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İçindekiler

Hastanemizin çalışmalarını, yeniliklerini anlatan
‘GAÜN Hastanesi Sağlık Bülteni’ yepyeni içerikleriyle
sizlerle. Hastanemize dair tüm yenilikleri sosyal medya 
hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.

Facebook için : @gaunhastaneleri  
Twitter için  : @GaunHastanesi
Instagram için  : gaunhastane (Kullanıcı adı)

Keyifli okumalar dileriz…
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“Gaün Organ Nakli Ekibi İlklere İmza Atıyor”

“Gaziantep Üniversitesi Hastanesi’nde
Radyolojik Görüntüleme”

Personelden Haberler
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Bültenimizin bu ayki sayısında GAÜN Organ Nakli Merkezi Müdürü 
Prof. Dr. Sacid Çoban ile bu başarılı ekipten, çalışmalardan ve gelecek 

hedeflerinden konuştuk. 

GAÜN ORGAN NAKLİ EKİBİ 
İLKLERE İMZA ATIYOR

Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman 
Başpınar ile gerçekleştirdiğimiz o röportaj…

 Öncelikli olarak kendinizden bahsedebilir misiniz? 
(Doğum yeri, yılı, eğitim süreci)
 Ben çocuk kardiyoloji uzmanıyım. 1969 yılında 
Tarsus’ta doğdum. Endüstri Meslek Lisesi Kimya Bölümünde 
lise eğitimini aldım. Tıbbiye eğitimini ise İstanbul 
Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde okudum. İhtisas 
olarak pediatri seçmeme rağmen beni çok tatmin etmemesi 
nedeniyle çocuk kardiyoloji yan dal uzmanlık seçiminin 
kendim için ne kadar isabetli olduğunu düşünüyorum. Çocuk 
kardiyoloji bölümü daha çok pratiğe ve uygulamaya dayalı 
bir bölüm. Evli ve 3 çocuk babasıyım. 2003 yılından bu yana 
Gaziantep’te yaşamaktayım.
 Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı Başkanıyım. Resmi olarak 
ise TUKMOS üyeliği ve Sağlık Bakanlığı Pediatrik Kalp 
Cerrahisi-İnvaziv Kardiyoloji Bilimsel Kurulu çalışma grubu 
üyeliğim mevcut. Alanım ile ilgili yurt içi ve yurt dışı bilimsel 
kuruluşlara da üyeliğim mevcuttur.

 Alanınızda yaptığınız çalışmalardan bahseder 
misiniz? 
 Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı Başkanı olarak 
bölümümüzün çalışmalarını koordine ediyorum. Uluslararası 
ve ulusal yayınlar ile pratik uygulamalarımız ve 
çalışmalarımızın bilimsel yayın haline getirilmesi için 
çabalıyoruz. Benim 87 adet uluslararası ve 53 adet ulusal 

yayınım var. Elinizdeki bilimsel bulguyu yayın haline getirirken dahi birçok şey öğreniyorsunuz, bu nedenle yayın yapmaya çalışmak çok verimli 
bir süreç. Yayın yapmayı akademisyenliğin temel şartı olarak gördüğüm için hep daha çok nasıl yapabilirim diye düşünüyorum. Kadın arkadaşlarım 
kızacak belki ama yayın yapmayı doğum yapmaya benzetiyorum. Çok sancılı bir süreç ancak nihayetinde elinizde yeni bir yavrunuz oluyor. 
Akademik platformlarda şu ana kadar sözel bildiri sunumları hariç 56 toplantıda konuşmacı olarak yer aldım. Çalışmaktan gurur duyduğum 
üniversitemden de her seferinde slaytlarımda bahsettim. Bunun kendi çapımda üniversitemizin tanınırlığı sağlamak için önemli bir adım olduğunu 
düşündüm.

