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B�z NCR Internat�onal Hosp�tal yönet�m� ve çalışanları
olarak halkımızın sağlığına yönel�k en sağlıklı b�lg�ler�
sunmak, duygu düşünce ve anılarımızı s�zlerle paylaşmak,
yörem�z kültürünü yaşatmak ve gen�ş k�tlelere duyurmak
amacıyla el�n�zde bulunan çalışmanın �lk sayısını hazırlayarak
s�zlere takd�m ed�yoruz.

Bu çalışmada, çeş�tl� hastalıkların tanı ve tedav�s�ne a�t,
alanında uzman hek�mler tarafından hazırlanan
aydınlatıcı yazıları, sağlık alanındak� yen� gel�şmeler�,
halk sağlığına yönel�k koruyucu hek�ml�ğe �l�şk�n b�lg�ler�
bulab�l�rs�n�z. Ayrıca; Gaz�antep kültürünü yansıtan
bölümlere ve yören�n sağlık haberler�ne de yer vermek
�st�yoruz.

B�r sosyal sorumluluk projes� olarak değerlend�r�leb�lecek
bu çalışmamızın uzun yıllar devam etmes� üm�d�yle bütün
okurlarımıza sağlıklı, mutlu, güzel günler d�l�yoruz.
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BU ÖNERİLER KANSERDEN KORUYOR!
                ünyada ve Türk�ye'de  kanser  hastalığı, �n-
                sanlar �ç�n tehl�ke  olma özell�ğ�n� sürdür-
                meye devam ed�yor. Ülkem�zde  her yıl
150-170.000 kadar  yen� kanser vakası  tesp�t ed�l�-
yor. Yapılan son b�l�msel araştırmalar  kanser vaka-
larının üçte b�r�nden fazlasının  önleneb�leceğ�n�
ortaya koyuyor. Bu yazımızda başlıklar hal�nde sı-
ralayacağımız hususlara d�kkat ed�lmes�yle ülke-
m�zde her yıl on b�nlerce  �nsanımızın kanser has-
talığına yakalanması önleneb�l�r.

azaldığı, vücudun savun-
ma mekan�zmalarının akt�-
ve  olmasıyla bağışıklık s�s-
tem�n�n güçlend�ğ� ruh ve
beden sağlığının üst dü-
zeye çıktığı bel�rt�l�yor.

KANSERDEN KORUNMADA SAĞLIKLI
BESLENMEK ÖNEMLİ
İç�nde bulunduğumuz çağda ne yazık k�; sağlıklı
bes�n bulmak her geçen gün daha da  zorlaşıyor.
Özell�kle şeh�rlerde yaşayan �nsanlar, doğal bes�n-
lere ulaşmakta  büyük sıkıntılar yaşıyor.  Oysa
bes�nler doğallıktan uzaklaştıkça k�myasal mad-
delerle rafiner�ze oluyor ve b�r çoğunun �nsan
sağlığına etk�ler�n� henüz tam olarak b�lemed�-
ğ�m�z bu katkı maddeler�, vücudumuzda kanser
r�sk�n� artırıyor.  O halde kanserden korunab�lmek
�ç�n mümkün olduğu kadar bes�nler�n doğal ha-
l�n� terc�h etmek gerek�yor.  Aks� takd�rde bes�n-
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HAREKET ETMEK KANSERİ ÖNLÜYOR.
Yapılan b�l�msel araştırmalar, harekets�z yaşamın
başta kanser olmak üzere b�rçok  hastalığa  da-
vet�ye çıkardığını ortaya koyuyor.  Düzenl� fiz�ksel
akt�v�ten�n kanser hastalığının önlenmes�nde çok
öneml� b�r rol oynadığı kabul ed�l�yor. Düzenl� eg-
zers�z  yapanlarda,  kanser  başta olmak üzere 
kalp-damar  hastalıkları, hareket s�stem� hastalık-
ları ve m�de-bağırsak s�stem� hastalıkları r�sk�n�n

 lerle alınan çeş�tl� k�myasal maddeler �nsan vücu-
dunda n�tr�t ve n�tratlarla b�rleşerek n�trozam�nler
g�b� çok tehl�kel� kansorejen maddeler�n oluşumu-
na sebep olab�l�r. Elbette değ�ş�k bes�n  öğeler�n�n
dengel�  b�r şek�lde  tüket�lmes� de büyük önem
arz ed�yor.

Beslenme rej�m�nde olab�ld�ğ�nce sebze, meyve
tüket�m�ne ağırlık ver�lmes� hem v�tam�n ve m�ne-
ral yönünden sağlıklı beslenmey� sağlıyor, hem de
posa bırakan l�fl� gıdalar sayes�nde bağırsakların
çalışmasıyla, çeş�tl� s�nd�r�m s�stem� kanserler� r�sk�
azalıyor. Ayrıca  beslenmede ''Her şey�n azı karar,
çoğu zarar'' �lkes�yle hareket ed�lerek h�çb�r bes�n
unsurunda aşırıya  g�d�lmemes� ve kalor� kısıtlaması
sayes�nde hem kanser r�sk� azalıyor, hem de b�rçok
başka hastalıktan korunmak mümkün hale gel�yor.

TÜTÜN VE TÜTÜN MAMULLERİ KANSERİN
ÖNEMLİ SEBEPLERİ ARASINDA
Başta akc�ğer kanser� olmak üzere b�rçok kanser
türünde tütün ve tütün mamuller�n�n öneml� rol
oynadığı b�l�nmekted�r. Dünyada ve Türk�ye'de ya-
pılan araştırmalarda akc�ğer kanserler�n�n yüzde
doksandan fazlasının s�garadan kaynaklandığı be-
l�rlenm�şt�r. B�z�m yaptığımız araştırmalarda da bu
oran yüzde yüze yakın bulunmuştur. S�garadak�
b�nlerce zeh�rl� k�myasal madde,  sadece solunum
yolu kanserler�ne yol açmakla kalmaz, bu k�mya-
salların b�r kısmı �nsan vücudundan �drar yolu �le
atıldığı �ç�n mesane kanser�ne de yol açmaktadır.
Sadece s�gara değ�l narg�le, p�po g�b� bütün tütün
mamüller� ve puro kullanımı da kanser hastalığına
yol açmaktadır. Kanserojen etk�, aynı ş�ddette pas�f
�ç�c�ler� de kapsamaktadır.

