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OMS, Kayseri System Hastanesi birinci katında yer alan ve Op. Dr. 
Gökbörü BEDİR ve Op. Dr. Emre YURDAKUL’un uzman ekibiyle birlikte 
hizmet verdiği; Ortopedi, Mikrocerrahi ve Sporcu Sağlığı merkezidir. 
Branşa odaklanmış profesyonel ekibiyle bölgede önemli bir yere sahip 
olan OMS’de; el, kol, bacak, diz, kalça ve omuz rahatsızlıklarının 
tedavileri modern tıbbi metotlarla gerçekleştirilirken, tam donanımlı 
ameliyathanelerde yapılan ameliyatların çoğunda artroskopik eklem 
cerrahisi ve mikrocerrahi yöntem kullanılmaktadır. 



OMS’de gerçekleştirilen birçok ameliyatta mikrocerrahi yöntem 
kullanılmaktadır. Yara, kesik ve kopmaların yanında tırnak 
batmasına varıncaya kadar birçok rahatsızlığın ve sakatlığın 
tedavisinde, bu yöntem başarıyla uygulanmaktadır.

Mikrocerrahi sahasında da Kayseri ve çevresinde donanımlı bir 
ekibe sahip olan OMS’de bu ameliyatlar, loop denilen baş 
cihazlarıyla ve mikroskop yardımıyla özel ameliyathanelerde 
gerçekleştirmektedir.

MİKROCERRAHİ
MERKEZİ
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MİKROCERRAHİ AMELİYATLAR
SPOR SAKATLIKLARI TEDAVİSİ
EL, BİLEK HASTALIKLARI
ÇOCUK ORTOPEDİSİ

 

KÖK HÜCRE TEDAVİSİ
DİZ CERRAHİSİ

 

KAS, İSKELET SİSTEMİ TÜMÖRLERİ

OMUZ HASTALIKLARI
KALÇA HASTALIKLARI
PROTEZ CERRAHİSİ
KEMİK ERİMESİ TEDAVİSİ
AYAK - AYAK BİLEĞİ HASTALIKLARI

HİZMETLERİMİZ

04 |  systemhospital.com  |  



ORTOPEDİ
MİKROCERRAHİ

SPORCU SAĞLIĞI MERKEZİ

OMS, yaşanabilecek bütün iş kazalarına,sporcu sakatlıklarına ve
ortopedik rahatsızlıklara hızla müdahale edebilecek teknolojiye,

güce ve yeteneğe sahiptir. OMS’de; yaralanmalara ve sakatlıklara
modern ameliyathanelerde mikrocerrahi yöntemle 

hassas müdahaleler gerçekleştirilmektedir.
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OMS’nin güçlü yönlerinden biri de “Sporcu Sağlığı Merkezi” olmasıdır. 
Futboldan basketbola, kayaktan yüzmeye kadar sporun her dalında 
amatör ve profesyonel sporcuların takibi yapılırken, bütün spor 
sakatlanmalarına en doğru ve bilimsel tedaviler uygulanmakta, 
ardından gerçekleştirilen kişiye özel takip yöntemleriyle sporcu, hızla 
sağlığına kavuşmaktadır.
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KAYSERİ
ERCİYES A.Ş.

BÜTÜN BRANŞLARDA
SPORCUNUN YANINDAYIZ

SYSTEM HOSPITAL, Erciyes Kayak Merkezinde Gerçekleştirilen Bütün
Sportif Organizasyonlarda Yaşanabilecek Sakatlıklara

Profesyonel Tedavi Uygulama Teknolojisine ve Yeteneğine Sahiptir.

ULUSLARARASI

ULUSLARARASI
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Branşa odaklanmış profesyonel ekip yapısıyla bölgede dikkat çeken 
OMS’de; el, kol, bacak, diz, kalça, omuz rahatsızlıklarının tedavileri 
ve ameliyatları en üst düzey ekipmanlarla tam donanımlı 
ameliyathanelerde gerçekleştirilmektedir. 

Bütün eklemlere kamera yardımıyla girilerek artroskopik yöntemle en 
uygun ve sağlıklı müdahale yapılmakta; ameliyat sonrasında ise 
özenle hazırlanmış servis departmanımızda hastanın kısa sürede 
sağlığına kavuşması sağlanmaktadır.

