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İçindekiler

Hastanemize dair tüm haberleri sosyal medya 
hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.

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

Keyifli okumalar dileriz…
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06 Personelden Haberler

“Güçlü Bir Altyapı ve Akademik Kadroya Sahibiz”

Aile Hekimliği Polikliniği 

GAÜN Hastanesi Ailesi Büyümeye Devam Ediyor



Öncelikle kısaca kendinizden bahseder misiniz?

1971 yılında Kayseri’de doğdum. İlk, orta ve lise öğrenimimi Erzurum’da 
tamamladıktan sonra 1994 yılında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 
mezun oldum.  2002 yılında Dicle Üniversitesi’nde İç Hastalıkları ihtisasımı 
tamamladıktan sonra 2010 yılında da Endokrinoloji ve Metabolizma yan dal 
ihtisasımı tamamladım. 2012 yılında yardımcı doçent olarak atandığım 
Gaziantep Üniversitesi’nde 2016 yılında doçent, 2021 yılında da profesörlük 
unvanını aldım.

Bize alanınızda yaptığınız çalışmalardan bahseder misiniz?

Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı’nın birçok alanında; diyabet, tiroid 
hastalıkları, obezite, metabolik sendrom, hipofiz hastalıkları, adrenal hastalık-
ları içeren TÜBİTAK ve BAP projelerinde görev aldım. Bu projelerden elde 
ettiğimiz veriler ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlandı.

Alanınızda en sık karşılaştığınız hastalık nedir? Bunun nedeni nedir?

Alanımızda en sık karşılaştığımız hastalık, diyabet hastalığıdır. Diyabet; pankreas tarafından insülin hormonunun yeterli miktarda üretileme-
mesi veya üretilen insülinin vücut hücreleri tarafından algılanamaması nedeniyle gelişen bir endokrin hastalıktır. İnsüline bağımlı olan türü 
Tip-1 diyabet, insülin direnci ile gelişen türü Tip-2 diyabet, gebelik döneminde ortaya çıkan türü ise gestasyonel diyabet olarak adlandırılır. 
Ayrıca spesifik nedenlerle ortaya çıkan farklı diyabet formları da bulunmaktadır (pankreas hastalıklarına sekonder ortaya çıkan, transplantasyon 
ilişkili, neonatal diyabet gibi). 

Hastanemiz bünyesinde “Obezite Merkezi” hizmet vermeye başladı. Bu merkezin sorumlu hekimi sizsiniz. Merkezde 
neler yapılıyor?

Hastanemiz bünyesinde 4 Mart 2022 tarihinden itibaren “Obezite Merkezi”  hizmet vermeye başladı. Bu merkeze başvuran hastalar multidi-
sipliner bir yaklaşım çerçevesinde birçok birim tarafından değerlendirilmektedir. Hastalar Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı’nda polikli-
nik birimi tarafından değerlendirildikten sonra diyetisyen, psikolog ve fizyoterapistten oluşan bir ekip tarafından hazırlanan program eşliğinde 
takip edilmektedir. 

Hastalar gerektiğinde Psikiyatri, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları ve Genel Cerrahi Anabilim Dalları tarafından 
konsülte edilmektedir.

Bu şekilde bireysel tedavi yaklaşımı ile hastalarda obeziteye neden olabilecek metabolik problemler tespit edilmekte, eşlik eden komorbidete-
ler tedavi edilerek ileride obeziteye neden olabilecek hastalıkların önüne geçilmektedir.

Obezite, endokrinoloji hastalıklarını tetikler mi? Bölgemizde ki beslenme anlayışı hastalıkları tetikliyor mu?  Ne söyle-
mek istersiniz?

Obezite, günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli sağlık sorunları arasında yer almaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 
tarafından "Sağlığı bozacak ölçüde vücutta aşırı yağ birikmesi" şeklinde tanımlanmaktadır. Yetişkin erkeklerde vücut ağırlığının ortalama 
%15-20'sini, kadınlarda ise %25-30'unu yağ dokusu oluşturmaktadır. Erkeklerde oranın %25, kadınlarda ise %30'un üzerine çıkması obezite 
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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 

Bültenimizin bu ayki sayısında Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları 
Bilim Dalı Başkanı ve Obezite Merkezi’nin Sorumlu Hekimi 
Prof. Dr. Suzan Tabur ile keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. 

