiş,  Peace  
Nuhoğlu  Open  Surgery  Following  Endourological  Treatment  in  leiomyoma  of  the  Air  
Bladder:  Case  Report  Turkey  Clinical  J  Urology  2015;;  6  (2):  45-8  doi:  5336  /  urology.2015-
46158  

3.   Basri  Blackwell,  Ozkan  Onuku,  Aydin  Ismet  Caspian,  Mustafa  Bahadir  Can  Balci,  Honor  
Intellectual,  Peace  Nuhoğlu  Testicular  Sparing  Surgery  to  a  Patient  with  Liposarco  me  of  
the  spermatic  Cord:  A  Rare  Entity  Turkey  Clinical  J  Urology  2015;;  6  (3):  67-70  doi:  5336  /  
urology.2015-47375  

  االمقاالتت  االمقددمة  في  ااالجتماعاتت  االعلميیة  االمحليیة  وو  االتي  ططبعتت  في  كتبب  االووقائع:

    

1.   Aydın  Memduh,  Hazar  Aydın  İsmet,  Balcı  Mustafa  Bahadır  Can,  Tas  Tuncay,  Onuk  Özkan,  
Nuhoglu  Barıs  Transurethral  Electrovaporization:  Video  Presentation.  .National  Urology  
Congress,  (Control  No:  1434219)  

2.   Hazar  Aydın  İsmet,  Tas  Tuncay,  Aydın  Memduh,  Balcı  Mustafa  Bahadır  Can,  Onuk  Özkan,  
Nuhoglu  Barıs  Ergonomic  Validity  of  the  Classical  Laparoscopic  Training  Box  System.  21.  
National  Urology  Congress,  (Control  No:  1434083)  

3.   Balcı  Mustafa  Bahadır  Can,  Hazar  Aydın  İsmet,  Ceylan  Osman,  Tas  Tuncay,  Onuk  Özkan,  
Özcanlı  Yusuf  Turushan,  Nuhoglu  Barıs  Our  First  Experiences  in  Laparoscopic  Radical  
Cystectomy.  8.National  Endourology  Congress  and  European  Uro-Technology  Association  
2009  Meeting,  (Control  No:  1434354)  

4.   Balcı  Mustafa  Bahadır  Can,  Tas  Tuncay,  Hazar  Aydın  İsmet,  Onuk  Özkan,  Ceylan  Osman,  
Akçetın  Yusuf  Zıya  Laparoscopic  Transperitoneal  Ureterolitotomy:  Our  Initial  Experiences.  
7.  National  Endourology  Congress,  (Control  No:  1434447)  

5.   Hazar  Aydın  İsmet,  Onuk  Özkan,  Balcı  Mustafa  Bahadır  Can,  Aydın  Memduh,  Tas  Tuncay,  
Ceylan  Osman,  Akçetın  Yusuf  Zıya  Minimally  Invasive  Methods  We  Applied  in  Different  
Urological  Pathologies:  PCNL,  Laparoscopic  Transperitoneal  Ureterolitotomy,  and  
Laparoscopic  Simple  Nephrectomy.  7.National  Endourology  Congress,  (Control  No:  
1434536)  



6.   Tas  Tuncay,  Balcı  Mustafa  Bahadır  Can,  Aydın  Memduh,  Hazar  Aydın  İsmet,  Onuk  Özkan,  
Nuhoglu  Barıs  MR  (Model  Reality)  Simulator:  Can  a  New  Laparoscopic  Training  Box  with  
Model  Reality  be  Designed  ?.  21.  National  Urology  Congress,  (Control  No:  1433585)  

7.   Balcı  Mustafa  Bahadır  Can,  tas  tuncay,  Tas  Tuncay,  Hazar  Aydın  Ismet,  Onuk  Özkan,  
Aydın  Memduh,  Ceylan  Osman,  Treatment  of  Akçetin  Yusuf  Zıya  Horseshoe  Kidney  
Bilateral  Kidney  with  PCNL:  Case  Report  (2  Cases).  7.National  Endourology  Congress,  
(Control  No:  1434570)  

8.   Our  results  of  Hazar  Aydın  İsmet,  Balcı  Mustafa  Bahadır  Can,  Tas  Tuncay,  Ceylan  Osman,  
Onuk  Özkan,  Nuhoglu  Barıs  Laparoscopic  Pyeloplasty.  8.  National  Endourology  Congress  
and  European  Uro-Technology  Association  2009  Meeting,  (Control  No:  1434136)  