Tütün mamüller�, sadece kanser hastalığının değ�l
 aynı zamanda kalp damar s�stem� hastalıklarının,

B�r güneş ülkes� olan Türk�ye'de, özell�kle yaz ay-
larında öğlen saatler�nde güneş ışınlarının yer-
yüzüne d�k b�r açıyla  gelmes� sebeb�yle �nsanla-
rımız güneş�n ultra v�yole ışınlarına fazla maruz
kalmakta ve bunun sonucunda çok tehl�kel� c�lt
kanserler� oluşab�lmekted�r. Elbette güneş ışın-
larının D v�tam�n� sentez�ndek� olumlu etk�s� se-
beb�yle �nsan sağlığında faydalı katkıları vardır.
Ancak bu konuda aşırıya g�d�lmes�, başta mal�gn
melanom olmak üzere b�rçok c�lt kanser� türüne
yol açab�lmekted�r. O halde, her konuda olduğu
g�b� güneş konusunda da aşırılıklardan kaçınıl-
ması ve yaz mevs�m�nde öğlen saatler�nde ön-
lemler�n alınması gerekmekted�r.

HİJYEN KURALLARINA UYMAK
KANSERDE KORUYOR
Kanserle �lg�l� araştırmaların ışığında son b�lg�le-
r�n�z� gözden geç�rd�ğ�m�zde h�jyen kurallarına
uymanın genel sağlımızın korunmasında olduğu
g�b� kanser�n önlenmes�nde de büyük rol oyna-
dığı görülmekted�r. Özell�kle bazı kanser türler�-
ne v�rüsler�n yol açtığı anlaşılmış ve kanser�n
önlenmes�nde h�jyen�n önem� daha �y� anlaşıl-
mıştır. Tem�zl�k, uyku sağlığı,  çalışma sağlığı,
çevre sağlığı g�b� konularda h�jyen kurallarına
uyulması, ülkem�zde ve dünyada kanser�n ön-
lenmes�nde öneml� b�r �lerleme sağlayacaktır.

KOAH (Kron�k Obstrükt�f Akc�ğer Hastalığı) başta
olmak üzere solunum s�stem� hastalıklarının çok
öneml� b�r sebeb�d�r. 

GÜNEŞİN ZARARLI ETKİLERİNDEN
KORUNMAK GEREKİYOR

Prof. Dr. Kad�rhan Sunguroğlu
NCR Internat�onal Hosp�tal Tıbb� D�rektörü
Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Genel Başkan Yardımcısı



                 ezaryenle yapılan doğumun ardından
                 anne adayları, b�r sonrak� çocuğunu nor-
                 mal (vaj�nal) doğumla dünyaya get�reb�l�r
                 m�?  Bu soruya bell� koşullar çerçeves�nde
“evet” yanıtını vereb�l�r�z. Zaten Sağlık Bakanlığının,
�lg�l� yayınlarında Sezeryen Sonrası Vaj�nal Doğum
(SSVD) konusunda hek�mler� ve anne adaylarını
teşv�k ett�ğ�n� görüyoruz. B�l�yoruz k�; mümkün
olduğunca müdahale ed�lmeden başlamış b�r
doğumla doğmak bebek �ç�n en sağlıklı sonuçtur.
Tekrar tekrar amel�yat olmaktansa normal doğum
yapmak anne sağlığı açısından da en �deal olanıdır. 

Sağlık Bakanlığı tarafından, Kadın Doğum ve
Per�natoloj� Dernekler�n�n �şb�rl�ğ� �le hazırlanan
“Doğum Eylem� Rehber�”nde de SSVD’n�n des-
teklend�ğ�n� görüyoruz. Bu rehber sezaryen son-
rası normal doğum yapma şartlarını şu şek�lde
özetl�yor:

» Sezaryende rahm�n alt kısmına yatay kes� ya-
pılmış olması (ülkem�zde hemen hemen tüm
sezaryenler bu kes�yle yapılmakta)

» Rah�mde sezaryen dışında başka amel�yat  ya da
   anormall�k olmaması,
» Pelv�k darlık (çatı darlığı)  olmaması,
» Fetüsün 4000 gramın altında olması,
» Ham�len�n tüm eylem süres�nce b�r doktor tara-
   fından �zleneb�lmes� ve gerekt�ğ�nde ac�l sezar-
   yen yapılab�lme koşullarının bulunması
» 24 saat fetal mon�tor�zasyonun gerçekleşeceğ�
   koşulların bulunması
» Ac�l b�r durum �ç�n gereken anestez� ek�b� ve
   amel�yathane koşullarının bulunması
» Ac�l b�r durum hal�nde kan nakl�ne olanak
   sağlayan koşulların bulunması. 
» Sezaryen ve normal doğumun arasındak�
   süren�n sağlıklı b�r doğum gerçekleşeb�ls�n d�ye
   en az 2 – 2,5 yıl olması uygun olacaktır.