Prof. Dr. Suzan Tabur ile endokrinoloji ve metabolizma hastalıklarının yanı sıra önemli sağlık sorunları arasında yer alan obezite 

hakkında ve bu sorunun tedavi edilmesi amacıyla hastane bünyesinde işleyiş gösteren obezite merkezi hakkında konuştuk. 

Prof. Dr. Suzan Tabur Obezite Merkezi ile ilgili, “Merkezimize başvuran hastalar multidisipliner bir yaklaşım çerçevesinde birçok birim 

tarafından değerlendirilmektedir. Hastalar Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı’nda poliklinik birimi tarafından değerlendirildik-

ten sonra diyetisyen, psikolog ve fizyoterapistten oluşan bir ekip tarafından hazırlanan program eşliğinde takip edilmektedir. Hastalar 

gerektiğinde Psikiyatri, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları ve Genel Cerrahi Anabilim Dalları tarafından 

konsülte edilmektedir. Bu şekilde bireysel tedavi yaklaşımı ile hastalarda obeziteye neden olabilecek metabolik problemler tespit 

edilmekte, eşlik eden komorbideteler tedavi edilerek ileride obeziteye neden olabilecek hastalıkların önüne geçilmektedir” dedi. 

Prof. Dr. Suzan Tabur ile gerçekleştirdiğimiz o röportaj…

“GÜÇLÜ BİR ALTYAPI VE AKADEMİK KADROYA SAHİBİZ”

 
Prof. Dr.

Suzan TABUR



olarak tanımlanır. Genelde tanı ve tip tayini için klinik uygulamalarda boy ve kilo ölçümüyle beden kütle indeksi (BKİ),  bel çevresi ölçümleri 
ile belirlenir. Beden Kütle İndeksi, kilogram olarak vücut ağırlığının metre cinsinden boyun karesiyle bölünmesiyle hesaplanır (kg/m2).

Obezite, başta şeker hastalığı ve insülin direnci olmak üzere kalp-damar hastalıkları, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol düzeyleri, inme, 
çeşitli kanserler, uyku-apne sendromu, karaciğer yağlanması, reflü, depresyon, eklem 
ve hareket sorunları gibi birçok sağlık sorununun gelişmesine de neden olmaktadır. Yol 
açtığı tüm bu sağlık sorunları nedeniyle toplumların sağlık bütçeleri üzerinde de büyük 
yük oluşturmaktadır. 

Obezite hastalığı çoğunlukla dengesiz beslenme ile yüksek kalori alımına bağlı 
olarak gelişebilmektedir. Bölgemizdeki beslenme alışkanlıkları da tetikleyici rol 
oynamaktadır. Aslında obezitenin tedavisindeki temel yaklaşım kişilere sağlıklı beslen-
me prensiplerinin benimsetilmesi ve sedanter yaşamdan uzaklaştırarak günlük fiziksel 
aktivitelerinin artırılmasıdır.

Obezite Merkezi’nde tedavi olmak isteyen hastalar için başvuru süreci 
nasıl işliyor? Merkeze başvurmak için bir yaş sınırı var mı?

Hastalar Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi randevu sisteminden online olarak 
randevu alabilmektedir. Gelen hastalar belirlenen program dahilinde değerlendirilmektedir. 18 yaş ve üstü tüm hastalar kabul edilmektedir. 

GAÜN Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı’nı farklı kılan bir durum söz konusu mu? Kaç 
kişilik bir ekiple çalışıyorsunuz?