ORTOPEDİ 
MERKEZİ
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SYSTEM/OMS, SAĞLIK TURİZMİNDE GÜVEN VERİYOR

Son zamanlarda ülkemizin sağlık turizmiyle ilgili birçok turist almasıyla birlikte bizlere 
de büyük bir sorumluluk düşmeye başladı. Bu çerçevede yurt dışından gelen hasta 
sayımız neredeyse katlanarak artıyor. OMS olarak ekibimizin dünya standartlarında 
hizmet vermesinin sinerjisiyle yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da hastalarımızın 
ilgi odağı oluyoruz. Bu çerçevede bazı ülkelerle sağlık alanında ikili anlaşmalar 
gerçekleştirirken bireysel olarak ülkemize gelen turistlerin de tedavilerini 
gerçekleştiriyoruz. Bu bağlamda hem ülkemizin bilinirliğini artırıyor hem de ülke 
ekonomisine katkı sağlıyoruz.
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SYSTEM, SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNE ÖNEM VERİYOR

OMS'nin kuruluş amaçlarından biri de sosyal sorumluluk projelerine 
imza atarak sorumluluk bilinciyle hareket etmektir. OMS, imkân ve 
kabiliyetlerini her fırsatta toplum yararına kullanmayı bir farkındalık 
olarak merkeze almaktadır. Özellikle imkânları kısıtlı vatandaşlarımıza 
yönelmeyi bir ödev sayan OMS, huzurevindeki yaşlılarımızın sağlık 
taramalarından,  geleceğin şampiyon adayları genç sporcuların takibi 
ve turnuva masraflarının karşılanmasına kadar birçok alanda ilklere 
imza atmaktadır.  

Kick Boks ve Wushu 2019
Europe ve Balkan 2.si 

Zehra Yılmaz’ın tedavisi 
Op. Dr. Emre YURDAKUL ve

Dr. Fzt. Harun KIZILCI
tarafından gerçekleştirdi.

Kickboks Dünya Şampiyonu
Hayriye TÜRKSOY’a

OMS’de Op. Dr. Emre YURDAKUL
tarafından sakatlık önleyici

program uygulandı.

Kayseri Huzurevi’nde,
ortopedik şikayetleri bulunan 

40 büyüğümüzün sağlık taramasını
gerçekleştirdik ve tedaviler uyguladık.



OMS doktorlarından Op. Dr. Emre Yurdakul, Avrupa’da her yıl 
gerçekleştirilen eğitim toplantıları için Türkiye’den seçilen 4 kişilik 
ekip içerisinde de yer aldı ve Budapeşte’de yapılan çalıştaya 
katıldı.

Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği üyesi olan Op. Dr. 
Emre Yurdakul; ortopedi, mikrocerrahi ve sporcu sağlığı 
alanlarındaki başarılarıyla çalışmalarına devam etmektedir.

DOKTORUMUZ,
FESSH AKADEMİ`DE
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OP. DR. GÖKBÖRÜ BEDİR 
dr.gokborubedir

Op. Dr. Gökbörü BEDİR , 1989 yılında Erzurum’da dünyaya 
geldi. İlkokul ,ortaokul ve liseyi Kayseri’de tamamlayan Bedir, 
2006 yılında Başkent Üniversitesi Tıp fakültesine başladı. 
2012 yılında mezun oldu. Ardından Erzurum oltu ilçe devlet 
hastanesine pratisyen hekim olarak atandı.

 

 

 
2013 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD ’de ihtisasa başlayan Bedir, 
2018 yılında uzman oldu ve aynı yıl Yozgat Akdağmadeni Devlet Hastanesine atandı. Burada 1,5 yıl görev 
yapan Op. Dr. Gökbörü BEDİR, ortopedi ve  travmatoloji uzmanlığıyla birlikte başhekimlik görevini de yönetti. 
İyi derecede İngilizce bilen Bedir, harita mühendisi Merve Hanım ile evlidir.

Özellikle Mikrocerrahi ve Sporcu sağlığı ile ilgilenen Bedir, bu branşlardaki kursları başarı ile tamamla-
yıp sertifikalarını almıştır.
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OP. DR. EMRE YURDAKUL

Op. Dr. Emre Yurdakul, Ankara’da 1983 yılında dünyaya 
geldi. İlkokulu, ortaokulu ve liseyi Ankara’da tamamlayan 
Yurdakul, 2001’de Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne 
başladı. Mezuniyetinin ardından ortopedi ihtisasına yöneldi. 
Özellikle el mikrocerrahisi ve spor yaralanmaları üzerine 
odaklanan Op. Dr. Emre Yurdakul, bu yıllarda birçok 
üniversitede, farklı merkezlerde ve çalıştaylarda sahasında 
duayen isimlerle beraber eğitimlere katıldı.

Bir bölümü Erciyes Üniversitesi akademisyenleriyle birlikte 
              kışalkay ed edniçi truy ,51 adnışıd truy ;erezü kamlo

10 dergide bilimsel makaleleri yayımlandı.