SEZARYEN SONRASI NORMAL
DOĞUMUN RİSKLERİ
SSVD konusunda anneler�n önüne konulan en
büyük r�sk, doğum sırasında esk� d�k�ş yer�n�n
açılması ve bunun sonucunda anne ve bebeğ�n
yaşamının tehl�keye g�rmes�d�r. Bu r�sk o kadar

Op. Dr. Emel Per� Canbolat
NCR Internat�onal Hosp�tal
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

SEZARYEN SONRASI
 NORMAL DOĞUM MÜMKÜN MÜ?

abartıldığı g�b� yüksek değ�ld�r. Görülme oranı sadece
yüzde 0.5-1.5 arasındadır. B�rçok durumda en ufak
b�r r�skte b�le sezaryen kararı alınacağını da hesap-
larsak bu oran daha da düşecekt�r.

Sağlık Bakanlığı'nın Doğum Eylem� Rehber�'nde
SSVD'n�n r�skler� şöyle tanımlanmıştır:

» Uterus rüptürü (rahm�n doğumda sezaryen
   yer�nden açılması) - yüzde 0.2-1.5 (öncek� sezar-
   yende alt transvers kes� �se)

» Ac�l sezaryen gereks�n�mler� (yüzde 30)

» Fetal sıkıntı ve bebek �ç�n yen�doğan ün�tes�ne
   �ht�yaç hal�n�n ortaya çıkması

» Doğuma bağlı bebek kaybı, SSVD'de yaklaşık
   10.000'de 2-3 olarak saptanmıştır. İlk doğumunu
   yapan b�r ham�lede de aynı r�sk olduğu göz önü-
   ne alındığında, SSVD'ye bağlı r�sk artışının abar-
   tıldığı g�b� yüksek olmadığını görüyoruz.

SSVD'NİN AVANTAJLARI 
Öncel�kle sezaryen�n bebek ve anne �ç�n r�skler�ne
bakalım. Sezaryen�n anne �ç�n r�sk�, normal doğu-
ma göre artmış ağrı, hastanede kalış süres�n�n
uzaması, artmış kanama ve enfeks�yon oranları,
büyük organ yaralanmaları, plasentanın yanlış
yerleşme oranlarında artış ve doğum sonrası
depresyon oranında
artış sayılab�l�r. 

Bebek �ç�nse erken doğum r�sk�, solunum prob-
lemler� yaşamasında artan r�skler, bazı zaman
c�lt kes�ler�, emz�rme ve bağlanma sorunları
sayılab�l�r. İşte SSVD �steyen anneler, bu r�skler�n
de farkındalar ve mümkün olduğunca SSVD
yaparak hem bu r�skler� almaktan kaçınmak
hem de doğal doğumun get�rd�ğ� tüm olumlu
etk�ler� yaşamak �st�yorlar. 

SAĞLIK BAKANLIĞI DA SSVD'Yİ
ONAYLIYOR
Sağlık Bakanlığı'nın Doğum Eylem� Yönet�m
Rehber�'n�n sezaryen olasılığının düşürülme-
s�yle �lg�l� öner�ler� arasında şu madde SSVD �le
�lg�l�: “Uygun olan vakalarda sezaryen sonrası
vaj�nal doğum öner�leb�l�r. Uygulama önces�
g�r�ş�m�n r�skler� anne adayına aydınlatılmış
hasta onam formu �le açıklanmalıdır.” Özetle
sezaryen; vaj�nal doğumun güvenle tamam-
lanmasının mümkün olmadığı durumlar söz
konusu �se veya vaj�nal doğum �le b�rl�kte
maternal ve/veya fetal morb�d�te ve mortal�-
tede bel�rg�n artış r�sk� varsa uygulanır. Sezar-
yenler�n �steme bağlı olarak değ�l, tıbb� neden-
lere bağlı yapılması gerekmekted�r.

SSVD başarısını arttırmak hastanın el�nde.
Doğuma gerg�n ve korkan b�r z�h�nle değ�l,
güvenen ve doğumun her türlü şekl�ne hazır b�r
z�h�nle g�rmeler� gerek�yor. Doğum eğ�t�m� de
almış uzman k�ş�lerce ver�len “yoga” ve “p�lates”
çalışmaları bu konuda en büyük yardımcıları
olacaktır ama burada en öneml� konu SSVD
konusunda kend�ler�ne destek bulab�lecekler�
doktor veya hastane bulmak. 
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ANNE SÜTÜ
MUCİZESİ

�k� kes�n bel�rt�s� vardır.  B�r�nc�s� bebeğ�n�z�n yete-
r�nce k�lo alamaması (k� burada yeter�nce kısmı
öneml�. Bebeğ�n aylık doktor tak�pler�nde ulaş-
ması gereken k�lodan bahsed�yoruz.), �k�nc�s� de
günde 7'den az sayıda ç�ş�n� yapması. Anneler�n
kafalarını en çok meşgul eden soru ned�r d�ye sor-
sam şunu duyar g�b� oluyorum. Sütümü nasıl ar-
tırab�l�r�m? Bunun da tek yolu sık emz�rmekt�r.
Bebeğ�m�z� ne kadar çok emz�r�rsek sütümüz o
kadar çok artacaktır. Bebeğ�n� emz�ren anne
demek bol süt demekt�r. S�z sütünüzün bebeğ�-
n�ze yett�ğ�ne �nanın ve sık sık emz�r�n. Her anne
yavrusu �ç�n her şey�n en �y�s�n� �ster. Bebeğ�n�z�n
hayata en �y� başlangıcı yapmasını �st�yorsanız
doğar doğmaz onu göğsünüze alın ve emz�rmeye
başlayın. Anne sütü alan bebek sağlıklı,mutlu, zek�
olur; kend�s�n� güvende h�sseder.

Dünya Sağlık Örgütü d�yor k� “Bebeğ�n�ze �lk 6 ay
sadece anne sütü ver�n ve uygun ek gıdalarla b�r-
l�kte 2 yaş ve �ler�s�ne kadar da emz�rmeye devam
ed�n.”