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları polikliniğimiz ve servisimiz hem ilimiz hem de çevre illerimiz için referans merkezi olarak hizmet 
vermektedir. Çevre illerden, diğer merkezlerden gönderilen birçok hastanın takip ve tedavisini yapmaktayız. Bünyemiz içerisinde; Endokrinoloji 
ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı’nı kapsayan tüm hastalıkların takip ve tedavileri yapılmaktadır(Diyabet, tiroid ve paratiroid hastalıkları, 
adrenal ve gonadal hastalıklar, hipofiz hastalıkları, obezite, osteoporoz, metabolik hastalıklar). Kliniğimizde tiroid ultrasonlarını ve tiroid biyop-
silerini de yapmaktayız. Podoloji biriminde; ayak sağlığı hizmetleri vermekte, diyabetik ayakların tedavi ve takiplerini yapmaktayız. Obezite 
merkezi de üniversite hastaneleri içinde sayılı merkezlerden biri olma özelliğini taşımaktadr. Farklı birimlerdeki öğretim üyelerimizle oluşturdu-
ğumuz konseylerimizde, hastalarımızı multidisipliner bir yaklaşımla tartışıyor ve durum değerlendirmesine göre de tedavi ve takiplerini düzenle-
niyoruz. Bilim dalımızda üç profesör ve bir doçent olarak toplam dört öğretim üyesi ile çalışmaktayız. Güçlü bir altyapı ve akademik kadroya 
sahibiz.

İleriye yönelik beklentileriniz, hedefleriniz nelerdir?

Obezite Merkezimizde multidisipliner yaklaşımla, hastaya özel beslenme ve eğitim programıyla, yaşam boyu yeterli ve dengeli beslenme 
alışkanlığı kazandırarak yaşam kalitesini yükseltmeyi hedeflemekteyiz. 

Toplum bazında bilinçlendirme ve güncel bilginin sağlanması için toplantı ve paneller yapmayı düşünmekteyiz. 
Birimlerimizde takiplerimiz sırasında elde edeceğimiz verileri uygun platformlarda sunarak ulusal, uluslararası literatüre katkı sağlamak da 

hedeflerimiz arasındadır.  
Ayrıca obezitede yeni tedavi yaklaşımlarının belirlenmesine katkı sağlamayı amaçlamaktayız.

Röportaj/Fotoğraf: Elif EMİROĞLU SÖNMEZ
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GAÜN HASTANESİ AİLESİ BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Gaziantep’te ve bölgede yalnızca GAÜN Hastanesi bünyesinde yapılan Tomosentez ve 
Elastografi uygulamalarını her hastada rutin olarak uygulamaya başladıklarına dikkat çeken 
Doç. Dr. Deniz Esin Tekcan Şanlı, “Tomosentez, Mamografi çekimi sırasında ardışık görüntü-
ler alarak memeyi kesitsel incelemeye yarayan yeni bir inceleme yöntemidir. Üstelik radyas-
yon dozu diğer geleneksel Mamografi cihazlarından daha düşüktür. Memede kitle saptama, 
karakterizasyonunda ve lokalizasyonunda normal mamografiye göre üstündür. Elastografi 
ise ultrasonografiye ek olarak yaptığımız tamamlayıcı bir görüntüleme yöntemidir. Kitlelerin 
sertliğini değerlendirmeye, bu sayede kötü huylu (malign) kitleleri iyi huylulardan ayırt 
etmeye yarar. Kitleye yönelik biyopsi kararı vermede bize oldukça yardımcıdır. Biz bu 
yöntemleri hastanemizde başarıyla yürütmekteyiz” dedi.

Doç. Dr. Deniz Esin Tekcan Şanlı sözlerine “Mamografi ve ultrasonografi ile tanı konula-
mayan ya da şüpheli görüntüleme bulguları olan hastalarda ise ‘Dinamik Meme Manyetik 

Rezonans’ görüntülemeden sıklıkla faydalanmaktayız. Bunun haricinde meme kanseri tanısı konulan hastalarda hastalığın yayılımını, tedaviye 
yanıtını değerlendirmek ve cerrahi yöntem açısından yol göstermek açısından da ‘Dinamik Meme Manyetik Rezonans’ görüntülemeyi günlük 
pratiğimizde de oldukça sık kullanmaktayız. Elde ettiğimiz radyolojik görüntüleri Amerika ve Avrupa standartlarına göre değerlendirip bulgu-
larımızı kategorize etmekteyiz ve hastalarımızı tanı, tedavi ve takip açısından doğru bir şekilde yönlendirip belli aralıklarla kontrollerini 
yapmaktayız” şeklinde devam etti. 

DOÇ.DR. DENİZ ESİN TEKCAN ŞANLI KİMDİR?