 GAÜN Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı kaç kişilik bir ekipten oluşuyor? GAÜN Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı ’nı farklı kılan 
nedir? Özellikli bir hizmetiniz var mı?
 Ekibimiz ben, Mehmet Kervancıoğlu, Metin Kılınç olarak 3 profesör öğretim üyesi ve Dr. Öğr. Üyesi Derya Aydın Şahin’den oluşmaktadır. 
Ayrıca yan dal asistanımız Tuğba Temel bizimle birlikte çalışmaktadır. Çocuk kardiyoloji ekip olarak çalışılması gereken bir bilim dalıdır. Ekipte 
uyum olması, beraber çalışma isteminin olması önemlidir. Bu açıdan saygı değer ekip arkadaşlarıma tekrar teşekkür ederim. Her yıl 10 bin üzeri 
ekokardiyografi ve 800 civarı kalp kateteri bölümümüzde yapılmaktadır. Bu işlem sayısı ve yapılan işlerin çeşit ve zorluk derecesi olarak 
bölümümüz ülkedeki saygın yerini korumaktadır. Her gün gelen tüm hastalara bölümümüzde poliklinik hizmeti, 2 ekokardiyografi ile eko 
değerlendirilmesi yapılmaktadır. Kendimize ait önce monoplan yakın zamanda ise en gelişmiş model biplan anjiokardiyografi cihazı ile kalp 
kateteri işlemi yapılmaktadır. Girişimsel işlem yapılan hasta grubu; 800 gram prematür bebekten 23 yaşına gelmiş yetişkin hastaya kadar oldukça 
geniş bir aralıktadır. Bölümümüzde yurtdışındaki meslektaşlarımıza yönelik eğitim toplantıları yapılmış olup, Irak, Suriye, Nijerya, Mısır, Suudi 
Arabistan, BAE, Lübnan, Bahreyn’den gelen doktorlara girişimsel kardiyolojiye ait toplantılar düzenlenmiştir. Ulusal düzeyde de kongre ve 

Prof. Dr. Sacid Çoban, “ Türkiye’de ve Gaziantep’te ilk ve tek olmak üzere; 50 yatak kapasiteli, 3 tane 
ameliyathanesi, 6 yataklı yoğun bakımı olan Böbrek Nakli Hastanesi’nin açılışını çok yakında yapmış 

olacağız. Ülkemizde bu anlamda bir hastane bulunmamaktadır. Gaziantep Üniversitesi bünyesinde 
açılan bu hastanemiz ilk ve tek olacaktır. Tek kişilik hasta odalarıyla, konforuyla başta bölgede nakil 
ihtiyacı olan hastalarımız olmak üzere ülkemizin geneline ve yurt dışından gelen hastalara da hitap 

edecek özel bir hastane olacaktır” dedi.

Çalışmalarıyla adından sıklıkla söz ettiren Gaziantep Üniversitesi(GAÜN)
Organ Nakli ekibi başarılarına hız kesmeden devam ediyor.

Türkiye’de ilk olma konusunda farklı çalışmalara imza atan ekip,
yakın zamanda hizmete girecek olan GAÜN Böbrek Nakli Hastanesi’yle

yine bir ilke öncülük ederek sağlık sektörüne yeni bir ivme 
kazandırmayı hedefliyor.



Prof. Dr. Sacid Çoban ile 
gerçekleştirdiğimiz o röportaj…
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Bölgede en çok organ nakli gerçekleştiren ekip 
olarak anılıyorsunuz. Bu başarıyı neye borçlusunuz?

“İşimiz böbrek nakli, gücümüz ekibimiz” sloganı ile 
çalışmaktayız. Organ nakli bir bölüm veya bir kişi tarafından 
yapılan bir işlem değildir. Başarının ön planında görünen 
kişilerle birlikte arka planda da çok değerli ve deneyimli kişiler, 
büyük bir ekip bulunmaktadır. Her hasta için konseylerimiz 
yapılmakta ve bu konseylere birçok bölümden tecrübeli hocala-
rımız katılmaktadır.  Böbrek naklinde Cerrahi ve Nefroloji en 
önemli iki bölümdür.  Cerrahi alanda Prof. Dr. Fahrettin Yıldız 
ve Dr. Öğr. Üyesi Aziz Bulut ile birlikte çalışmaktayız. Erişkin 

Nefroloji alanında ise Prof. Dr. Celalettin Usalan, Prof. Dr. Özlem Usalan ve Doç. Dr. Fatih Erdur bulunmaktadır. Çocuk Nefrolojisi konusun-
da ki hocalarımız hakkında ayrıca bilgi vereceğim.   

Karaciğer naklinin yanı sıra özellikle böbrek naklinde de öne çıkan çalışmalarınız var. Son zamanlarda yaptığınız 
çalışmalardan bahseder misiniz? 