9.   Balcı  Mustafa  Bahadır  Can,  tas  Tuncay,  Tas  Tuncay,  Hazar  Aydın  İsmet,  Ceylan  Osman,  
Onuk  Özkan,  Nuhoglu  Barıs  Virtual  Reality  Laparoscopy  Training.  8.National  Endourology  
Congress  and  European  Uro-Technology  Association  2009  Meeting,  (Control  No:  1434314)  

10.  Balcı  Mustafa  Bahadır  Can,  Hazar  Aydın  İsmet,  Tas  Tuncay,  Ceylan  Osman,  Onuk  Özkan,  
Demırkol  İhsan,  Nuhoglu  Barıs  Complications  Rare  in  Laparoscopic  Radical  Prostatectomy.  
8.National  Endourology  Congress  and  European  Uro-Technology  Association  2009  
Meeting,  (Control  No:  1434382)  

11.  Hazar  Aydın  İsmet,  Balcı  Mustafa  Bahadır  Can,  Tas  Tuncay,  Aydın  Memduh,  Onuk  Özkan,  
Ceylan  Osman,  Akçetın  Yusuf  Zıya  Laparoscopic  Transpertoneal  Ureterolitotomy.  
7.National  Endourology  Congress,  (Control  No:  1434481)  

12.  Hazar  Aydın  İsmet,  Özcanlı  Yusuf  Turushan,  Balcı  Mustafa  Bahadır  Can,  Ceylan  Osman,  
Onuk  Özkan,  Aktas  Fatıh,  Nuhoglu  Barıs  Staghorn  Are  more  than  two  accessories  needed  
for  the  treatment  of  kidney  stones  with  Percutaneous  Nephrolithotomy?  8.National  
Endourology  Congress  and  European  Uro-Technology  Association  2009  Meeting,  (Control  
No:  1434281)  

13.    A  Özkan,  Ö  Onuk,  MBC  Balcı,  M  Aydın,  D  Volunteer,  B  Nuhoğlu    Case  of  Rectoprostatic  
Fistula  Due  to  Radiotherapy  Eurasia  Urooncology  Congress  2015  Poster  presentation    

14.  Penile  fracture  case  presentation  with  Aİ  Hazar,  Ö  Onuk,  A  Özkan,  NC  Çilesiz,  CT  Gezmiş,  
B  Nuhoğlu  Komplet  Urethral  Rupture  National  Andrology  Congress  2015  

15.  Balcı,  Ö  Onuk,  Aİ  Hazar,  M  Aydın,  T  Taş,  B.  Nuhoğlu,  &quot;;Is  it  an  alternative  to  Caveolin  -
1  PSA  in  the  diagnosis  of  prostate  adenocarcinoma?&quot;;,  21.  Within  the  National  Urology  
Congress  conference  &quot;;21.  National  Urology  Congress  Proceedings  Summary  Book  
&quot;;246  pp  in  the  proceedings  booklet,  Istanbul,  2010  

16.  Özkan  Onuk,  Fatih  Yanaral,  Arif  Özkan,  Tuğrul  Gezmiş,  Aydın  İsmet  Hazar,  Barış  Nuhoğlu  
Evaluation  of  Penile  Fracture  Patients  with  Urethral  Rupture  24.  National  Urology  Congress  
2015  Izmir  

17.  Basri  Çakıroğlu,  Orhun  Sinanoğlu,  Özkan  Onuk,  Onur  Fikri,  Barış  Nuhoğlu  Bladder  
Successful  treatment  of  congenital  retrograde  ejaculation  with  longitudinal  collagen  
injection,  Urology  Congress  2015  Izmir  

18.  Özkan  Onuk,  Fatih  Yanaral,  Arif  Özkan,  Tuğrul  Gezmiş,  Aydın  İsmet  Hazar,  Barış  Nuhoğlu  
Evaluation  of  Penile  Fracture  Patients  Accompanied  by  Urethra  Rupture  National  Urology  
Congress  2015  İzmir  

19.  Basri  Çakıroğlu,  Özkan  Onuk,  Aydın  İsmet  Hazar,  Mustafa  Bahadır  Can  Balcı,  Onur  Fikri,  
Barış  Nuhoğlu  Spermatic  cord  sarcoma  to  the  patient  with  testicular  sparing  surgery  
National  Urology  Congress  2015  Izmir  

20.  Frequency  and  characteristics  of  random  prostate  cancer  in  patients  undergoing  radical  
cystoprostatectomy  in  Izmir,  Turkey,  Mustafa  Bahadır  Can  Balcı,  Özkan  Onuk,  Aydın  İsmet  
Hazar,  Arif  Özkan,  Nusret  Can  Çilesiz,  Fatih  Yanaral,  Barış  Nuhoğlu.  