1986 yılında Ankara’da doğdu. 2010 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden derece ile mezun oldu. Tıpta Uzmanlık Sınavında Türkiye 
3.sü olarak İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde Radyoloji İhtisasını tamamladı. Siirt ve Kahramanmaraş illerinde devlet mecburi 
hizmet yükümlülüğünü yerine getirdikten sonra İstanbul Kozyatağı ve Maslak Acıbadem Hastaneleri’nde uzun bir süre görev yaptı.  Meme 
Radyolojisi ve Girişimsel Meme Radyolojisi ile ilgilenmektedir. Bu alanda 5 yıllık Radyoloji ihtisasına ek olarak Meme Görüntüleme Teknikleri 
ve Teknolojileri konusunda yüksek lisans yaptı. Amerika John Hopkins Üniversitesi’nde observer olarak eğitim aldı. Meme kanseri konusunda 
yurtdışı yüksek etki faktörlü birçok dergide araştırma makaleleri yayınlandı. Çok aşamalı sözlü ve yazılı sınavlar sonrası Avrupa Radyoloji 
Derneği Yeterlilik Sertifikası, Türk Radyoloji Derneği Yeterlilik Sertifikası ve Türk Girişimsel Radyoloji Derneği Yeterlilik Sertifikası’nı aldı.  
Meme kanseri görüntülemesinde geleneksel yöntemler olan Mamografi ve Ultrasonografiye ek olarak Elastografi, Tomosentez, Kontrastlı 
Mamografi, Otomatik Meme Ultrasonografisi, Dinamik Meme Manyetik Rezonans Görüntüleme gibi yeni teknolojik yöntemler ileri düzey 
uzmanlık alanıdır. Bunun dışında meme biyopsi, koltuk altı biyopsi, meme işaretleme, stereotaktik-vakum biyopsi, MR eşliğinde meme biyop-
sisi gibi meme ve koltuk altına yönelik invaziv işlemlerde sayısı vaka yaptı. 2022 yılı itibarıyla Doçent Doktor unvanı alarak Gaziantep Üniversi-
tesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı’nda göreve başladı. Halen aynı kurumda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Haber/Fotoğraf: Elif Emiroğlu Sönmez
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Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hastanesi hekim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
GAÜN Hastanesinde hekim kadrosu her geçen gün güçleniyor. Geçtiğimiz günlerde Meme 

Radyolojisi ve Girişimsel Meme Radyolojisi alanlarında GAÜN Hastanesi bünyesinde göreve 
başlayan Radyoloji hekimi Doç. Dr. Deniz Esin Tekcan Şanlı bölgede yalnızca GAÜN Hastanesi 

bünyesinde uygulanan tanı ve tedavi yöntemlerine öncülük ediyor. 

Doç. Dr.
Deniz Esin TEKCAN ŞANLI



Aile Hekimliği Anabilim Dalı; Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde 2018 yılında
kurulmuş olup anabilim dalında 2 öğretim üyesi ve 15 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. 

Anabilim dalına bağlı 2 adet poliklinik mevcuttur. 
Polikliniklerden biri “Aile Hekimliği Polikliniği” diğeri ise “Sigara Bırakma Polikliniği”dir.
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AİLE HEKİMLİĞİ POLİKLİNİĞİ 

Aile hekimliği polikliniğinde; aile hekimliği disiplininin özelliği 
olarak yaş, cinsiyet ayrımı yapılmaksızın (çocuk, yetişkin, yaşlı...) 
polikliniğe tüm başvuranların birinci basamak düzeyinde ayaktan 
tanı, tedavi ve takipleri yapılmaktadır. Polikliniğe başvuranların 
muayeneleri yapılmakta, tedavileri düzenlenmekte, gerekli görüldü-
ğü durumlarda tetkikleri istenmekte ve ihtiyaç halinde uygun 
bölümlere yönlendirmeleri yapılmaktadır. Polikliniğe başvuran 
hastalara koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında bilgilendirmeler de 
yapılmaktadır. Başvuranların yaşı, cinsiyeti, mesleği, özgeçmişi, aile 
hikâyesinden yola çıkılarak diyabet, hipertansiyon, kolesterol 
yüksekliği, tiroit hastalıkları, kanser vb. hastalıklar için risk faktörleri 
belirlenmektedir. Ayrıca bu hastalıklara yönelik genel sağlık tarama-
ları yapılmakta ve bireylere yaşam tarzı önerilerinde bulunulmakta-

dır. Hastane personelinin periyodik sağlık taramaları da aile hekimliği polikliniğinde yapılmaktadır. İş yeri, 
öğrenci yurdu vs. girişlerinde istenen sağlık raporları “Tek Hekim Raporu” olarak düzenlenebilmektedir.