2010 yılından beri aktif olarak karaciğer ve böbrek nakli yapmaktayız. Son zamanlarda bölgemizde artan ihtiyaç ile beraber ağırlıklı 
olarak böbrek nakline yoğunlaştık. Şu anda yıllık 100 böbrek nakli olmak üzere haftanın üç günü böbrek nakli yapmaktayız ve talebin 
artması ile haftanın her günü böbrek nakli yapabilecek durumdayız. Pandemi koşullarına göre hazırlanmış ameliyathanemizle hali hazırda 
hizmet veriyoruz. 

Yakın zamanda GAÜN bünyesinde Böbrek Nakli Hastanesi hizmete girecek.  Bu hastaneden bahsedebilir misiniz? 
Kaç kişilik bir ekiple çalışılacak? 

Türk Nefroloji Derneği’nin; Türkiye’nin genelini kapsayarak yapmış olduğu çalışmada, böbrek hastalarının en çok Marmara ve Güneydo-
ğu Anadolu Bölgesi’nde görüldüğü tespit edilmiştir. Dolayısıyla Gaziantep böbrek hastalarının en çok olduğu bölgede bulunmaktadır. 
Merkezimizde haftada ortalama 3 böbrek nakli ile yıllık 100 civarında böbrek nakli yapılmaktadır. Merkezimizde talebin artması ile beraber 
her gün böbrek nakli yapılabilen özel nakil ameliyat salonlarımız mevcuttur. Çalışmalarımıza devam ederken talebin iki katına çıkması ve 
Türkiye’de bulunan hastaların yanında yurtdışı hastalardan da talep olması nedeniyle böbrek nakli hastanesi fikri ortaya çıkmış oldu. 

Türkiye’de ve Gaziantep’te ilk ve tek olmak üzere; 50 yatak 
kapasiteli, 3 tane ameliyathanesi, 6 yataklı yoğun bakımı olan 
Böbrek Nakli Hastanesi’nin açılışını çok yakında yapmış olaca-
ğız. 

Ülkemizde bu anlamda bir hastane bulunmamaktadır. 
Gaziantep Üniversitesi bünyesinde açılan bu hastanemiz ilk ve 
tek olacaktır. Tek kişilik hasta odalarıyla, konforuyla başta 
bölgede nakil ihtiyacı olan hastalarımız olmak üzere ülkemizin 
geneline ve yurt dışından gelen hastalara da hitap edecek özel 
bir hastane olacaktır.

Gaziantep’te çocuk böbrek nakli yapan tek 
merkezsiniz. Bundan da bahsedebilir misiniz?

Gaziantep Üniversitesi’ni farklı kılan bir nokta da çocuk 
böbrek nakli yapan tek hastane olmamızdır. Bunun nedeni ise Güneydoğu Anadolu’da tek çocuk transplant nefroloğunun Gaziantep Üniver-
sitesi’nde bulunmasıdır. 

Prof. Dr. Ayşe Balat, Prof. Dr. Mithat Büyükçelik, Doç. Dr. Beltinge Kılıç ve Dr. Öğr. Üyesi Mehtap Kara ekibi tarafından çocuk nefrolojisi 
alanında bölgeye çok ciddi hizmetler verilmektedir. Böbrek naklinde en önemli şeylerden biri çocuk böbrek nakli yapmaktır. Çocuklarda 
damarlar biraz daha küçüktür, yapılar incedir. Dolayısıyla daha fazla gayret ve çalışma gerektirir. Gaziantep Üniversitesi’nde bu noktada 
çok iyi bir ekip bulunmaktadır. Tabii ki erişkin ve çocuklarda bu ameliyatların başarılı şekilde yapılabilmesi için en önemli bölümlerden biri 
de anestezidir. Anestezi bölümünde de yine ciddi deneyimleri olan öğretim üyelerimiz çalışmaktadır.

GAÜN Organ Nakli Merkezi’nde bugüne kadar kaç organ nakli yapıldı? Yılda kaç nakil gerçekleştiriyorsunuz?

Merkezimizde şimdiye kadar 500 den fazla organ nakli yapılmıştır. Özellikle son yıllarda nakillerimiz artış göstermiştir. 2019 yılında 
yaklaşık 100 nakil, 2020 yılında COVID-19 pandemisine rağmen yaklaşık 70 nakil yapılmıştır. İçinde bulunduğumuz 2021 yılında ise şu ana 
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kadar 91 böbrek nakli yaptık ve artan sayılar ile beraber bu seneyi 
100’den fazla nakil ile tamamlayacağımızı düşünüyoruz. 2021 yılı 
bitiminde sayılarımızı net olarak paylaşabiliriz. 

