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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…

02-03

04

05

06
07 Personelden Haberler

“Romatolojik Hastalıkların Tedavisinde Erken Tanı
Önem Arz Ediyor”
Dünyada yeni uygulanmaya başlanan yöntem, 
Gaziantep’te ilk kez GAÜN Hastanesi’nde gerçekleştirildi

GAÜN Hastanesi’nden Bir İlk Daha;
Kordon Kanı ile Kök Hücre Nakli

Gaün Hastanesi’nde Obezite Merkezi Açıldı
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“ROMATOLOJİK HASTALIKLARIN
TEDAVİSİNDE ERKEN TANI

ÖNEM ARZ EDİYOR”

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 GAÜN Hastanesi Romatoloji Bilim Dalı 
Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Orhan Zengin ile bir röportaj gerçekleştirdik. 

Romatolojik hastalıkların erken tanısının oluşabilecek olası kalıcı hasarların önüne geçilebilmesi açısından çok önemli 

olduğunu vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Orhan Zengin, “Romatizmal hastalıklar çocukluktan yaşlılık dönemine kadar görüle-

bilmektedir.  Ancak en fazla genç erişkin ve orta yaş grubunun romatizmal hastalıklardan etkilendiğini söylenebilir. Takip; 

romatizmal hastalıkların tedavisinde en önemli unsurlardandır. Çünkü hastalığın seyri ve şiddetine göre tedaviler değiş-

mektedir.  Takip iyi olduğunda uygun şekilde tedavi düzenlenir ve tedavi başarısı bariz şekilde artar” dedi. 

GAÜN Hastanesi Romatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi 
Dr. Öğr. Üyesi Orhan Zengin ile gerçekleştirdiğimiz 
o röportajla sizlerleyiz…

Öncelikle kısaca kendinizden bahseder misiniz?

1983 yılında Adıyaman’da doğdum. 2007’de Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesini tamamlayarak mezun 
oldum. 2012 yılında iç hastalıkları uzmanlığını ve 2017 yılında romatoloji uzmanlığı eğitimini Gaziantep 
Üniversitesi’nde tamamladım. Daha önce Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ve Gaziantep Dr. 
Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yaptım.

Romatizmal hastalıkları nasıl tanımlarsınız?

Romatizmal hastalıklar kas ve eklem ağrılarına yol açan, çoğu zaman neden başladığı tam bilinmeyen 
uzun süreli hastalıklardır. Romatoloji; iltihaplı  romatizmalar olarak bilinen romatoid artrit, ankilozan 
spondilit, sedef romatizması, gut, ailevi akdeniz ateşi (FMF), Behçet hastalığı, vaskülitler, bağ doku 
hastalıkları (sistemik lupus eritematozus ,sjögren, skleroderma, myozit vb) ve sarkoidoz gibi hastalıkla-
rın tanı ve tedavisi ile ilgilenmektedir. Ayrıca fibromiyalji ve osteoartrit de romatoloji kliniklerinde tedavi 
edilebilen hastalıklardır.

Alanınızda yaptığınız çalışmalardan bahseder misiniz? 

Behçet, Romatoid Artrit ve Ankilozan Spondilit konularında çalışmalarım bulunmaktadır. Ayrıca romatolojide kullanılan inflamatuar 
belirteçler ve antikorlar ile ilgili de çalışmalarım bulunmaktadır. 

Ülkemizde ve bölgemizde en sık rastlanılan romatolojik hastalıklar nedir? Sebebine de değinebilir misiniz?

Ülkemizde, tüm dünyada olduğu gibi en sık romatoid artrit, ankilozan spondilit ve fibromyalji hastalıkları görülmektedir. Ayrıca diğer 
Akdeniz ülkeleri gibi FMF sık görülmektedir. İlaveten İpek yolu ülkelerinde sıklığı artan Behçet hastalığının dünyada en sık bildirildiği ülke 
Türkiye’dir. Bu iki hastalığın ülkemizde sık olması şüphesiz genetik ve çevresel nedenlerden kaynaklanmaktadır.  

     
Romatizmal hastalıkların erken tanısı neden önemlidir?

Romatolojik hastalıkların erken tanısı oluşabilecek olası kalıcı hasarların önüne geçilebilmesi için önemlidir. Ayrıca erken tanı ve tedavi 
dirençli hastalık gelişmesinin de önüne geçer ve böylece takiplerde daha fazla sayıda ilaç gereksinimi azalır. 