Op. Dr. Emre Yurdakul, 2014 yılında ihtisas süresinin sona ermesiyle Osmaniye Devlet Hastanesi’ne atandı ve 
burada 3 yıl görev yaptı. Bu süre içerisinde de akademik çalışmalarını devam ettirdi.

 İtalya, Fransa ve Hollanda’da gerçekleştirilen uluslararası çalıştaylara katılarak tecrübelerini genişleten 
Yurdakul, Osmaniye’deki zorunlu hizmetinin ardından, İzmir EMOT Hastanesi’nde bir süre daha el cerrahisi 
üzerine çalışmalar gerçekleştirdi.

Kayseri’nin ilk Mikrocerrahive Sporcu Sağlığı Merkezi’ni kurma hedefini gerçekleştirmek üzere 
Kayseri’ye dönen Op. Dr. Emre Yurdakul,  bir süre özel bir hastanede çalıştıktan sonra deneyimli bir ekip 
oluşturarak OMS’yi kurdu. Ortaya koyduğu kalite ve güvene ileri tıp teknolojisini de ekleyen Yurdakul, OMS’yi 
kısa sürede bölgenin gözde kliniği ve sağlık markası haline getirdi.

Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği üyesi de olan Op. Dr. Emre Yurdakul, Avrupa El ve Mikrocerrahi 
Akademisi(FESSH Academy) tarafından Avrupa’da her yıl gerçekleştirilen eğitim toplantıları için Türkiye’den 
katılan 4 kişilik ekip içerisinde de yer aldı.

İyi derecede İngilizce bilen Yurdakul, Göz Doktoru Bilge Hanım’la evlidir. Çiftin; Nur Zeynep ve Ali Mahir 
isimlerinde 2 çocuğu vardır.

dr.yurdakul
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DR. FZT. HARUN KIZILCI

Harun Kızılcı, 1984 Malatya doğumlu. İlk orta ve lise 
eğitimini Malatya’da alan Kızılcı, Lisans eğitimini Süleyman 
Demirel Üniversitesinde 2007 yılında tamamladı. Lisans 
eğitimi sırasında El Mikrocerrahi Ortopedi ve Travmatoloji 
(EMOT) Hastanesinde el rehabilitasyonu alanında eğitim aldı. 
Mezuniyeti ile birlikte özel eğitim merkezi, özel hastane ve 
devlet hastanesinde fizyoterapist olarak görev yaptı.

2008 - 2010 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Protez - 
Ortez Biomekani bilim dalında, pes planus (düz tabanlık) 
alanında yaptığı tez ile Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 

Yüksek Lisans eğitiminin ardından yine Hacettepe Üniversitesinde 2010-2014 yılları arasında Doktora eğitimini 
aynı dalda Ampute Futbolcular üzerinde yaptığı çalışma ile bitirdi.

2011 – 2016 yılları arasında İnönü Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yaptı ve bu sürede kendi 
alanında birçok lisans ve yüksek lisans düzeyinde dersler verdi.  2011 -2015 yılları arasında Ampute Milli 
Takım Fizyoterapistliği yaptı. Bu alanda konuşmacı olarak yurtdışından konferans davetleri aldı ve sunumlar 
yaptı.

Mesleki hayatı boyunca birçok kongre ve çalıştaylara katılan Harun Kızılcı, son olarak ideal ve hedefleri 
doğrultusunda OMS ekibinde yer almayı tercih etti. Harun Kızılcı’nın ulusal ve uluslararası yayınları ile çok 
sayıda poster ve sözel bildirileri bulunmaktadır.  Fzt. Dr. Harun Kızılcı, XV. Fizyoterapide Gelişmeler 
Kongresinde sözel bildiri ödülüne de layık görüldü. 

dr.fzt.harunkizilci
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SYSTEM' DE
FİZYOTERAPİ
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OMS, sporcu sağlığı ve ortopedik 
rahatsızlıklar hususunda da hizmet 
vermektedir. Sakatlanan ya da 
desteğe ihtiyaç duyan sporculara 
tedavilerinin ardından medikal fitness 
antrenörleri tarafından en uygun 
terapi metodu uygulanmaktadır. 

Terapinin ardından sporcunun 
kulübüne daha güçlü bir bünye ve 
mental yapıyla dönmesi 
sağlanmaktadır.

SPORCULARA
FİZYOTERAPİ
MERKEZİ



7/24 ACİL HATTIMIZ

ZAMANINDA
MÜDAHALE

HAYATİ ÖNEM
TAŞIR
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