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        სამეცნიერო ინტერესების სფერო: 

 

1 უროლოგია 

2 ენდოკრინოლოგია 

         

          განათლება და სამეცნიერო ხარისხი (ზრდადი თანმიმდევრობით) 

 

უმაღლესი სასწავლო დაწესებულება კვალიფიკაცია  სპეციალობა 

სტამბულის უნივერსიტეტი ჯანდაცვა/მედიცინა სამკურნალო საქმე 

თურქეთის უნივერსიტეტთაშორისო საბჭო მედიცინის დოქტორი უროლოგია 

 

სამუშაო გამოცდილება (ბოლო 6 წელი კლებადი თანმიმდევრობით) 

 

# -დან  -მდე სამუშაო ადგილი და თანამდებობა 

1 2010-2012 ქ.სტამბულის განათლებისა და კვლევითი საავადმყოფო 

2 1996-2010 ქ.სტამბულის გოზტეპეს კვლევოთი კლინიკა 

3 1991-1996 ქ.სტამბულის სოციალური დაცვის საავადმყოფო 

4 1989-1991 ქ.მერსინის ტეჯეს სამედიცინო პუნქტი 

5 1981-1987 ქ.სტამბულის სამედიცინო ფაკულტეტი 

6 1975-1978 ქ.ზონგულდაკის ტედის კოლეჯი 

7 1970-1975 ქ.ზონგულდაკის იალას დაწყებითი სკოლა 

 

კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები, ტრენინგები (ბოლო 6 წლის განმავლობაში) 

 

თარიღი კურსების/ტრენინგების დასახელება 
დიპლომის/სერთიფ

იკატის ნომერი 

12-14.04.2012 გამოყენებითი ლაპარაკოპია უროლოგიაში  

8-11.12.2012 ქალთა უშვილობის II საერთაშორისო კონგრესი  

5-9.10.2011 ენდოკრინოლოგიის საერთაშორისო კონგრესი  

16.04.2011 შარდის ბუშტის და საშარდე გზების დაავადებების მკურნალობა  

7-10.04.2011 გამოყენებითი ლაპარასკოპიული უროლოგიის კურსი  

4-7.11.2011 საშარდე გზების ფიზიოლოგიის ცოდნის მნიშვნელობა  

      

          

 

           პუბლიკაციები (ბოლო 6 წელი) 



2 
 

 

1 Renal hücreli karsinomda karbonik anhidraz 9 ve HIF-1a”nın prognostik değeri. Türk Uroloji Dergisi 2012; 

38 1-7 

2 Lokal ileri prostat kanserinin kanıta dayalı ıdeal tedavi seçeneği nedir: Üroonkoloji bülteni. Hazıran sayı 2011 

70-75 

3 Benıgn prostat hiperplazi tedavisinde minimal invaziv yöntemler medikal tedavinin yerini alabilir mi: Üroloji 

Bülteni. 2009 Aralık sayiİ 038-043 

4 Laparaskopik bipolar ve ultrasonik enerji aletlerinin kullanımındaki termal yayılımın değerlendirmesi. Türk 

Üroloji Dergisi. 2009. 250-255 

5 Son dört yıl içerisinde idrar kültürlerinden izole edilen bakterilere karşı gelişen antibiotik direncindeki 

değişim. Türk üroloji dergisi. 2009. 201-209 

6 Radikal prostatektomi spesmenlerindeki VGEF”in E-cadherin’in ve BIM’in immunohistokimmiyasal 

ekspresionlarinin prognostik değeri. Marmara Medical Journal. 2009. 203-216 

 

                          კონფერენციები (ბოლო 6 წელი, არაუმეტეს 10–ისა; ელექტრონული მისამართის მითითებით) 

 

 ეროვნული კონფერენცია  

1. 
გამოყენებით ლაპარასკოპიული უროლოგიის თავისებურებანი- გაზიანტების სიმპოზიუმი 7-

10.04.2011 

2. უროლოგების კონგრესი - სტამბული 30.10.2010 

3. 
მამაკაცის სასქესო სისტემის სიმპტომები - მარმარილოს ზღვის რეგიონების ასოციაციის შეკრება 

2.3.07.2010 

 საერთაშორისო კონფერენცია 

1.  ლაპარასკოპიის ენერგიის წყარო- ენდოკრინოლოგების საერთაშორისო კონგრესი 5 -9.10.2011  

2. საშარდე გზების დაავადებების მკურნალობა - კონტინენტის რეგიონების შეკრება 16,04,2011 

 

               საგრანტო/სახელშეკრულებო პროექტებში მონაწილეობა ბოლო 6 წლის განმავლობაში. 

 

№ 
განხორციელების 

წლები 

დონორი ორგანიზაცია, 

პროექტის/ხელშეკრულების 

№ 

პროექტის დასახელება 
როლი 

პროექტში 

1 

2003-2005 AstraZeneca 

An open randomized trial to compare 
prophylactic versus therapeutic breast 
radiotherapy in Bicalutamide (casodex 
™) 150mg Induced Gynecomastia and 
Breast pain in prostate cancer patients 

მკვლევარი 

 

         უცხო ენების ცოდნა   

    ენა დონე (მშობლიური, ლექსიკონის დახმარებით, კარგად, ძალიან 

კარგად) 

1 თურქული მშობლიური 

2 ინგლისური ძალიან კარგად 

 

      

                                                                                                                                         თარიღი: 15.01.2015 

 

 

       