Sigara bırakma polikliniğinde ise öncelikli olarak; başvuran sigara kullanıcılarının kişisel bilgilerini, tıbbi 
öykülerini, bırakma deneyimlerini içeren “Bırakma Hazırlığı Dönemi Bilgi Formu” doldurulmakta, fizik muaye-
neleri yapılmakta ve Fagerström  Nikotin Bağımlılık Testi ile bağımlılık düzeyi tespit edilmektedir. Başvuranların 
CO (karbonmonoksit) ölçüm cihazıyla CO düzeyleri ölçülerek sigaradan etkilenme düzeyleri belirlenmektedir. 
Değerlendirme sonucunda sigara bırakma süreci hastalarla ortak bir şekilde planlanmakta ve ilaç tedavisi açısın-
dan uygun kişilere ilaç tedavisi başlanarak kişiler 3-6 aylık periyotlarla takip edilmektedir.

Doç. Dr.
Hamit Sırrı KETEN
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Hastanemizin personeli İbrahim Yıldırım’ın bebeği dünyaya gelmiş-
tir. YILDIRIM çiftini tebrik eder, personelimize ve ailesine bebekleriyle 
beraber sağlık ve mutluluk dolu yıllar dileriz.

Hastanemizin personeli Baran Bincan’ın bebeği dünyaya gelmiştir. 
BİNCAN çiftini tebrik eder, personelimize ve ailesine bebekleriyle 
beraber sağlık ve mutluluk dolu yıllar dileriz.

Hastanemizin personeli İbrahim Halil Tabur’un bebeği dünyaya 
gelmiştir. TABUR çiftini tebrik eder, personelimize ve ailesine bebek-
leriyle beraber sağlık ve mutluluk dolu yıllar dileriz.

Hastanemizin personeli Özcan Subaşı’nın bebeği dünyaya gelmiş-
tir. SUBAŞI çiftini tebrik eder, personelimize ve ailesine bebekleriyle 
beraber sağlık ve mutluluk dolu yıllar dileriz.

Hastanemizin personeli Hasan Karataş’ın bebeği dünyaya gelmiştir. 
KARATAŞ çiftini tebrik eder, personelimize ve ailesine bebekleriyle 
beraber sağlık ve mutluluk dolu yıllar dileriz.

Hastanemizin personeli Hasan Hüseyin Pektaş’ın bebeği dünyaya 
gelmiştir. PEKTAŞ çiftini tebrik eder, personelimize ve ailesine bebek-
leriyle beraber sağlık ve mutluluk dolu yıllar dileriz.

Hastanemizin personeli Ali Soylu’nun bebeği dünyaya gelmiştir. 
SOYLU çiftini tebrik eder, personelimize ve ailesine bebekleriyle 
beraber sağlık ve mutluluk dolu yıllar dileriz.

Hastanemizin personeli Mustafa Murat’ın bebeği dünyaya gelmiş-
tir. MURAT çiftini tebrik eder, personelimize ve ailesine bebekleriyle 
beraber sağlık ve mutluluk dolu yıllar dileriz.

Hastanemizin personeli Yunus Koska’nın bebeği dünyaya gelmiştir. 
KOSKA çiftini tebrik eder, personelimize ve ailesine bebekleriyle 
beraber sağlık ve mutluluk dolu yıllar dileriz.

Hastanemizin personeli Casim Aydın’ın bebeği dünyaya gelmiştir. 
AYDIN çiftini tebrik eder, personelimize ve ailesine bebekleriyle 
beraber sağlık ve mutluluk dolu yıllar dileriz.

Hastanemizin personeli Nejdet İşbilir’in bebeği dünyaya gelmiştir. 
İŞBİLİR çiftini tebrik eder, personelimize ve ailesine bebekleriyle 
beraber sağlık ve mutluluk dolu yıllar dileriz.