Anne sütü b�r muc�zed�r. Lütfen bebekler�m�z� bu
muc�zeden mahrum bırakmayalım…

ANNE SÜTÜ
MUCİZESİ

                �r düşünün… Gece saat 12…
                H�ç tanımadığınız �nsanlar, eller�n�z ayak-
                larınız gözler�n�z bağlı b�r şek�lde s�z� h�ç
                b�lmed�ğ�n�z b�r sokağın ortasına bırakı-
yorlar. Ne h�sseders�n�z? Em�n�m çok korkarsınız
ve kend�n�z� çok çares�z h�sseders�n�z. Öyle değ�l
m�? Yen� doğan bebek de �şte bu korku ve güven-
s�zl�kle dünyaya gel�r. Çünkü 9 ay boyunca kend�n�
güvende h�ssett�ğ� o korunaklı ortam yoktur artık.
Artık onun kend�s�n� güvende h�ssedeceğ� tek yer
vardır. Annes�n�n göğsü… Onun �ht�yaç duyduğu
tek şey vardır. O da annes�n�n sevg�yle verd�ğ�
anne sütü… Bebek doğar doğmaz anne bebek
buluşması sağlanarak hem bebeğ�n kend�s�n�
güvende h�ssetmes�ne, hem anne sütünün üret�-
m�n�n başlamasına, hem de anne �le bebek ara-
sındak� duygusal bağın güçlenmes�ne fayda sağ-
lar. Doğum sonrası �lk 1 saat �ç�nde emz�r�len be-
bekler aldıkları o b�r damla sütle hem �lk aşılarını
olmakta hem de hayata en �y� başlangıç şansını
yakalamaktalar. B�r anney� en çok kaygılandıran
şey sütünün bebeğ�ne yetmed�ğ� duygusudur.

S�z doğada hang� canlının sütünün yavrusuna
yetmed�ğ�n� gördünüz? Her canlının sütü yavru-
suna özeld�r. Sütünüzün bebeğ�n�ze yetmed�ğ�n�n
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d�şlerden kaynaklanan b�r problem bel ağrısıyla
kend�n� �fade edeb�l�r.  Bu yüzden sorunun ne
olduğunu anlamak �ç�n z�hn�n konuşturduğu d�l
kadar beden�n ne söyled�ğ�ne de kulak vermek
gerek�r. Almanya'da 1940 yılında bulunan ve
Avrupa'da yaygın b�r şek�lde hek�m uygulama-
sında olan b�r tedav� yöntem� olan nöralterap�
otonom s�n�r s�stem� üzer�nden etk� eden düşük
dozlarda lokal anestez�kler�n kullanıldığı, oldukça
etk�l� b�r tedav� yöntem�d�r. Nöralterap�de; özell�kl�
yerlere uygulanan lokal anestez�k enjeks�yonu �le
vücutta üç dolaşım s�stem� düzenlenm�ş olur. 

H
               er ne kadar; her b�r organ veya s�stem �le
                 b�r tıp dalı �lg�lense de aslında beden b�r
                 bütün olup tüm s�stemler b�rb�r�yle �l�şk�l�
                 olarak çalışır. Beden�m�z bu eşs�z uyumu
500 b�n km uzunluğundak� otonom s�n�r s�stem�
ağı üzer�nden sağlar. Otonom s�n�r s�stem� b�z�m
b�l�nçl� olarak haberdar olmadığımız vücut
fonks�yonlarımızı (kalp atışı, bağırsak hareket�,
hormonal s�stem, dokuların beslenmes� g�b�)
otomat�k olarak düzenler. Bu s�stem üzer�ndek�
herhang� b�r  bozukluk anatom�k olarak alakasız
g�b� görünen başka b�r s�stem� bozar. Mesela

Bunlar; kan dolaşımı, lenf dolaşımı ve s�n�r �let�s�d�r. B�r dokunun kan
dolaşımı artınca o doku beslen�r; lenf dolaşımı artınca da dokulardak�
atık ürünler tem�zlen�r. S�n�r �let�s� artar, düzenlenen doku �se daha düzgün
çalışır. Dolayısıyla; beslenen, tem�zlenen ve düzenl� komut alan dokunun
kend�n� �y�leşt�rme kapas�tes� artar. Bu sebeple nöralterap� kalıcı b�r tedav�
metodudur. Nöralterap� uygulamasında temel mantık düzenlemed�r.
Dolayısıyla bozulma bel�rt�ler� saptanan b�r yapının düzenlenmes�d�r. Yan�
anatom�k b�r eks�kl�k, genet�k b�r bozukluk g�b� durumlar nöralterap�
end�kasyonlarını oluşturmaz. Nöralterap� b�rçok tıp dalının �lg� alanında
olan hastalıkları �y�leşt�rmede kullanılırken, şüphes�z k�; nöroloj� branşı
bunun dışında konumlandırılamaz. Nöroloj� kl�n�ğ�m�zde uygun hastalara,
b�rçok hastalık �ç�n nöralterap�y� etk�n olarak kullanmaktayız. 

Uzm. Dr. Mehmet Al� Elç�
NCR Internat�onal Hosp�tal
Nöroloj� ve Nöralterap� Uzmanı
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TEDAVİ EDİLEN
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Vücudunuzun frekansı
bozulmuş olmasın!



B�lg� ve randevu �ç�n:

444 99 30
B�lg� ve Randevu �ç�n:

www.ncrhosp�tal.com

Hayat Boyu Yanınızda

Nöralterap� �le
boyun ve

bel ağrılarından
kurtulun!