Dr. Öğr. Üyesi
Orhan ZENGİN
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GAÜN Romatoloji Bilim Dalı kaç kişilik bir ekipten oluşuyor? 

GAÜN Romatoloji Bilim Dalı’nda ben, biyolojik tedavi hemşiresi ve iki bilgi işlemci sürekli görev almaktayız. Bunun yanında dâhiliye 
asistan hekimlerimizden dört kişi ve üç intern doktor da her ay rotasyon şeklinde ekibe dâhil olmaktadır. Yani toplamda on bir kişiden oluşan 
bir ekibiz.  

Romatizmal hastalıklar en sık hangi yaş aralığında görülür? 
Hastalıkların takibi neden önemlidir?

Romatizmal hastalıklar çocukluktan yaşlılık dönemine kadar görülebil-
mektedir.  Ancak en fazla genç erişkin ve orta yaş grubunun romatizmal 
hastalıklardan etkilendiğini söylenebilir. Takip; romatizmal hastalıkların 
tedavisinde en önemli unsurlardandır. Çünkü hastalığın seyri ve şiddetine 
göre tedaviler değişmektedir.  Takip iyi olduğunda uygun şekilde tedavi 
düzenlenir ve tedavi başarısı bariz şekilde artar.

Romatizmal hastalıkların tedavisinde yenilikler söz konusu 
mu? Söz konusu ise bunlar nelerdir?

Romatizmal hastalıklar en fazla tedavi yeniliği olan dahili branşlarlar-
dan biridir.  Son yıllarda özellikle biyolojik tedaviler olarak adlandırılan 

ileri teknoloji ürünü tedaviler romatizmal hastalıkların tedavisinde çığır açmıştır. Klasik tedaviler ile tedavisi yapılamayan hastalarda çok 
anlamlı iyileşmeler biyolojik tedaviler ile mümkün olmaktadır.  

Sizi çok etkileyen bir anınız var mı?

Mesleğimizin yapısı gereği birçok insanla temas ediyoruz ve bolca anımız oluyor. İlk aklıma gelenlerden birini aktarmak isterim. Biraz 
hüzünlü ama bu tip olaylar da hekimliğin bir parçası. Dahiliyede görev yapıyorken lenfoma tanılı bir hastam vardı. Kendisi hemşireydi. Hem 
mesleğinden hem de uzun süre takipten dolayı artık bir arkadaş gibi olmuştuk.  Takipleri esnasında hastalığı tekrarlayınca kendisi, annesi ve 
ben adeta yıkılmıştık. Konuşurken hepimizin gözleri dolmuştu. Sonra annesi doktor odasına gelmiş ve sarılarak ağlamıştı. Bu yaşanan olay 
bizim de insan olduğumuzu hatırlatan, hiç unutamayacağım anılarımdan biridir.

İleriye yönelik hedefleriniz, beklentileriniz nelerdir?
En önemli hedefim hekimliği layıkıyla yapmak ve bilim denizine bir damla da olsa katkı sağlamaktır.

Röportaj/ Fotoğraf: Elif EMİROĞLU SÖNMEZ



Dünyada yeni uygulanmaya başlanan yöntem, 
Gaziantep’te ilk kez GAÜN Hastanesi’nde gerçekleştirildi
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Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özge Kömürcü Karuserci ve ekibi 
tarafından gerçekleştirilen bu başarılı operasyon sonrası, hasta ertesi gün taburcu edildi. 

Gaziantep’te ilk defa yapılan operasyon hakkında bilgi veren Doç. Dr. Özge Kömürcü Karuserci “V-Notes cerrahisi doğal bir açıklık olan vajina-
dan gerçekleştirilen tüm cerrahilerin ortak adıdır. V-Notes prosedürü, laparoskopik (kapalı) cerrahinin avantajlarını kullanarak geleneksel 
vajinal cerrahinin cerrahi ve teknik zorluklarının üstesinden gelmektedir” dedi.