  :كمتحددثث  اانضمم  إإليیهھاااالجتماعاتت  االتي      

فنددقق  حيیاةة  تحدديیثث  في  سلسس  االبوولل    لعامم  االددررااسي  لااجتماعع  ماررسس    2010-2009كك  االبووليیة  االجمعيیة  االترركيیة  لجررااحة  االمسال  .1
  /  ااسططنبوولل  إإلماددااغغرريیجنسي  

شهھرر  دديیسمبرر  ااستخدداامم    2015-2014للعامم  االددررااسي    لجمعيیة  االترركيیة  لجررااحة  االمسالكك  االبووليیة  فررعع  شمالل  مررمررةة  ااجتماعع  اا  .2
PCNL    فنددقق  كوونرراادد  ااسططنبووللفي  االحاالتت  االصعبة/    

  :االشهھاددااتت  االتي  تمم  ااستالمهھا  



  2009مايیوو    15-4جامعة  إإسططنبوولل  للتجارربب  االحيیوواانيیة  لجنة  ااألخالقيیاتت  االمحليیة  شهھاددةة  ااستخدداامم  االحيیووااناتت  االتجرريیبيیة    .1
  إإسططنبوولل

  :االددووررااتت  االتي  حضررهھھھا  كمددرربب  

مستشفى  غاززيي    2015يیوونيیوو    13ددووررةة  جررااحة  ددااخلل  ااألنفف    بالططرريیقق  االررااجعااألكادديیميیة  االترركيیة  لجررااحة  االمسالكك  االبووليیة    .1
  عثمانن  باشا  تقسيیمم  للتددرريیبب  وو  االبحووثث  ااسططنبوولل

  االددووررااتت  االتددرريیبيیة  

  سعدديي  كوونووكك  /  ااسططنبووللدد.مستشفى    بكيیرركوويي  2015تشرريینن  ااألوولل  /  أأكتووبرر    10  االحصيملتقى  ووأأمررااضض    .1
  أأبانتت  باالسسفنددقق    2008أأكتووبرر    16-12.  ددووررةة  ااإلعدداادد  Tuykk  Vاامتحانن    .2
قاعة    2015ماررسس    28أأوورراامم  االمسالكك  االبووليیة  متعددددةة  االتخصصاتت  ة  لجررااحة  االمسالكك  االبووليیة  ددووررةة  ااألكادديیميیة  االترركيی  .3

  ااسططنبوولل  االططبيیة  بكليیة  ااسططنبوولل
  ددووررةة  االعجزز  االجنسي  للمررأأةة  2007حززيیرراانن  /  يیوونيیوو    6االمؤؤتمرر  االووططني  للذذكووررةة    .4
  االذذكووررةةددووررةة  االجررااحة  االمجهھرريیة  في  علمم    2007يیوونيیوو    6االمؤؤتمرر  االووططني  للذذكووررةة    .5
  ااسططنبوولل  2009أأكتووبرر    18-17ددووررةة  تددرريیبيیة  حوولل  أأمررااضض  االمسالكك  االبووليیة  االحاليیة  مع  االووعي  االووططني    .6
  فنددقق  رراادديیسوونن  بلوو  أأتاشهھيیرر  ااسططنبوولل  2015فبرراايیرر    13-12لبناء  لجانن  ااألخالقيیاتت    االمقايیيیسسددووررةة  متططلباتت    .7
  ااسططنبوولل  2014سبتمبرر    27ااألكادديیميیة  االترركيیة  لجررااحة  االمسالكك  االبووليیة  ددووررةة  االجررااحة  االحيیة    .8
ماررسس    14-13  5-ططبب  االمسالكك  االبووليیة  االباططنيیة  ااالنددوورريیوولووجي  لجمعيیة    Pigددووررةة  تنظظيیرر  االبططنن  في  باكيیرركوويي  في  نمووذذجج    .9