Uzm. Dr. Mehmet Al� Elç�
Nöroloj� Uzmanı



MİDE BOTOKSU İŞE YARIYOR MU?
Norveçl� b�l�m �nsanlarının 2004 yılından bu yana çeş�tl�
denemeler sonucunda k�lo vermede olumlu etk�ler�ne da�r
onay verd�kler� M�de Botoksu uygulaması Türk�ye'de de
kullanılmaya başlandı.

                 astanede yatmayı gerekt�rmemes� ve 15
                 dak�ka g�b� kısa b�r sürede yapılıyor olması
                 ve k�ş�n�n hemen sosyal yaşantısına ger�
                 döneb�lmes� hastaya sağladığı konfor ba-
kımından cezbed�c� b�r özell�ğe sah�p, ancak yön-
tem�n başarılı olab�lmes� �ç�n en öneml� kr�ter�n
uygulama sonrası k�ş�ler�n d�yet uyumu. Mutlaka
d�yet�syen eşl�ğ�nde özel b�r beslenme programı-
nın oluşturulması gerek�yor aks� halde yöntemden
�sten�len ver�m�n alınamayacağının b�l�nmes�nde
fayda var.

 “Başta Norveç, Kore, ABD olmak üzere ülkem�zde
de kullanılan M�de Botoksu yöntem� �le 5-6 ayda
4-20 k�lo vermek gerçekten mümkün ancak uyul-
ması gereken çok öneml� bazı kr�terler mevcut. Bu
kr�terler� hastalar açısından değerlend�rmek ge-
rekt�ğ�nde; m�de botoksu �şlem�  sonrası d�yet�syen
eşl�ğ�nde tam b�r uyumla beslenmes�ne d�kkat
eden k�ş� �şlem önces� k�losu göz önünde bulun-
durularak 10-20 k�lo kadar vereb�l�yor. Bazı hastalar
d�yete kısmen uyum sağlayab�l�yor o zaman da
k�lo vermek mümkün oluyor ancak bu hedefle-
nen�n altında b�r k�lo kaybı oluyor. 

B�rçok merkezde hastaların yüzde 75'�nde başarılı
sonuçlar alındığı, yüzde 25'�nde mükemmel so-
nuçlar alıp hastaların daha �lk ayda 6-10 k�lo vere-
b�ld�kler� �zlenm�şt�r. B�raz daha ayrıntıya �nmek
gerek�rse hastaların yüzde 25'�nde gayet �y� so-

Uzm. Dr. Ramazan Gey�k
NCR Internat�onal Hosp�tal
İç Hastalıkları Uzmanı

nuçlar alıp �lk ayda 3-6 k�lo vereb�ld�kler�n�, yüzde
25'�nde �y� sonuçlar alıp �lk ayda 2-3 k�lo vereb�ld�k-
ler�n�, bu güzel sonuçlara rağmen yüzde 25
hasta grubunda da hastaların bel�rg�n açlık h�s-
setmemes�ne ve toklukla �lg�l� sorun olmamasına
rağmen ps�koloj�k temell� olarak yeme alışkanlık-
larından vazgeçemed�ğ� görülmüştür. 

MİDEDE UYGULANDIĞI 
BÖLGE ÇOK ÖNEMLİ
M�de botoksu �le m�den�n çok gen�ş b�r alanına
enjeks�yon yapılarak m�de kaslarının etk�s�z hale
gelmes� sağlanıyor. M�dede kasılmayı sağlayan
kaslar geç�c� süre �le çalışmadığı zaman gıdalar
m�dede uzun süre kalab�l�yor. Normalde karbon-
h�dratlar 2-3 saatte ya da 4 saatte, prote�nlerle b�r-
l�kte alındığı zaman 4-4,5 saatte boşalab�l�rken bu
uygulamadan sonra m�de boşalma süres� 12 saate
kadar çıkab�l�yor. Ayrıca Ghrel�n ded�ğ�m�z b�r açlık
hormonu var. Bu hormon en çok m�den�n fundu-
sundan salgılanmaktadır. Enjeks�yonların b�r kısmı
bu bölgeye de yapılıyor. Bu enjeks�yon sonrası

açlık hormon sev�yes� düzey� de çok c�dd� anlamda
düşeb�l�yor. Bu şek�lde hastaların �ştahları azalarak
m�dedek� tokluk h�ss� uzuyor. Dolayısı �le hasta k�lo
vermeye başlıyor. 

M�de Botoksu yaptıracakların b�lmes� gereken b�r
d�ğer öneml� ayrıntı da kullanılan botoks malzemes�
m�ktarıdır. Bu �şlemde c�lt gençleşt�rmeye oranla 100
kat daha fazla botoks malzemes� kullanılmaktadır.
Yöntem�n etk�l� olab�lmes� �ç�n bu dozu kısıtlama-
mak gerek�r. M�de Botoksu mal�yet� de bu b�lg�ler
dah�l�nde göz önünde bulundurulmalıdır. Ucuz ol-
ması açısından doz kısıtlamaları �le yapılan �şlemler,
yöntem�n başarısını da olumsuz anlamda etk�ler. 

M�de sorunları ve botoks alerj�s� olmayan herkese
yapılab�l�r. Tekn�ğ�n herhang� b�r yan etk�s� yoktur ve
herkese uygulanab�l�r, ancak botoks alerj�s� olanlar-
da, m�de ülser�, gastr�t, on �k� parmak bağırsağı ül-
ser� g�b� durumlarda uygulanması öner�lm�yor ve
öncel�kle bu problem�n düzelt�lmes� gerek�yor.

