
Beyin Cerrahı Prof. Dr. Kaya Aksoy, 
NPİSTANBUL Beyin Hastanesi’nde

Türkiye’nin çocuk beyin cerrahisi alanında en önemli 
isimlerinden olan Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahı Prof. Dr. 
Kaya Aksoy, NPİSTANBUL Beyin Hastanesi’nin kadrosuna 

katıldı. 
Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahı Prof.Dr. Kaya Aksoy, Avrupa’nın 2. beyin hastanesi 
olan NPİSTANBUL Beyin Hastanesi ailesine katıldı. Prof. Dr. Kaya Aksoy, bundan 
böyle çalışmalarına NPİSTANBUL Beyin Hastanesi’nde devam edecek.

Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahı olan Prof. Dr. Kaya Aksoy, NPİSTANBUL Beyin 
Hastanesi’nde teknolojik imkânlar ile birlikte bilgi ve tecrübe ile çok güzel başarılar 
elde edeceklerini belirterek “Ben ve ekibim beyin, sinir ve omurilik ile ilgili bütün 
cerrahi operasyonları NPİSTANBUL Beyin Hastanesi’nde gerçekleştiriyoruz” dedi.

Beyin ameliyatları, omurga cerrahisi, pediatrik beyin omurilik ve sinir cerrahisi 
parkinson ve hareket bozuklukları ameliyatları ile periferik sinir cerrahisi başta olmak 
üzere beyin ve sinir cerrahisi alanında Türkiye’nin nöroşirürji merkezi olma yolunda 
olduklarını belirten Prof.Dr. Kaya Aksoy, “NPİSTANBUL Beyin Hastanesi olarak 
bağımsız akredite kuruluş tarafından onaylanan Türkiye’nin ilk ve tek 1A Ultra Clean 
ameliyathanesi olma özelliğine sahibiz. Ameliyathanemizde bulunan pek çok önemli 
tıbbi cihazın yanında özellikle spinal cerrahi için çok önemli olan O-Arm O kollu skopi 
adı verilen cihaz sayesinde hatasız ameliyatlar yapma hedefi ile çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz” dedi.  

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 29 yıl boyunca klinik çalışmaların yanı sıra idari 
görevlerde de bulunan Prof. Dr. Kaya Aksoy, 2008-2013 yılları arasında Bursa’da 
özel bir hastanede Nöroşirürji Bölüm Başkanı olarak görev yaptı.

Türk Nöroşirurji Derneği Başkanı, Uluslararası Asian Society of Neuro Oncology 
Derneği Başkanı olarak görev yapan Prof.Dr. Kaya Aksoy, European Nörosurgical 
Society Türkiye delegesi olarak da çalıştı. Prof.Dr. Aksoy’un ilgi alanları arasında 
Nöroşirurji Anabilim Dalı’nda pediatrik nöroşirürji, spinal cerrahi, nöroonkololoji, 
periferik sinir cerrahisi ve travmatoloji yer alıyor. 



NPİSTANBUL Beyin Hastanesi’nde mükemmelliyet hedefleniyor

Avrupa’nın 2. Beyin Hastanesi olan NPİSTANBUL Beyin Hastanesi, mükemmeliyet merkezi 
olmayı hedefliyor. Türkiye’nin ilk 1A Ultra Clean ameliyathane donanımına sahip hastanede 
nöronavigasyon destekli floresan boyama ile tümör ve beyin cerrahi operasyonları 
yapılabilirken teknoloji ve donanımlı uzman kadrosuyla sıfır hata hedefleniyor.  NPİSTANBUL 
Beyin Hastanesi akıllı donanıma sahip entegre sistemi ile başarılı cerrahi operasyonlar için 
tüm imkanları barındırıyor.  

Bu teknolojiler: 

Floresan boyama ile tümör ameliyatı yapabilen ileri mikroskobik cerrahi ile tümörlerin daha 
başarılı çıkarılma imkânı,

Beyin, sinir ve omurilik cerrahisinde, çocuk beyin cerrahisi, tümör,  anevrizma 
operasyonları gibi ameliyatlar için O-Arm MR CT navigasyon ve ICG, frame teknolojieri hata 
oranının sıfırlanması, 

Otomatik skolyoz çekimi yapabilen dijital röntgen işlerin hızlandırılması,

Nöronavigasyon destekli ileri düzey beyin cerrahi mikroskopu ile sodyum floresan 
rehberliğinde vasküler - onkolojik cerrahi hizmeti hedefi kolay tespit etmek,

Nöronavigasyon destekli üst düzey intra operatif, renkli doppler ultrasonografi cihazı ile 
kontrollü cerrahi operasyon olanağı ile komplikasyonların bertaraf edilmesi, 

Nöronavigasyon destekli 3 boyutlu görüntüleme sistemi ile operasyon öncesi ve 
esnasında hedefe kısa ve hızlı yoldan ulaşılma 

Ameliyat sırasında 3D görüntüleme ile operasyon sırasında başarı ölçme avantajı 

Enfeksiyondan Korunma: TS EN-ISO 14644-4 standardına uygun hijyenik havalandırma, 
kontrollü geçiş alanları, cerrahi ekipman takip sistemleriyle üst seviyeye sterilizasyon 
güvenliği 

Anestezi güvenliği: End-Tidal Control ve ecoFLOW teknolojileriyle ameliyatın her 
aşamasında anestezi ve ağrı derinliğini kontrol edebilme olanağı 

Ameliyathane Telekonferans Sistemi ile operasyonlar sırasında dünyadan herhangi bir 
hekime veya bir konferans salonuna bağlanabilme, aynı zamanda üniversite öğrencilerin 
sınıfına canlı ders olarak katılım sağlama sistemi
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