Merkezimiz sadece ülkemizdeki hastalar için değil başka ülkelerde-
ki hastalar için de şifa dağıtacaktır. Böbrek hastalıkları ve özellikle de 
böbrek nakli konusunda haklı bir üne sahip olan GAÜN Tıp Fakültesi 
Hastanesi, şu ana kadar 70’in üzerinde yabancı uyruklu hastaya nakil 
gerçekleştirmiştir. Bu 70 hastanın tamamı nakil için yurt dışından 
ülkemize gelerek şifayı Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastane-
si’nde bulan hastalardır. Bu sayının içine Türkiye’de yaşayan yabancı 
uyruklu hastalar dâhil değildir. Böbrek Nakli Hastanesi’nin açılmasıy-
la birlikte bu sayının her geçen gün katlanarak artacağına kesin 
gözüyle bakılmaktadır. Böylece bu hastane ülkemizin sağlık politika-
ları çerçevesinde daha fazla sağlık turizmi hastasının da şifa bulması-
na vesile olabilecektir.

GAÜN Hastanesi organ nakli ekibini farklı kılan nedir?

GAÜN Tıp Fakültesi bünyesinde bulunan Doku Tiplendirme 
Laboratuvarı bölgede tekdir ve bu durum Böbrek Nakil Merkezimiz 
için çok büyük avantajdır. 

Bizim en büyük avantajlarımızdan biri; çok büyük, uyumlu ve 
deneyimli bir ekibimizin olmasıdır. Bir diğeri ise; geçen yıllar, artan 
vaka sayıları ile beraber tecrübemizdir diyebilirim.

Organ bağışının önemine değinebilir misiniz? 

Organ ve doku nakli tedavisi; sadece nakil ile mümkün olan organ-
ları hasar görmüş hastalara umut ışığı olmaktadır. Organ nakilleri 
tüm dünyada canlıdan veya kadavradan yapılmaktadır. Dünyada 
çoğunlukla organ nakilleri kadavradan yapılmakta iken ülkemizde 
maalesef organ bağışının az olmasından dolayı daha çok canlıdan 
nakiller yapılmaktadır. Unutmayalım bağışlanan her organ bir kişiyi 
yaşama yeniden bağışlayacaktır. Yaşayan herkes aynı zamanda bir 
hasta adayıdır. 

Organ bağışı ile ölümden sonra organlarımız başka hayatlarda 
yaşamaya devam edecek ve başkalarının da mutluluk sebebi olacaktır. 
Herkesi organ bağışı yapmaya davet ediyoruz. Başkalarına umut 
olalım…

Böbrek nakli okulu, akademisi gibi çalışmalarınız da 
söz konusu. Bu okulda ve akademi de neler yapılıyor?

Böbrek nakli, böbrek yetmezliğinin en etkili tedavi yöntemidir. 
Bölgemizde ikamet eden yıllık 600 civarında hasta böbrek nakli 
olmaktadır. Böbrek nakli cerrahi işlemle sona eren bir süreç olmayıp 
naklin ardından gelen süreç ve özellikle ilaç kullanım takibi çok daha 
önemlidir. Bu aşamalarda bir aksaklık olduğunda nakil edilen böbrek 
kaybedilebilir. Bu durumda maalesef bütün emekler boşa gidebiliyor. 
İşte biz ‘Hasta Akademisi’ dediğimiz sistem ile nakil hastalarımızı 
ameliyattan önce başlamak üzere eğitiyoruz. Sağlıklı yaşamın konfo-
runa dönebilmesi ve bu konforu sürdürebilmesi için gerekli her türlü 
bilgiyi, hizmeti ve desteği hastalarımıza bu akademide sunuyoruz. 

Akademi faaliyetlerimiz Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak devam 
etmekte olup ayrıca 3 dilde de internet sitelerimiz mevcuttur.

İleriye yönelik beklentileriniz, hedefleriniz nelerdir?

Biz böbrek nakil hastalarımıza, bölgemizin insanına sahip çıkmak 
ve bir güven merkezi olmak isteğiyle Böbrek Nakil Hastanesi projesi-
ne başladık. Projemiz birkaç ay içinde tamamlanacak. Şu anda da bu 
bilgileri vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. 