Bu nedenlerle gastroskop� �le �şlem önces�
mutlaka m�den�n değerlend�r�lmes� gerek�r.
İşlem sonrası çok sık olmayarak bulantı, ş�şk�nl�k
ş�kayetler� olab�l�yor. Botoks �şlem�nden sonra �lk
6 aylık sürec�n �y� değerlend�r�lmes� gerek�r. Bo-
toksun etk� süres� ortalama 4-6 ay kadar. Bundan
sonrak� süreçte botoksun tekrarlanıp tekrarlan-
maması hastanın genel durumuna bağlı olarak
gel�ş�yor. Mesela 75-80 k�loluk b�r hastanın bu
sürede 10-15 k�lo vermes� mümkün bu da 6 ay
sonunda �deal k�losuna ulaştı anlamına gel�r.
Sağlık problemler� de düzeld� �se botoksun yen�-
len mes�ne gerek duyulmaz ancak d�yet ve spor
programını devam ett�rmes� �sten�r. 6 aylık sü-
reçten sonra b�r m�ktar daha k�lo kaybına �ht�yaç
olduğu düşünülürse ve yapılan tekn�kten başarı
elde ed�lm�şse botoks tekrar ed�leb�l�r. L�teratür
b�lg�ler�nde 3 seansa kadar öner�l�yor. B�z burada
hasta �le beraber karar ver�yoruz. Hasta d�yette
uyumluysa ve mevcut 6 aylık sürec� �y� değerlen-
d�rd�yse uzun sürel� tokluğu kend�s�ne oluştur-
duğu değ�ş�kl�klerden yakınmıyor �se bu süreç
uzatılab�l�r.”

Bazı hastalar �şlem sonrası h�ç d�yet 
yapmıyor. Yapmadığı g�b� gece de yeme
alışkanlığına devam ed�yor. H�çb�r uygulama
s�h�rl� değnek değ�ld�r. Bunu unutmamak
lâzım. Bu tarz hastalarda da h�çb�r yöntem
�şe yaramayacağı g�b� M�de Botoksu da �şe
yaramaz.

H



                 nsan b�yoloj�k, ps�koloj�k ve sosyal b�r var-
                 lıktır. Varoluşumuzun �lk anından �ç�nde
                 bulunduğumuz ana dek bu üç süreç et-
                 k�leşerek b�z� b�z yapar. Bunlardan her-
hang� b�r�nde yaşanan b�r bozulma d�ğer süreçler�
de etk�leyerek b�r bütün hal�nde b�z� farklılaştırır.
Bu farklılaşmada genelde yaşamsal (meslek�, a�le-
sel, sosyal) �şlevsell�k alanlarında bozulma �le so-
nuçlanır. İnsanı tanımlarken de esasen bu �şlev-
sell�k alanlarındak� �l�şk�ler� üzer�nden tanımlamak
gerek�r. B�r k�ş�ye �y� �nsan derken '�y� kavramını'
oluşturan şeyler d�ğer �nsanlarla kurduğu �l�şk�de

“Depresyon tedav�s�nde ps�kotera-
p�den de yararlanılmalı”
Ps�k�yatr� Uzmanı Dr. Mustafa Ay, depresyon tedav�s�nde �laç tedav�s�ne ek olarak
ps�koterap� seanslarının da uygulanmasının hastalığın kalıcı tedav�s� �ç�n öneml�
olduğunu söyled�.

yatar. Mesleğ�nde usta b�r� ded�ğ�m�zde �se 'usta
kavramını' oluşturan k�ş�n�n ürett�ğ� nesneyle �l�ş-
k�s�nde ve bunun d�ğer �nsanlar tarafından beğe-
n�lmes�nde yatar. Buradan yola çıkarak şöyle b�r
yorum yapılab�l�r, hastalıklar özell�kle de ruhsal
hastalıklar �nsanın kend�s�, sosyal ve madd� çev-
res�yle kurduğu �l�şk�de b�r bozulmayla kend�n�
dışa vurur. Bu nedenle b�r hastalık tanımlanırken
özell�kle bu �l�şk�ler �ncelenmel�d�r.

Depresyon kel�mes�n� Türkçe de çöküntü kel�mes�
karşılar. Depresyon b�r hastalıktan çok b�r bulgular

Uzm. Dr. Mustafa Ay
NCR Internat�onal Hosp�tal
Ps�k�yatr� Uzmanı

bütünüdür; buna tıp term�noloj�s�nde sendrom
denmekted�r. Depres�f sendrom, depres�f bozukluk,
major depresyon aynı kl�n�k bulgular bütünü �ç�n
kullanılan ter�mlerd�r.

Ülkem�zde depresyon yaygınlığı % 3-6 kadardır.
Her yaş grubunda ve her c�nste görüleb�l�r. Kadın-
larda erkeklere oranla �k� kat daha fazla ortaya çıkar.  

Depresyonun ortaya çıkmasında bazı kolaylayıcı
faktörler vardır. Bunlar erken yaşlarda anne-baba
kaybı, madde kullanımı, alkolün kötüye kullanımı,
düşük sosyoekonom�k düzey (yoksulluk), �şs�zl�k,
c�nsel veya fiz�ksel kötü davranılma öyküsü, bazı
�laçlar, hastalıklar (kansızlık, şeker hastalığı, tro�d
hastalıkları vb), a�lede depresyon öyküsünün ol-
ması, boşanmış olma…

Depresyonda (çökme durumunda) duygu, düşün-
ce ve bedende çökme hal� olur. Duygu çöktü-
ğünde mutlu olmama, elem, keder, �steks�zl�k hal�
bel�rg�nd�r. Düşünceler çöktüğünde o güne ve
geleceğe �l�şk�n umutlu bekley�ş azalır, her şey
olumsuz olacakmışçasına b�r h�ssed�ş hal�, suçluluk

�

düşünceler�, �nt�har düşünceler� vb vardır.  Beden
çöktüğünde �se hals�zl�k, yorgunluk, muayene ve 
tetk�klerle başka b�r hastalık leh�ne açıklanama-
yan ağrı, sızı, karıncalanma, uyku düzens�zl�kler�,
c�nsel performans düşüklüğü olur.