  ٬،  إإسططنبوولل  2015

	  

	االعضويیاتت   

	االجمعيیة االتركيیة لجرااحة االمسالك االبوليیة  •  
	جمعيیة االذكوررةة  •  
	غرفة ااسطنبولل لألططباء  •  

	  



  االسيیررةة  االذذااتيیة  للططبيیبب

  ررااميینن  جاالنددااررووفف    ااالختصاصص٬،  ااالسمم/ااسمم  االعائلة:  

  أأذذرربيیجانن        26/01/1985  تارريیخ  االميیالدد  /  مكانن  االميیالدد:    

	االبرريیدد  ااإللكتررووني:      international@bhtclinic.com.tr	  

  أأمررااضض  االنساء  وواالتووليیدد  /  االفتررةة  االمحيیططة  بالووالددةة    االقسمم:    

  االلغاتت  ااألجنبيیة:    

  ااإلنكليیززيیة  ٬،  االررووسيیة    •

  :    االتحصيیلل  االعلمي  

  جامعة  ااسططنبوولل  مستشفى  كليیة  االططبب  ااسططنبوولل    •

  االتددرريیبب  االتخصصي:  

    وو  االتووليیددأأخصائي  أأمررااضض  االنساء    -جامعة  ااسططنبوولل  ٬،  كليیة  ااسططنبوولل  االططبيیة    •

  :  بيیةمجاالتت  ااالختصاصص  االطط

    ااالجنة  ااضططررااباتت  –  االمفصلل  للجنيینن  المووجاتت  فووقق  االصووتيیةاالتصوويیررب●  

    ااألجنة  قلبب  ااضططررااباتت  -  ECO  صددىى  قلبب  ااالجنة●  

  ااإلجررااءااتت  االتشخيیصيیة  في  بططنن  ااألمم  (بززلل  االسلى)    -االتشخيیصص  قبلل  االووالددةة  ●  

  مضاعفاتت  االحملل  (تسممم  االحملل  ٬،  سكرر  االحملل)  ●  

  ااألبعادد  (االتصوويیرر  االجنيیني  ررباعي  ااألبعادد)    ررباعياالتصوويیرر  ثالثي  ااألبعادد  /  ●  

  تشخيیصص  ااألمررااضض  االووررااثيیة  في  االررحمم  ●  

    االمحفووفف  بالمخاططررااستشاررااتت  في  االحملل  ●  

  إإددااررةة  االحملل  االمتعدددد  ●  

  .)  ٬،  سررططانن  عنقق  االررحممبططانة  االررحمم  سررططانن  ٬،    Tm  مبيیضضجررااحة  االسررططانن  (●  

  عمليیاتت  جررااحيیة  بالمنظظارر  وومنظظارر  االررحمم  ●  

  لكك  االبووليیة  (سلسس  االبوولل  ٬،  هھھھبووطط)  جررااحة  االمسا●  

  االبحووثث  وواالمنشووررااتت:    

•   Impact  of  the  mandatory  age-based  single-embryo  transfer  legislation  in  Turkey  on  
outcome  of  in  vitro  fertilization:  a  multicentre  study.    Ergun  B,  Bastu  E,  Galandarov  R,  
Koksal  G,  Yumru  H,  Attar  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24975359    

•   Acute	  hemorrhage	  related	  to	  spontaneous	  rupture	  of	  an	  uterine	  fibroid:	  a	  rare	  case	  report.	  
Bastu	  E1,	  Akhan	  SE,	  Ozsurmeli	  M,	  Galandarov	  R,	  Sozen	  H,	  Gungor-‐Ugurlucan	  F,	  Iyibozkurt	  AC.	  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23967563	  	  

•   Congenital  giant  cervical  teratoma.  Ibrahimov  M,  Galandarov  R,  Bastu  E.  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23172464  

    

  االعضوويیاتت:

  االجمعيیة  االترركيیة  ألمررااضض  االنساء  وواالتووليیدد  •
  االجمعيیة  االططبيیة  االترركيیة    •



	االسيیرةة االذااتيیة للطبيیب  

	صباحح االديین شيیت.  	ااألخصائي دد:  	ااالسم االكامل/ااالختصاصص٬،ااالسم  
	مكانن االميیالدد/  	تارريیخ االميیالدد    :	  14.08.1965		٬، أأررددهھھھانن     
	  	  

