Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. M. Mustafa ERCAN, 05.01.1974 Bartın
doğumludur. Aachen Üniversitesi Tıp Fakültesinden (RWTH Achen) 2001 yılında mezun
olduktan sonra; 2006 yılında Genel Cerrahi Uzmanlığı, 2010 yılında El Cerrahisi Uzmanlığı ve
2014 yılında da Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanlık belgesini Almanya’nın Kuzey
Ren Tabip Odasından alarak eğitimini tamamlamıştır.
2003 yılında Almanya’da Mülheim a.d Ruhr Proteastan (EVK) Hastanesi Damar Cerrahi
Kliniğinde Damar Cerrahi eğitimi, 2010-2014 yılları arasında ise Witten Üniversitesi Hastanesi
HELIOS Kliniği Wuppertal da, Rekonstrüktif Cerrahisi alanında serbest doku nakli ve meme
rekonstrüktif alanında ileri eğitim amacıyla görev yapmıştır.
Almanya da çeşitli Eğitim Hastaneleri ve Üniversite Hastanelerinde, üç farklı uzmanlık dalında
Kıdemli Başasistan, Bölüm Başkan Yardımcısı ve Rekonstruktif Cerrahi Bölüm Başkanı olarak
görevler yaptı.
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif cerrahi ile el ve mikro cerrahisi alanlarında kendini geliştirmiş,
uzmanlık alanları ile ilgili ulusal ve uluslar arası ihtisas dernekleri üyesi olan Dr. M. Mustafa
ERCAN, almış olduğu ileri düzeydeki eğitim, uluslararası ameliyat teknikleri ve kendi
geliştirdiği yöntemleri ve bu çok kapsamlı deneyimlerini aktarmak için 2016 yılında Türkiye’ye
yerleşme kararı vermiş evli ve eşi de doktor olan üç çocuk babasıdır.
Ulusal-uluslararası birçok mesleki sertifika ve seminer/kurslar alan Dr. M. Mustafa ERCAN, aynı
zamanda El Cerrahisi ve Genel Cerrahi uzmanıdır. El bileği cerrahisinde artroskopik ameliyatları
ileri düzeyde yapmaktadır.
Ülkemizde farklı illerde olmak üzere çeşitli özel hastanelerde çalıştıktan sonra Ankara ilinde
kendi özel muayenehanesini açarak mesleğine devam etmekte ve önemli hastanelerde ameliyatlar
yapmaktadır.
Uzmanlık alanları; baş-boyun tümörleri ve rekonstrüktif cerrahisi, deri tümörleri, meme
rekonstrüksiyonu, göz kapağı ve burun estetiği, kol germe, uyluk germe, yüz germe, meme
estetiği ile Karın germe, yağ alma (Liposakşın), lipofiling (yağ dolgusu), dolgu ve botoks
uygulamaları, PRP, kepçe kulak ameliyatlarıdır. Estetik cerrahi girişimlerini güncel teknolojik ve
bilimsel gelişmeler ışığında yeni uygulamalar ile yapmaktadır. Ayrıca el ve mikro Cerrahisi
alanlarda da birçok başarılı ameliyatlar yapmıştır.
Dr. M. Mustafa ERCAN ana dil seviyesinde Almanca konuşmaktadır.