Ayrıca geliştirmekte olduğumuz ve dünyada ilk olan interaktif 
yazılımlarımızla hastalarımızı takip edebileceğiz. Hastanın ilacını alıp 
almadığını, değerlerinin ne durumda olduğunu düzenli olarak sistem-
lerimize bağlı ekranlardan, yazılımımız sayesinde takip ediyor, olum-
suz bir durumda anında hastaya bilgi verip gerekli tedbir ve müdaha-
lelerin yapılmasını sağlıyor olacağız. Yakın zamanda hasta takip 
aplikasyonumuzu da sizlere tanıtmanın heyecanı ve mutluluğu 
içindeyiz.

Röportaj: Elif EMİROĞLU SÖNMEZ
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Bölümümüzde; 3 
tesla ve 1,5 tesla olmak 
üzere 2 adet Manyetik 
Rezonans (MR) görün-
tüleme cihazı, 2 adet 
son teknoloji çok kesitli 
Bilgisayarlı Tomografi 
(BT) cihazı,  3 tanesi 
ileri düzey olmak üzere 
toplam 9 adet Renkli 
Doppler Ultrasonografi 
ve Elastografi cihazı, 

meme kitle teşhisi için bir adet Mamaografi-Tomosentez cihazı, bir adet 
dijital, 2 adet normal Röntgen cihazı, bir adet Floroskopi cihazı, bir adet C 
kollu Anjiyo cihazı, 3 adet mobil (Portable) Röntgen cihazı bulunmaktadır.

Tanısal Radyoloji alanında; ileri nöroradyoloji uygulamaları, (anjiyografik 
görüntülemeler, spektroskopik inceleme, difüzyon incelemeleri) koroner BT 
ve kalp MR görüntüleme incelemeleri, karaciğer ve böbrek nakil hastalarının 
nakil öncesi ve sonrası hassas radyolojik incelemeleri, multiparametrik 
prostat MR görüntüleme, dinamik meme MR görüntüleme, tüm vücut BT ve 
MR anjiyografi incelemeleri ve MR enterografi işlemleri başarılı bir şekilde 
yapılabilmektedir.

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Radyoloji Bölümü; 
Prof. Dr. Ahmet METE Anabilim Dalı Başkanlığı’nda, Doç. Dr. Feyza GELEBEK, 

Doç. Dr. Mehmet Hamdi ŞAHAN, Doç. Dr. Mehmet Sait MENZİLCİOĞLU, 
Dr. Öğr. Üyesi Melih AKŞAMOĞLU’undan oluşan 5 öğretim üyesi, 

10 asistan doktor, 70 teknisyen ve 6 hemşire, 15 sekreterden oluşmaktadır.   

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ’NDE
RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME

Girişimsel radyoloji alanında ise vasküler (damar içi) ve 
nonvasküler (damar dışı) girişimsel işlemler yapılmaktadır. 
Nonvasküler grupta; çoğunlukla ultrason eşliğinde ya da 
BT eşliğinde tiroid, akciğer, karaciğer, böbrek, pankreas, 
meme vs. gibi tüm organ ve dokuların ince iğne ve kalın 
iğne (tru-cut) biyopsileri, kitle işaretleme, apse ve koleksi-
yon drenajları, kateterizasyon işlemleri yapılmaktadır. 
Ayrıca karaciğer parazitozu hidatik kist ve çeşitli organların 
kistik tedavileri ünitemizde yapılmaktadır. Vasküler 
grupta; kalp dışı organların ve dokuların tanısal anjiyogra-
fileri, damar yapılarındaki tıkanıklıklar ve darlıkları aşmaya 
yönelik trombektomi, balon ve stent uygulamaları 
yapılmaktadır. Karaciğer tümörlerinin tedavisine yönelik 
TARE (Trans Arteriyel Radio Embolizasyon) ve kemo-em-
bolizasyon (TAKE) işlemleri girişimsel radyolojide başarılı 
bir şekilde uygulanmaktadır. 