Hastanemizin personeli Eyyüp Aslandağ’ın bebeği dünyaya gelmiş-
tir. ASLANDAĞ çiftini tebrik eder, personelimize ve ailesine bebekle-
riyle beraber sağlık ve mutluluk dolu yıllar dileriz.

Hastanemizin personeli Numan İlhan’ın bebeği dünyaya gelmiştir. 
İLHAN çiftini tebrik eder, personelimize ve ailesine bebekleriyle 
beraber sağlık ve mutluluk dolu yıllar dileriz.

Hastanemizin personeli Fadime Bozoğlu dünya evine girmiştir. 
Fadime Bozoğlu ve eşini tebrik eder, ömür boyu mutluluklar dileriz.

Hastanemizin personeli Ümran Özbağ dünya evine girmiştir. 
Ümran Özbağ ve eşini tebrik eder, ömür boyu mutluluklar dileriz.

Hastanemizin personeli Dilan Bozgeyik dünya evine girmiştir. 

PERSONELDEN HABERLER
Dilan Bozgeyik ve eşini tebrik eder, ömür boyu mutluluklar dileriz.

Hastanemizin personeli Semra Göklü dünya evine girmiştir. Semra 
Göklü ve eşini tebrik eder, ömür boyu mutluluklar dileriz.

Hastanemizin personeli Berna Kacar dünya evine girmiştir. Berna 
Kacar ve eşini tebrik eder, ömür boyu mutluluklar dileriz.

Hastanemizin personeli Kudret Kırık dünya evine girmiştir. Kudret 
Kırık ve eşini tebrik eder, ömür boyu mutluluklar dileriz.

Hastanemizin personeli Burak Yavuz dünya evine girmiştir. Burak 
Yavuz ve eşini tebrik eder, ömür boyu mutluluklar dileriz.

Hastanemizin personeli Nazdar Yıldırımçakar dünya evine girmiş-
tir. Nazdar Yıldırımçakar ve eşini tebrik eder, ömür boyu mutluluklar 
dileriz.

Hastanemizin personeli Murat Sayar dünya evine girmiştir. Murat 
Sayar ve eşini tebrik eder, ömür boyu mutluluklar dileriz.

Hastanemizin personeli İzzettin Pehlivan dünya evine girmiştir. 
İzzettin Pehlivan ve eşini tebrik eder, ömür boyu mutluluklar dileriz.

Hastanemizin personeli Muhsine Aslı Yaşar dünya evine girmiştir. 
Muhsine Aslı Yaşar ve eşini tebrik eder, ömür boyu mutluluklar 
dileriz.

Hastanemizin personeli Aysel Koca dünya evine girmiştir. Aysel 
Koca ve eşini tebrik eder, ömür boyu mutluluklar dileriz.

Hastanemizin personeli Mine Ulutaş dünya evine girmiştir. Mine 
Ulutaş ve eşini tebrik eder, ömür boyu mutluluklar dileriz.

Hastanemizin personeli Zeynep Polat dünya evine girmiştir. 
Zeynep Polat ve eşini tebrik eder, ömür boyu mutluluklar dileriz.

Hastanemizin personeli Neslihan Alp dünya evine girmiştir. 
Neslihan Alp ve eşini tebrik eder, ömür boyu mutluluklar dileriz.

Hastanemizin personeli Mustafa Çiçek dünya evine girmiştir. 
Mustafa Çiçek ve eşini tebrik eder, ömür boyu mutluluklar dileriz.

Hastanemizin personeli Elif Oğulkanmış dünya evine girmiştir. Elif 
Oğulkanmış ve eşini tebrik eder, ömür boyu mutluluklar dileriz.

Hastanemizin personeli Şule Konan dünya evine girmiştir. Şule 
Konan ve eşini tebrik eder, ömür boyu mutluluklar dileriz.

Hastanemizin personeli Berna Sabak dünya evine girmiştir. Berna 
Sabak ve eşini tebrik eder, ömür boyu mutluluklar dileriz.

Hastanemizin personeli Seda Nur Güzel dünya evine girmiştir. 
Seda Nur Güzel ve eşini tebrik eder, ömür boyu mutluluklar dileriz.
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