Depresyon tanısı koyab�lmek �ç�n anlatılan bel�r-
t�ler�n tamamının bulunması gerekmez. Bu ya-
kınmalar başka b�r hastalıkla açıklanamıyor �se
yakınmalar aralıksız �k� hafta sürüyor ve k�ş�n�n
�şlevsell�ğ�n� bozuyor �se k�ş�ye depresyon tanısı
konulab�l�r. Depresyon tedav�s� tıbb�, ps�koloj�k
ve sosyal alanları kapsayan bütünlüklü b�r yak-
laşımı �çermel�d�r.

Tıbb� tedav�ler yalnızca �laç tedav�s�yle değ�l aynı
zamanda gerekt�ğ�nde kl�n�klerde yatarak uy-
gulanan farklı tedav� yöntemler�yle sürdürüle-
b�l�r. Depresyonda ant�depresan olarak b�l�nen
�laçlar kullanılır. İlaç k�ş�n�n yakınmasına, yaşına,
hastalığın süres�ne, hastanın varsa d�ğer hasta-
lıklarına göre b�r ps�k�yatr� uzmanınca düzenlen�r.

 



İlaçlara �l�şk�n toplumda yaygın olan kaygılar (ba-
ğımlılık yapma, hastalığı kötüleşt�rme, kısırlık yap-
ma, organsal bozulma vb.) gerçeklerle örtüşmez;
ant�depresanların yan etk�ler� vardır ancak bunla-
rın çoğunluğu gel�p geç�c� etk�lerd�r; çoğu kez �laç
değ�şt�rmey� yada kesmey� gerekt�rmez.  İlaç kul-
lanım süres� hastalığın seyr�ne göre hek�m tara-
fından bel�rlen�r ortalama �lk hastalık dönem�nde
bu süre altı ay �le b�r yıl arasındadır. Ps�koloj�k te-
dav� farklı ps�koterap� yöntemler�yle uygulanır. Bu
terap�ler çoğu kez �laç tedav�s�ne ek olarak teda-
v�y� güçlend�rmek amacıyla kullanılırlar. Sosyal
düzenlemeler ve uygulamalarda öneml�d�r. Bun-
lar yaşamsal alanları düzenleme, stresl� ortamlar-
dan uzaklaşma, daha önce hoşlanılan uğraşlara
zaman ayırma, spor, bozukluk hakkında b�lg�
ed�nme ve kend�ne yardım edeb�lmey� öğrenme
g�b� yöntemler� �çer�r. Alternat�f olarak adlandırılan
farklı tedav� türler� (b�tk�sel �laçlar, m�st�k eğ�l�mler)

yaygın olsa da bunların etk�nl�ğ�ne yönel�k b�l�m-
sel kanıtlar yoktur.

Depresyon olgularının öneml� b�r kısmı tedav�
yöntemler�nden yararlanır, �y�l�k hal�ne ulaşırlar.
Tedav� ed�lmeyen olgularda �se uzun b�r hastalık
sürec�n�n sonunda düzelme olab�l�r ancak bunun
oranı düşüktür; tedav� olmayan olgularda hasta-
lığın kalıcılaşma olasılığı yüksekt�r. Tedav�ye erken
başlamak yanıt alma süres�n� kısaltır. Depresyon
tanısı almış hastaların öneml� b�r kısmında (%20)
kalıcılaşma görülür.

Erken yaşlarda başlayanlarda depresyonun tek-
rarlama olasılığı �se yüksekt�r. Depresyon yaşam
boyu ataklar ve y�nelemelerle süreb�len b�r
bozukluktur.

ÇOCUĞUNUZUN
SÜNNETİNİ KIRKI
ÇIKMADAN YAPTIRIN!
Sünnet; İslam� b�r zorunlulukla beraber yüzyıllardır
toplumumuzda 'törensel' b�r gelenek hal�nde uy-
gulanmaktadır. Sünnet�n mevs�m� yoktur ancak
çocuğun yaşı öneml�d�r. 3-6 yaş arası sünnet, ço-
cuklarda ps�koloj�k olarak kalıcı travmalar bıraka-
b�leceğ�nden önerm�yoruz. En �deal sünnet yaşı
erken yapılan (İlk 6 ay �çer�s�nde) d�r. Yörem�zde
de en çok terc�h ed�len ve uygun görülen 40 gün
�çer�s�nde yapılandır. (40'ı çıkmadan sünnet yap-
mak dey�m� de bunu amaçlamaktadır). Ancak 3
yaşına kadar da güvenle yapılmaktadır. Eğer bu
yaş geç�r�ld� �se en uygunu okul dönem�n� bek-
lemekt�r. Sünnet b�r cerrah� �şlemd�r. Yan� küçük
b�r amel�yattır. Amel�yattak� tüm kurallar sünnet-
te de uygulanmaktadır. Özell�kle kullanılan alet-
ler�n ster�l olması, kullanılan d�k�ş materyaller�n�n
kal�tes� ve uygulayan k�ş�n�n tecrübes� öneml�d�r. 

Sünnet tamamlanırken p�p�n�n etrafına kreml� b�r
sargı sarılır ve üzer� y�ne b�r gazlı bezle kapatılır.
Bu sargıların üzer�ne bolca zeyt�nyağı dökülür. Ç�ş
de bu sargıların üzer�ne yapılır.  Bu bölge ç�şl� zey-
t�nyağlı olarak 3-4 gün kalır. Ç�ş ve zeyt�nyağ
�ç�nde doğal ortamında kend�l�ğ�nden �y�leş�r. 3-4
gün sonra banyo yaptırılır ve sargılar çıkarılır.
Sünnetten sonra pansuman d�k�ş alma ya da
kontrol gerekmez.

