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AYAKTAN OMURGAYA PROTEZ 
VE ORTEZ ÇÖZÜMLERİNİN 
ADRESİ
İstanbul Medipol Üniversitesi Protez Ortez Merkezi 
(POMER), doğuştan gelen nedenlerle ya da kaza 
ve yaralanmalar sonrası el, kol, ayak, bacak gibi 
uzuvlarını kullanamayan bireyler için hazırladığı 
protez ve ortezlerle hayat kurtarıcı bir rol 
üstleniyor. İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA)’nın 
desteğiyle 2016 yılında kurulan POMER, deneyimli 
akademisyen kadrosu ve sahip olduğu modern 
makine ekipmanlarla bireylere özel ortez, protez 
ve rehabilitasyon için destek ürünleri üreterek 
hastalara uygun hale getirebiliyor. Ortez-protez 
üretim alanı uluslararası standartlara uygun olarak 
Ottobock firması tarafından kurulan POMER, 
400 m2 lik alanıyla Türkiye’de en ileri ortez protez 
merkezlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

ORTEZ VE PROTEZ NEDİR?
İşlevini kısmen veya tamamen kaybetmiş uzuvların 
fonksiyonunu artırmak ve daha fazla kullanılabilir hale 
getirmek amacıyla vücuda takılan yardımcı cihazlardır. 
“Ortez” uzvun fonksiyouna yardımcı olan yardımcı cihazdır. 
Örneğin düz taban rahatsızlığı yaşıyorsanız ihtiyacınız bir 
tür ortez olacaktır.

“Protez” ise eksik olan kol ve bacak için uygulanan suni 
uzuvlardır. Örneğin diz altı uzuv eksikliği olan bir kişiye 
yapılan diz altı protezidir.

POMER NE YAPAR?
POMER’de kişiye özel tabanlıklar, omurga eğriliği 
nedeniyle kliniğe başvurmuş kişilere özgü skolyoz ortezleri, 
ayak, ayak bileğini destekleyecek ortez üretimleri, üst 
ekstremitede sinir yaralanmalarına bağlı problemlerde 
uygulanan el-el bileği splintleri, üst ve alt ekstremite 
protezleri dahil olmak üzere tüm ortez ve protez 
uygulamaları yapılabiliyor. Temel olarak POMER’de şu 
hizmetleri alabilirsiniz:

 } Alt ve Üst Ekstremite Protezleri

 } Alt ve Üst Ekstremite Ortezleri

 } 3D Tasarım Tabanlık

 } 3D Skolyoz Ortezi 

 } Statik ve Dinamik Analizler



TEK MERKEZ ÇOK İŞLEV
POMER bünyesinde bulunan ölçü alma odası, model 
işleme odası, laminasyon odası, makine odası, teknik 
çalışma odası ve rehabilitasyon odası ile uluslararası 
standartlarda kişilere özel çözümler üretiyor. Ortez-
Protez üretimine dair tüm süreçlerin tek merkezden 
karşılanabilmesi Merkeze başvuran kişilerin üretim 
sürecindeki yükünü de azaltıyor. Ölçü alma, prova, 
rehabilitasyon ve uyumlama randevularının kimi zaman 
yıpratıcı olabildiği sürecin tamamını merkezde, mümkün 
olan en kısa sürede tamamlamak mümkün.

TÜRKİYE’NİN EN NİTELİKLİ KADROSU
Ortez-protez alanındaki ilk akademik çalışmaları Türk bilim 
literatürüne kazandıran kurucu ekip ve alanın ilk uzmanları 
olan mezunlar, POMER’in uzman kadrosunu oluşturuyor. 
Bu, verilen hizmetlerin ne denli ehil ellerden çıktığının 
da bir kanıtı. Zira bugün sektörde görev yapan ortotist ve 
prostetistlerin çoğunluğu bu alandaki eğitimlerini İstanbul 
Medipol Üniversitesinden almış durumda.