	االبريید ااإللكترووني  :	  international@bhtclinic.com.tr	  	  
	  
	صحة االطفل ووأأمرااضهھ  :  	االقسم   
	  
	  

	:االلغاتت ااألجنبيیة  	  
	  

	ااالنجليیزيیة  •  
	  
	  

	االتحصيیل االعلمي  :	  

	ثانويیة بيیرتيیفيینيیالل  •  
	كليیة االطب بجامعة أأتاتورركك   •  

	:االتدرريیب االتخصصي  

	كليیة االطب بجامعة ترااكيیا   •  

	:عمل بهھااالمؤسساتت االتي   	  	  

	االحكومي  مالززغريیتمستشفى   •  
	لصحة ااألمم وواالطفل تشاتالجامستوصف   •  
	كليیة االطب بجامعة ترااكيیا  •  
	مستشفى باتي بهھاتت االخاصص  •  

	:االطبيیة مجاالتت ااالختصاصص  

	)األوواانهھ ةاالسابق(االوالددةة االمبكرةة   •  
	ااألططفاللأأمرااضض االحساسيیة ووأأمرااضض في االتشخيیص وواالعالجج وواالمتابعة   •  	  

	االعضويیاتت  

	غرفة ااسطنبولل لألططباء  •  

	  



	االسيیرةة االذااتيیة للطبيیب  

		سونر بولل :ااسم االعائلة/تصاصص٬،ااالسمخااال    
	  
	مكانن االميیالدد/  	تارريیخ االميیالدد    :	  23.07.1984		٬، جيیريیسونن     
	  	  

	االبريید ااإللكترووني  :	  international@bhtclinic.com.tr	  	  
	  
	أأمرااضض االنساء وواالتوليید  :  	االقسم   
	  
	  

	:االلغاتت ااألجنبيیة  	  
	  

	ااالنجليیزيیة  •  
	  
	  

	االتحصيیل االعلمي  :	  

	ثانويیة ااسطنبولل فلورريیا توفيیق أأررجانن  •  
	للطب جامعة ااسطنبولل كليیة جرااحح باشا  •  

	:االتدرريیب االتخصصي  

	أأخصائي أأمرااضض االنساء وواالتوليید  	‐-للتدرريیب وواالبحث  يمستشفى أأكميیداان  •  
	  
	  

	:عمل بهھااالمؤسساتت االتي   	  	  

	وو االتوليیدمساعد أأمرااضض االنساء /  	مستشفى أأكميیداانن للتدرريیب وواالبحوثث   •  	  

	وو االتوليیدأأخصائي أأمرااضض االنساء /  	مستشفى كانوني سلطانن سليیمانن للتدرريیب وواالبحوثث   •  

	:االطبيیة مجاالتت ااالختصاصص  

	بطانة االرحم  	‐-االمبيیض االخرااجاتت ووسرططانن   •  
	أأوورراامم االرحم  •  
	وو سرططاناتهھااالوورراامم االحميیدةة في بطانة االرحم ٬، فرطط تنسج   •  
	باثولوجيیا االمأخوذذةة من عنق االرحم االحميیدةةوو االخبيیثة  •  
	فحص فيیرووسس االوررمم االحليیمي االبشريي  •  
	عدمم االقدررةة ااإلنجابيیة  	–االعقم   •  
	)أأساليیب تنظيیم ااألسرةة(ووسائل منع االحمل   •  
	ااحيیةاالجرااحة االتنظيیريیة وواالجر  •  
	)االسلس االبولي ووتناسل ااألعضاء االتناسليیة(أأمرااضض االجهھازز االبولي   •  
	)جرااحة االعجانن  	‐-ررأأبب االمهھبل (ااألعضاء االتناسليیة  تجميیل  •  
	اااللتهھاباتت االنسائيیة  	‐-االنزيیف االمهھبلي االمفرطط    •  
	عالجج اانقطاعع االطمث  	‐-تكيیس االمبايیض   	‐-ااضطرااباتت االدووررةة االشهھريیة   •  
	ءأأمرااضض االنساء االهھرمونيیة ووأأمرااضض االنسا  •  
	عالجج ااإلجهھاضض  	‐-خسائر االحمل االمنخفضة االمتكرررةة   	‐-االحمل خاررجج االرحم   •  
	تتبع االحمل  •  