V-NOTES izsiz ve ağrısız bir operasyon

Hasta ve hekim için oldukça konforlu bir ameliyat olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Özge 
Kömürcü Karuserci, “V-notes tekniğinden önce rahim alma gibi ameliyatlar için karından kesi 
yapılırdı. Bu sebeple dikiş izleri, karın ağrısı ve en az birkaç hafta süren tam toparlanma 
süreci hastalar için daha zorlayıcı hale gelirdi. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Şahinbey 
Eğitim Araştırma Hastanesinde uygulamış olduğumuz V-notes uygulamasında karında kesik 
ve sonrasında dikiş olmadığı için, hasta ameliyat sonrası bir gün içerisinde normal yaşamına 
geri dönebiliyor. Tabi ki belirli kanser tipleri, büyük myomlar, büyük kitleler gibi mecburen 
karından yapılması gereken birçok ameliyat tipi var, ve hali hazıra bu ameliyatları da yüksek 
başarı oranlarıyla gerçekleştirmekteyiz. Dolayısıyla uygun hastalarda yapılan V-Notes cerra-
hisi yüksek başarı oranlarını beraberinde getirmektedir” şeklinde konuştu. 

V-notes tekniğinin çok sayıda jinekolojik sorunda kullanıldığını ifade eden Doç. Dr. Özge 
Kömürcü Karuserci, “Rahim ve yumurtalık alma operasyonlarının dışında, dış gebelik, tüp alma-bağlama, yumurtalık kisti, apse gibi operasyonla-
rı gibi rahmi koruyarak uygulanabilecek durumlarda da V-notes tekniği uygulayabili-
yoruz. Ameliyat sonrası dikiş de uygulanmıyor. Bu sebeple gerek hasta ve gerekse 
hekim için oldukça konforlu bir ameliyattır” dedi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bir ilk gerçekleştirildi

Karuserci, “Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bir ilki gerçekleştirdik. V-notes yönte-
mi ile rahim-yumurtalık ve tüplerin alınması ameliyatının sonuçları beklenenin de 
üstünde başarılıydı. 54 yaşında, bekâr, menopozda, rahim boyutları 12*13*7 cm 
olan (beklenen boyutların 2-3 kat büyüklüğünde) ve rahim sarkması olmayan hasta-
ya klasik yöntemlerle vajinal yoldan bu cerrahiyi gerçekleştirmek mümkün değildi. 
Karından yapılan açık ya da kapalı ameliyat sonrası hastaları en erken 2. günde 
taburcu ederken, bu hastamız ameliyattan bir gün sonra taburcu edidi. Hasta karnın-
da hiçbir iz olmadığı ve neredeyse hiç ağrı hissetmediği için ameliyat olduğuna bile inanamadığını belirterek memnuniyetini çok kez ifade etti. 
Dünyada da çok yeni ve Türkiye’de sadece sayılı merkezlerde uygulanmaya başlayan bu cerrahide Rektörlüğümüzün, Başhekimliğimizin ve 
Anabilim Dalımızın desteğini arkamıza alarak bölgede bu alanda referans merkez olmayı hedeflemekteyiz” ifadelerine yer verdi.

Haber: Elif  EMİROĞLU SÖNMEZ

Gaziantep’te ilk kez V-Notes olarak adlandırılan vücutta hiçbir kesi yapmadan,
laparoskopik olarak doğum kanalından gerçekleştirilen cerrahi yöntem
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hastanesi bünyesinde gerçekleştirildi. 



GAÜN HASTANESİ’NDEN BİR İLK DAHA;
KORDON KANI İLE KÖK HÜCRE NAKLİ
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Suriyeli ailenin 4 yaşındaki kızı bölgede ilk kez Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hastanesi’nde gerçekleştirilmiş 
olan nakil işlemi ile hayata tutundu. 