Rektörümüz ve hastane yönetimimizin katkılarıyla 
bölümümüzün tüm değerli öğretim üyelerinin, doktorları-
nın, personelinin özverili çalışmaları ve desteğiyle Radyolo-
ji Anabilim Dalı her geçen gün hasta kapasitesini, yapılan 
işlemlerin çeşitliliğini artırmaktadır. 
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PERSONELDEN HABERLER
Hastanemizin personeli Mehmet Ayturaz dünya evine 

girmiştir Mehmet Ayturaz ve eşini tebrik eder, ömür boyu 
mutluluklar dileriz.

Hastanemizin personeli Ahmet Gümüş dünya evine 
girmiştir. Ahmet Gümüş ve eşini tebrik eder, ömür boyu 
mutluluklar dileriz.

Hastanemizin personeli Ruken Doymaz dünya evine 
girmiştir. Ruken Doymaz ve eşini tebrik eder, ömür boyu 
mutluluklar dileriz.

Hastanemizin personeli Umut Esen’in bebeği dünyaya 
gelmiştir.  ESEN çiftini tebrik eder, personelimize ve ailesine 
bebekleriyle beraber sağlık ve mutluluk dolu yıllar dileriz.

 
Hastanemizin personeli Ebru Tanrıverdi dünya evine 

girmiştir. Ebru Tanrıverdi ve eşini tebrik eder, ömür boyu 
mutluluklar dileriz.

Hastanemizin personeli Hasan Kendirci dünya evine 
girmiştir. Hasan Kendirci ve eşini tebrik eder, ömür boyu 
mutluluklar dileriz.

Hastanemizin personeli Necmettin Güngör’ün bebeği 
dünyaya gelmiştir.  GÜNGÖR çiftini tebrik eder, personeli-
mize ve ailesine bebekleriyle beraber sağlık ve mutluluk dolu 
yıllar dileriz. 

Hastanemizin personeli Erhan Öztekler’in bebeği dünyaya 
gelmiştir.  ÖZTEKLER çiftini tebrik eder, personelimize ve 
ailesine bebekleriyle beraber sağlık ve mutluluk dolu yıllar 
dileriz. 

Hastanemizin personeli Mehmet Kamalı’nın bebeği 
dünyaya gelmiştir.  KAMALI çiftini tebrik eder, personelimi-
ze ve ailesine bebekleriyle beraber sağlık ve mutluluk dolu 
yıllar dileriz. 

Hastanemizin personeli Esra Kök dünya evine girmiştir. 
Esra Kök ve eşini tebrik eder, ömür boyu mutluluklar dileriz.

Hastanemizin personeli Gökhan Orhan’ın bebeği dünyaya 
gelmiştir.  ORHAN çiftini tebrik eder, personelimize ve 
ailesine bebekleriyle beraber sağlık ve mutluluk dolu yıllar 
dileriz. 

Hastanemizin personeli Ali Dönmez dünya evine girmiştir. 
Ali Dönmez ve eşini tebrik eder, ömür boyu mutluluklar 
dileriz.

Hastanemizin personeli Reşit Demir’in bebeği dünyaya 
gelmiştir. DEMİR çiftini tebrik eder, personelimize ve ailesi-
ne bebekleriyle beraber sağlık ve mutluluk dolu yıllar dileriz. 

Hastanemizin personeli Feytullah Barka’nın bebeği dünya-
ya gelmiştir. BARKA çiftini tebrik eder, personelimize ve 
ailesine bebekleriyle beraber sağlık ve mutluluk dolu yıllar 
dileriz. 

Hastanemizin personeli Abdurrahman Çeçe dünya evine 
girmiştir. Abdurrahman Çeçe ve eşini tebrik eder, ömür boyu 
mutluluklar dileriz.

Hastanemizin personeli Fikret Özpolat’ın bebeği dünyaya 
gelmiştir. ÖZPOLAT çiftini tebrik eder, personelimize ve 
ailesine bebekleriyle beraber sağlık ve mutluluk dolu yıllar 
dileriz. 

Hastanemizin personeli Yunus Büyükçelebi’nin bebeği 
dünyaya gelmiştir. BÜYÜKÇELEBİ çiftini tebrik eder, perso-
nelimize ve ailesine bebekleriyle beraber sağlık ve mutluluk 
dolu yıllar dileriz. 

Hastanemizin personeli Rıza Polat’ın bebeği dünyaya 
gelmiştir. POLAT çiftini tebrik eder, personelimize ve ailesi-
ne bebekleriyle beraber sağlık ve mutluluk dolu yıllar dileriz.

GAÜN HASTANESİ AİLESİ
 