	)بزلل االسلى(وواالبطن )  	االجنيین االحر(ااإلجرااءااتت االتشخيیصيیة من ددمم ااألمم   	‐-االتشخيیص قبل االوالددةة   •  
	االجنيین ااضطرااباتت  	‐-االموجاتت فوقق االصوتيیة للجنيین مفصل   •  
	)تسمم االحمل ٬، سكر االحمل(مضاعفاتت االحمل   •  
	)االتصويیر االجنيیني ررباعي ااألبعادد(ااألبعادد  ررباعي/  	االتصويیر ثالثي ااألبعادد   •  
	)قصورر عنق االرحم قبل االوالددةة(إإددااررةة االحمل االمحفوفف بالمخاططر   •  
	االوالددةة االطبيیعيیة وواالقيیصريیة  •  

	  
	:االبحوثاتت وو االمنشوررااتت  

•   Mihmanli V-Magnetic Resonance Imaging of Non .Kilickaya A ,Kilinc A ,Pul S ,Kilic F ,
Aug 5;12(4):e9878. doi:  2015 .Iran J Radiol .Puerperal Complete Uterine Inversion
.iranjradiol.9878v2. eCollection 2015 Oct/10.5812	  

•   of Intrauterine Device Use of  Efficacy .Pul S, Mihmanli V, Tahaoglu E, Kilickaya A, Mirza T
Levonorgestrel in the Treatment of Abnormal Uterine Bleeding. Okmeydanı Journal of 

Medicine 32 (4): 195-197 ,2016 doi: 10.5222 / otd.2016.1066 	  

•   Toprakci G, Mihmanli V, Cetinkaya N, Tahaoglu E, Pul S, Mirza T. Evaluation of Maternal 
Magnesium, Calcium and C-reactive Protein Levels in Pregnant Women with Prenatal 

Threat. Okmeydanı Journal of Medicine 29 (2): 94-97 ,2013 doi: 10.5222 / otd.2013.094 	  

•   ncy: Mihmanlı V, Tahaoglu E, Cetinkaya N, Kilickaya A, Pul S. Interstitial Ectopic Pregna
doi: 10.5222 /  2013 ,100-Okmeydanı Journal of Medicine 29 (2): 98 .Case Report
otd.2013.098	  

	  

	االعضويیاتت   

	االجمعيیة االطبيیة االتركيیة  •  
	تركيیا عيیاددااتت  •  
•  TSRM	  -‐		جمعيیة االصحة ااإلنجابيیة وواالعقم    
•  TJOD	  -‐		االجمعيیة االتركيیة ألمرااضض االنساء وواالتوليید    
	ددةةاالمدررسة االعالميیة للطب قبل االوال  •  
	مؤسسة ااألبحاثث وواالخدماتت االتربويیة ااأللمانيیة لطب االنساء  	‐-تاجف   •  
•  MİJİD	  -‐		جمعيیة أأمرااضض االنساء االغاززيیة    
•  CİSED	  -‐		جمعيیة معهھد االصحة االجنسيیة    
•  JED	  -‐		االنسائيتنظيیر االجمعيیة     



	االسيیرةة االذااتيیة للطبيیب  

	أأخصائيیة االتغذيیة توغتشة تشيیشك:  	ااسم االعائلة/ااالختصاصص٬،ااالسم  
	  

	مكانن االميیالدد/  	تارريیخ االميیالدد   :02.05.1996		٬، ااسطنبولل    
	  	  
	االبريید ااإللكترووني   :	  international@bhtclinic.com.tr	  

	  
	االتغذيیة ووعلم االتغذيیة  :  	االقسم   

	  
	  

	:االلغاتت ااألجنبيیة  	  
	ااالنجليیزيیة  •  

	  
	  

	االتحصيیل االعلمي  :	  

	ثانويیة بهھتشهھيیر أأتاتورركك أأناضولل  •  
	وو االحميیة٬، كليیة االعلومم االصحيیة ؛ االتغذيیة بهھتشهھيیر جامعة   •  	  
	بهھتشهھيیرددررجة االماجستيیر في جامعة   •  

	  