4 yaşındaki bağışıklık(immün) yetmezliği olan hastaya, kardeşinin göbek bağından doğum sırasında alınan kök 
hücrelerle kök hücre nakli yapıldı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki ilk ve tek kemik iliği nakli merkezi olan Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Çocuk Kemik İliği Nakli Merkezi’nde gerçekleştirilen nakil işlemiyle ilgili, merkezin 
Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Sinan Akbayram,“ Hastamız sık sık enfeksiyon ve zatürree 
geçiriyor. Bu nedenle aile,  hastamız 15 aylıkken hastanemiz çocuk immünoloji ve 
alerji hastalıkları bölümüne başvuruyor. Burada yapılan tetkiklerle vücut direnç 
yokluğu(MHC Class II) eksikliği saptanıyor. Bu hastamızın anne ve babası akraba. 
Ailede benzer bir şikâyeti olan kimse yok. Hastamıza durumu nedeniyle nakil gereki-
yordu. Ancak hastanın vericisi yoktu. Bu süre zarfında ailenin yeni bir bebeği olması 
üzerine, doğan bebeğin kordon kanının saklatılması kararına vardık.  Hastamızın 
tam uyumlu doku grubu olan kardeşinin göbek bağından alınan kan dış merkezde 
donduruldu. Biz de hastamızı nakil ünitesine alıp tedavisine başladık. Kemoterapiye 
başlamadan önce dondurulan kordon kanının bize ulaştırılması için merkezle diyalo-
ga geçtik, nakil tarihini söyledik. Kan, dış merkezden özel bir cihazın içerisinde bize 
gönderildi.  Kanı başarılı bir şekilde hastamıza naklettik” dedi.

Bölgede ilk kez GAÜN Hastanesi’nde yapılan nâkilin oldukça başarılı geçtiğini 
vurgulayan Prof. Dr. Sinan Akbayram sözlerine, “Hastanın şu an ki durumu oldukça iyi. Nakil esnasında ve 
sonrasında herhangi bir problem yaşamadık. Bundan sonraki süreçte; nakil hücrelerinin çalışmasını, yeni ve 
sağlıklı vücut direncini arttıracak hücreler üretmesini bekliyoruz. Kordon kanı nakli bölgemizde ilk defa yapılan bir işlem. Gaziantep 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kemik İliği Nakil Ünitesi’nde gerçekleştirdiğimiz bu nakil ben ve ekibim; Dr. Öğr, Üyesi Esra Pekpak 
Şahinoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Ceyda Ören, Sorumlu Hemşire Sevda Soyak, Koordinatör Seyhan Göğüş eşliğinde yapıldı” şeklinde devam 
etti. 

Haber/Fotoğraf: Elif EMİROĞLU SÖNMEZ



Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hastanesi’ne 4 Mart Dünya Obezite Günü’nde “Obezite Merkezi” açıldı. 

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suzan Tabur’un Sorumlu Hekim olduğu merkezde; diyetisyen, 
fizyoterapist, psikolog, koordinatör olmak üzere birçok personel görev yapacak. 

Fazla kilolarından kurtulmak ve sağlıklı bir yaşam biçimine kavuşmak isteyen kişilerin başvurabileceği merkezde; Endokrinoloji, Genel Cerra-
hi, Psikiyatri, Fizik Tedavi, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları alanlarından uzman hekimler hizmet verecek.

Hastane poliklinik girişinde hizmete giren merkezin açılışında konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, “Obezite Merkezi Gaziantep’i-
mize hayırlı olsun. Obezite; hastalıkların en önemli tetikleyicilerinden biri. Hatta Covid-19’dan ölenlerin bir kısmında da obezitenin tetikleyici 
unsur olduğu söylenmekte. Ülkemizde giderek artan bir sorun olarak karşımıza çıkan obezite, tehlike arz ettiği için böyle bir merkez açma gereği 
duyduk. Gaziantep iktisaden zengin, hareketli bir gastronomi şehri. Bu nedenle şehrimizde buna ihtiyaç olduğu kanaatine vardık. Rektör 
Yardımcımız Prof. Dr. Ayşe Balat, Başhekimimiz Prof. Dr. Belgin Alaşehirli ve ekibimizle birlikte merkezin açılmasının gerekliliği konusunda hem 
fikir olduk. Bu merkezi Gaziantep’e kazandırmaktan son derece mutluyuz” dedi.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın sözlerine, “Obezite ile ilgili sorunlar yaşayan vatandaşlarımız için bilimle, sporu kullanarak bir çözüm 
üretmeye çalışıyoruz. Modern tıbbın çözümlerinin yanına sporu katmak istiyoruz. Hastalarımıza, bu yöntemleri kenara itmeden, dengeli besle-

nerek ve spor yaparak zayıflamayı önereceğiz. Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ayşe Balat ve 
Hastane Başhekimimiz Prof. Dr. Belgin Alaşehirli başta olmak üzere bu merkezde emeği 
geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum “ şeklinde devam etti. 