ÖĞRENCİLERİNİ HASTA 
UYGULAMALARIYLA BULUŞTURUYOR
Ortez-protez alanının ülkemizdeki duayen ismi 
Prof. Dr. Candan Algun ile Bölüm Başkanımız 
Doç. Dr. Esra Atılgan’ın önderliğinde lisans ve yüksek 
lisansta yer alan öğrencilerimiz de POMER’de derslere 
girerek uygulamalarını hasta ile birebir çalışarak 
gerçekleştirebiliyor. Hasta üzerinden eğitim verebilmesi 
açısından da İstanbul Medipol Üniversitesi vakıf 
üniversiteleri arasında tek!

TÜRKİYE’NİN İLK LİSANS, YÜKSEK LİSANS 
VE DOKTORA PROGRAMI MEDİPOL’DE
Türkiye’de lisans düzeyinde ilk açılan, yüksek lisans 
düzeyinde ise tek olan Ortez ve Protez eğitimleri 
noktasında Medipol’ün klinik uygulamalarına ev sahipliği 
yapan POMER, Kavacık Güney Kampüsündeki merkezinde 
hasta kabulü gerçekleştiriyor.



SAĞLIK TURİZMİNİN DOĞRU 
ADRESLERİNDEN BİRİ 
Bilindiği gibi Türkiye coğrafi konumu gereği üç kıtayı 
birleştirici bir güce sahip. Ülkemizin bilimsel altyapısı ve 
nitelikli uzman kadrosu birçok ülkenin ilgisini çekiyor. 
Sağlık sektöründeki A+ hizmet anlayışı ise yabancı 
ülkelerden sağlık hizmetlerini almak isteyenler için cazip 
bir nokta.

Ekibinde bulundurduğu farklı mesleklere mensup 
araştırmacılarla multidisipliner ve interdisipliner çözümler 
üreten POMER, yakın coğrafyada bulunan ülkelere hizmet 
verebilecek konumda ve kapasitede olmasıyla da fark 
yaratıyor. 

KİŞİYE ÖZEL ÜRETİLEN ORTEZ-PROTEZLER

ORTEZLER
 } ARGO

 } Antispastisite Splinti 

 } Ayak Ayakbileği Ortezi (AFO) 

 } Bel Kemerli Uzun Yürüme Cihazı 

 } Cruiser Tipi Kalça Abduksiyon Ortezi 

 } Dennis Brown Ortezi 

 } Eklemli Ayak Ayakbileği Ortezi (Eklemli AFO) 

 } Frejka Yastığı 

 } Germe AFO’su 

 } Jeweet Ortezi

 } Karbon KAFO 

 } Kleinert Splinti 

 } Miami Lumbar Ortez 

 } Minerva Ortezi 

 } Pavlik Bandajı 

 } Plastik KAFO 

 } Posterior Leafspring AFO 

 } RGO

 } Radial Deviasyon Splinti 

 } Radial Palsi Splinti 

 } Scottish Rite Ortezi 

 } Statik Dirsek Splinti 

 } Statik El - El Bileği Splinti 

 } Supramalleolar Ortez 

 } Tubingen Ortezi 

 } UCBL 

 } Ulnar Deviasyon Splinti 

 } Yer Reaksiyon Ortezi (GRAFO)

PROTEZLER
 } Ayak Protezleri

 } Dirsek altı Protezler

 } Dirsek üstü Protezler

 } Diz altı Protezleri

 } Diz üstü Protezleri

 } El Protezleri

 } Kalça Protezleri

 } Omuz Protezleri



İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 
PROTEZ ORTEZ MERKEZİ (POMER) 

Kavacık Güney Kampüs, B2-D 
Göztepe Mahallesi 
Atatürk Cad. No:40 
Beykoz / İSTANBUL 
Tel: +90 216 681 51 00 / 1960

AYAKTA ÇALIŞANLAR İÇİN 
KURUMSAL ÇÖZÜMLER
Bir günlük mesai süresini yüksek oranda ayakta geçirmek 
bir süre sonra çeşitli hastalıkları da beraberinde getiriyor. 
Ayak hastalıkları ise bu listenin başını çekiyor. POMER 
kurumsal çözümleriyle çalışan sağlığı ve memnuniyetinde 
kurumlara hizmet veriyor. Kurumun talebine göre yerinde 
ya da Merkezimizde çalışanların ayak taban basınç 
analizleri çıkarılıyor, uygun tabanlık ve rehabilitasyonla 
destekleniyor.