	عملت بهھااالمؤسساتت االتي    :		موااقع االتدرريیب(    (	  

	تشاباجامعة ااسطنبولل ٬، كليیة االطب   •  -‐		)ةمتدررب(أأمرااضض االشيیخوخة وواالسمنة وومرضض االسكريي     
	)متدرربة(عيیاددااتت   	‐-عالجج ااألوورراامم   	‐-٬، عيیاددةة االجامعي  	تشمستشفى كو  •  
	)متدرربة(عيیاددةة   	‐-االمستشفى ااألمريیكي لألوورراامم   •  
	)ةمرااقب ةمتدررب(ططب ااألططفالل   	‐-جرااحة االسمنة   	‐-٬، ااضطرااباتت ااألكل  جامعة سابيینزاا  ررووما  •  

	:االطبيیة مجاالتت ااالختصاصص  

  برراامج  االحميیة  االشخصيیة  (االسمنة)  •
    ااستشاررااتت  االتغذذيیة  االفرردديیة  •
  برراامج  ززيیاددةة  االووززنن  االصحي  •
  االتغذذيیة  ووإإددااررةة  االووززنن  في  مررضض  االسكرريي  وومررضض  االسكرريي  االحملي  •
  االتغذذيیة  ووإإددااررةة  االووززنن  أأثناء  االحملل  •
  االررضاعة  االططبيیعيیة  ووإإددااررةة  االووززنن  في  االررضاعة  االططبيیعيیة  •
  االتغذذيیة  في  االططفوولة  وواالمررااهھھھقة  •
    إإددااررةة  االووززنن  عندد  ااألططفالل  االبدديینيینن  وواالمررااهھھھقيینن  •
  ااألوورراامم  ططبباالتغذذيیة  في    •
  االتغذذيیة  في  أأمررااضض  االقلبب  ووااألووعيیة  االددموويیة  •
  االتغذذيیة  في  ااضططررااباتت  ااألكلل  (فقدداانن  االشهھيیة  ٬،  االشررهه  االمررضي  ٬،  سووء  االتغذذيیة)  •
  االتغذذيیة  في  أأمررااضض  االجهھازز  االهھضمي  •
  ووخة  (فووقق  منتصفف  االعمرر)االتغذذيیة  في  ططبب  االشيیخ  •

	االعضويیاتت   

 )KEPANجمعيیة  االتغذذيیة  االوورريیدديیة  االمعوويیة  االسرريیرريیة  (
	  



	االسيیرةة االذااتيیة للطبيیب  

		فيیدااتت أأيیديین :ااسم االعائلة/ااالختصاصص٬،ااالسم    
	  
	مكانن االميیالدد/  	تارريیخ االميیالدد    :	  1964		قبرصص /  	٬، نيیقوسيیا     
	  	  

	االبريید ااإللكترووني  :	  international@bhtclinic.com.tr	  	  
	  
	أأمرااضض االنساء وواالتوليید  :  	االقسم   
	  
	  

	:االلغاتت ااألجنبيیة  	  
	  

	ااالنجليیزيیة  •  
	  

	االتحصيیل االعلمي  :	  

	االتركيیة ثانويیة ليیفكوشا  •  	  
	جامعة ااسطنبولل كليیة االطب  •  	  
	ماجستيیر علم االنفس االسريیريي  •  

	:االتدرريیب االتخصصي  

	أأخصائي أأمرااضض االنساء وواالتوليید بمستشفى ااسطنبولل  •  	  

	:عمل بهھااالمؤسساتت االتي   	  	  

	أأخصائي أأمرااضض االنساء وواالتوليید وواالشرااكة في مجموعة بهھاتت االصحيیة            •  

	:االطبيیة مجاالتت ااالختصاصص  

	في جرااحة االمهھبل االتطوررااتت  •  
	االتدخل االجرااحي مع االتنويیم االمغناططيیسي وواالعالجج بالتنويیم االمغناططيیسي  •  
	.االوجودد مناهھھھج علم االنفس االجديیدةة ووأأساليیب االعالجج في مفهھومم  •  

	االبحوثث وواالمنشوررااتت  :	  

	2018االعالجج االنفسي بعنواانن االتشبث بالوجودد في أأبريیل ‐-كتابب علم االنفس  •  
	2018رروواايیة االتربيیة االنفسيیة في االمرآآةة في نوفمبر   •  .	  