Açılışta konuşan GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat ise, “Bu merkezin kurul-
masıyla ilgili Sayın Rektörümüzün de izniyle hem Çocuk Endokrinoloji hem de Erişkin 
Endokrinolojiden arkadaşlarımızla istişare etmiştik. Bu istişare sonucu Gaziantep’te böyle 
bir merkezin olması gerektiği kararını almıştık. Sonrasında ise başvurularımızı yapıp 
Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK) kabul aldık. Şimdi ise Başhekimlik ekibinin özverili 
çalışmalarıyla böyle güzel bir merkeze kavuşmuş olduk. Obezite çağımızın sorunu ve bu 
sorun multidisipliner bir yaklaşım gerektiriyor. Bu nedenle ekibimizde Endokrinolojideki 
hocalarımıza ek olarak Fizik Tedavi, Göğüs Hastalıkları da dahil olmak üzere çok değerli 
hocalarımız yer alıyor. Bu merkezde; hastalara bireysel programlar hazırlanacak. İşin 
içinde beslenme, diyetetik, psikololojinin de olduğu hatta cerrahi gerektiren hastalara 
obezite cerrahisinin de yapılabileceği bir ekiple birlikte Gaziantep halkının ve bölgenin 

hizmetindeyiz. Bu merkezde bütün arkadaşlarımızın çok emeği var. Katkıları için şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Merkezimizin, hayır-
lı bir merkez olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi. 

Merkezin açılışına; Hastane Başhekimi Prof. Dr. Belgin Alaşehirli, Başhekim Yardımcıları Prof. Dr. Adnan Celkan, Prof. Dr. Şevki Hakan 
Eren,Obezite Merkezi Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Suzan Tabur, Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri’nden Prof. Dr. Meral Uyar, Prof. Dr. Mehmet 
Keskin, Prof. Dr. Özlem Altındağ, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ersin Akarsu, Doç. Dr. Zeynel Abidin 
Sayıner, hastane idari yöneticileri ve merkez çalışanları katıldı. 

Haber/Fotoğraf: Elif EMİROĞLU SÖNMEZ
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PERSONELDEN HABERLER
Hastanemizin personeli Selim Gülcü’nün bebeği dünyaya gelmiştir. GÜLCÜ çiftini 

tebrik eder, personelimize ve ailesine bebekleriyle beraber sağlık ve mutluluk dolu yıllar 
dileriz.

Hastanemizin personeli İbrahim Aslan’ın bebeği dünyaya gelmiştir. ASLAN çiftini 
tebrik eder, personelimize ve ailesine bebekleriyle beraber sağlık ve mutluluk dolu yıllar 
dileriz. 

Hastanemizin personeli Muzaffer Yusufoğlu’nun bebeği dünyaya gelmiştir. YUSU-
FOĞLU çiftini tebrik eder, personelimize ve ailesine bebekleriyle beraber sağlık ve mut-
luluk dolu yıllar dileriz. 

Hastanemizin personeli Mehmet Ali Güneş’in bebeği dünyaya gelmiştir. GÜNEŞ çiftini 
tebrik eder, personelimize ve ailesine bebekleriyle beraber sağlık ve mutluluk dolu yıllar 
dileriz.

 
Hastanemizin personeli Mikail Keskin’in bebeği dünyaya gelmiştir. KESKİN çiftini 

tebrik eder, personelimize ve ailesine bebekleriyle beraber sağlık ve mutluluk dolu yıllar 
dileriz. 

Hastanemizin personeli Emin Mahir Süzer’in bebeği dünyaya gelmiştir. SÜZER çiftini 
tebrik eder, personelimize ve ailesine bebekleriyle beraber sağlık ve mutluluk dolu yıllar 
dileriz. 

Hastanemizin personeli Selman Erin’in bebeği dünyaya gelmiştir. ERİN çiftini tebrik 
eder, personelimize ve ailesine bebekleriyle beraber sağlık ve mutluluk dolu yıllar dile-
riz. 

Hastanemizin personeli Yahya Öztürk’ün bebeği dünyaya gelmiştir. ÖZTÜRK çiftini 
tebrik eder, personelimize ve ailesine bebekleriyle beraber sağlık ve mutluluk dolu yıllar 
dileriz. 

Hastanemizin personeli Eylem Çopur dünya evine girmiştir. Eylem Çopur ve eşini 
tebrik eder, ömür boyu mutluluklar dileriz.
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