	  

	االعضويیاتت  :	  

	جمعيیة أأمرااضض االنساء االتركيیة  •  
	غرفة ااسطنبولل لألططباء  •  
	غرفة قبرصص االطبيیة  •  
	جمعيیة االتنويیم االمغناططيیسي  •  
	)عضو مجلس ااإلددااررةة)  	(OHSAD(االمؤسساتت االصحيیة للمستشفيیاتت االخاصة جمعيیة   •  



  تنسيیقق  االسيیررةة  االذذااتيیة  للططبيیبب

  ظظافرر  سوويیدداانن  ااالختصاصص٬،  ااالسمم/ااسمم  االعائلة:  
  
  ةة٬،  نيیدد  25.07.1974  تارريیخ  االميیالدد  /  مكانن  االميیالدد:    
    
  international@bhtclinic.com.tr  االبرريیدد  ااإللكتررووني:    
  
  جررااحة  االعظظامم  وواالكسوورر    االقسمم:    
  

  االلغاتت  ااألجنبيیة:
  ااالنجليیززيیة  •

  
  :االتحصيیلل  االعلمي

  نيیددةة  ثانوويیة  •

  هھھھجتبيیهھ  كليیة  االططبب  بجامعة    •

  االتددرريیبب  االتخصصي:

  أأخصائي  جررااحة  االعظظامم  وواالكسوورر  -مستشفى  أأنقررةة  للتددرريیبب  وواالبحثث    •

      :االتي  عملل  بهھااالمؤؤسساتت  

  االخاصص  /  أأخصائي  جررااحة  االعظظامم  وواالكسوورر  ددووغامستشفى  

  مستشفى  باتى  باهھھھاتت  االخاصص  /  أأخصائي  جررااحة  االعظظامم  وواالكسوورر

  االخاصص  /  أأخصائي  جررااحة  االعظظامم  وواالكسوورر            أأررنافووتكووييمستشفى  

  االخاصص  /  أأخصائي  جررااحة  االعظظامم  وواالكسوورر                                    ميیدديي  ساررااييمستشفى  

  مستشفى  أأكسارراايي  االحكوومي  /  أأخصائي  جررااحة  االعظظامم  وواالكسوورر

  للتددرريیبب  وواالبحثث  /    مساعدد  جررااحة  االعظظامم  وواالكسوورر    االنمووذذجيمستشفى  أأنقررةة    

  االططبيیة:  مجاالتت  ااالختصاصص

  االصددماتت  االعظظميیة  •

  تقوويیمم  مفاصلل  •

  تنظظيیرر  /  االططبب  االرريیاضي  •

  

  

  

  االبحووثث  وواالمنشووررااتت:



  أأططررووحة  االددكتووررااهه  /  ددررااسة  االكفاءةة  /  أأططررووحة  االتخصصص  االططبي:

        Comparison  of  Modified  Anatomic  Plaque  and  Proximal  Femoral  Nail,  Dynamic  Hip  Screw  
and  Anatomic  Plaque  Implants  developed  in  our  country  with  finite  element  analysis  and  real  
environment  tests  Ankara  2007  

•   Unal  VS,  Gulcek  M,  Soydan  Z,  Ucaner  A,  Yazici  M.  

Assessment  of  quality  of  life  in  children  after  successful  treatment  of  hip  dysplasia  as  
compared  with  normal  controls.   Saudi  Med  J.  2006  Aug;;  27  (8):  1212-6            .   

  

•   Gulcek  M,  Ozlu  K,  Oken  F,  Unal  VS,  Bayramoglu  E,  Soydan  Z.    

Hemodynamic  effects  of  femoral  shaft  fractures  in  pediatric  and  adult  patients.   19  .
National  Turkish  Orthopedics  and  Traumatology  Congress,  Antalya,  2005.   

•   UNAL,  V,  OKEN,  F,  YILDIRIM,  O,  GULCEK,  M,  SOYDAN,  Z,  UCANER,  A.        

  "How  to  Manage  Triquetrum  and  Hamate  Fractures  in  Unusual  Patterns:  A     Case  
Report".   Turkish  Journal  of  Medical  Sciences  37  (2007):  117-121   

  

  االعضوويیاتت:

TOTBİD  (االجمعيیة  االترركيیة  لجررااحة  االعظظامم  وواالكسوورر)  
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	Ali Naki Yücesoy ter.
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	Harun Göksal ter.
	Hasan Mercan  ter.
	Hasan Murat Ünal ter.
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	Soner PUL ter.
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