SÜNNETİN AŞAMALARI
Öncel�kl� olarak pen�s etrafına uyuşturucu b�r �ğ-
ne (jetoka�n ampul) yapıyoruz. Bu �ğne b�r aşı
yada enjeks�yon kadar ağrı ver�r. 10 -15 dak�ka
bekley�p p�p�n�n uyuşmasını sağlıyoruz. Sünnet
sırasında ve sonrak� 2 saat boyunca bu uyuşukluk
devam eder ve ağrı olmaz. İlk gün özell�kle b�rkaç
ç�ş esnasında, sertleşme ve sürtünme durumunda
ağrılar olab�l�r. Ancak ertes� güne ağrı kalmaz.
Sünnet �şlem� ortalama 10 dak�ka süren b�r �şlem-
d�r. B�z sünnet� “Klas�k Cerrah� Metod” ded�ğ�m�z
sünnet der�s�n� kes�p damarlarının bağlayıp yak-
laştırıcı d�k�şlerle tamamlanması” olarak özetle-
yeb�leceğ�m�z geleneksel yöntem �le yapıyoruz.
Koter lazer den�len yakma yöntem� �le ya da
klamp den�len kıskaç yöntem�n� kullanmıyoruz. 

SÜNNETİN BAKIMI
Sünnetten sonra çocuk eğer bez bebeğ� �se be-
z�ne devam edeb�l�r. Büyük çocuklarda �se g�ys� ve
hareketler�nde h�çb�r kısıtlama olmadan normal
yaşantısı devam ed�yor. Sünnet 3 aşamada �y�leş�r.
B�r�nc� dönem �lk gün olan ağrılı dönemd�r. İk�nc�
dönem 3 veya 4 gün süren kapalı yara �y�leşme
dönem�d�r. Üçüncü dönem �se sünnet tar�h�nden
�t�baren 15 gün süren toplam sünnet sürec�d�r. 
Sünnet sonrası pen�ste kızarıklık, ş�şl�k, etrafında
oluşan morluk ve y�ne baş kısmında olan sarı
krem- �lt�hap g�b� görüntüler normal olup sün-
net�n süreçler�d�r. Bunlar 15 günlük süreçte ken-
d�l�ğ�nden geçecekt�r. Sünnet sırasında kanayan
tüm damarlar tek tek bağlanır ancak kılcal da-
marlardan az b�r kanama olur ve bu normald�r. 
Bebekler�n b�r kısmında kasık yağı fazla olduğun-
dan p�p� kasığın �ç�ne kaçab�l�r. Bu sık görülen
normal b�r durumdur. Son olarak sünnetten önce
ve sonra kanamayı artıracağından kes�nl�kle as-
p�r�n kullanımını önerm�yoruz. 

Op. Dr. Lütfi Dağdönderen
Çocuk Cerrah�s� Uzmanı

SÜNNET NASIL YAPILIR?
B�z yıllardır pol�kl�n�k şartlarında sünnet bölge-
s�n� uyuşturarak sünnet �şlem�n� a�len�n yanında
yapıyoruz. Sünnet, seyred�lerek ve �sten�rse ka-
mera �le çek�m yapılarak 'dualarla muhabbetle'
sıcak b�r ortamda yapılıyor. B�l�yoruz k�, Sünnet
tıbb� b�r �şlem olduğu kadar sosyal b�r akt�v�te-
d�r de. O yüzden b�z sünnet çocuğunu a�les�n-
den ayırmadan huzurlu ve güvenl� b�r ortamda
yapmayı terc�h ed�yoruz.



ONLAR, GAZİANTEP
KÜLTÜRÜNÜ GELECEĞE TAŞIYOR
M�ll� Eğ�t�m Bakanlığına bağlı Gaz�antep Olgunlaşma Enst�tüsünde, şehr�n kültürel
hafızasını canlı tutmaya yönel�k öneml� çalışmalar yürütülüyor. Gaz�antep'�n s�mgeler�
arasına g�ren; kutnu kumaşı, sedef, bakır �şç�l�ğ�, yemen� ve aba g�b� el �şç�l�ğ� gerekt�ren
ürünler� aslına uygun şek�lde yapacak ustalar burada  yet�şt�r�l�yor. Bu ürünler�n hayatın
�ç�nde kullanılmasını sağlamak �ç�n projeler gel�şt�ren enst�tü, 1,5 senede çoğunluğu
ev hanımlarından oluşan toplam 1680 k�ş�y� ekonom�k yaşama kazandırdı. Enst�tü Müdürü
Sn. Hat�ce Kutsal �le s�z�n �ç�n konuştuk.

Ne tür faal�yetler yürütüyorsunuz?
Gaz�antep ve yöres�nde geçm�şte yaşayan ancak
günümüzde unutulmaya yüz tutmuş olan el sa-
natlarını günümüze aktarmaya yönel�k çalışmalar
yürütüyoruz. Bu el sanatlarını yen�den yaşamın
�ç�ne almak �ç�n çeş�tl� projeler gel�şt�r�yoruz.
Burada araştırma çalışmaları yapılır, tanıtım pa-
zarlama çalışmaları yapılır, arş�vleme çalışmaları

Hat�ce Kutsal
Gaz�antep Nurel Enver Taner Olgunlaşma Enst�tüsü Müdürü

yapılır. Mesela; Gaz�antep'te unutulmaya yüz tutmuş
b�r kutnu sanatımız var. Kutnunun or�j�nal�n� yan� 150
yıl önces�ndek� hal� �le günümüzde yaşaması �ç�n sa-
hada görev yapan ustalarımızı kend� tekst�l dokuma
öğretmenler�m�zle entegre çalıştırıyoruz. Hocalarımız
ve ustalarımızın �şb�rl�ğ� �le kutnu dokuyoruz. Hem de
modül çalışmalarını yapıyoruz. Dokuduğumuz kut-

s



2 yıllık örgün eğ�t�m�n sonunda bu k�ş�lere Meslek
L�ses� d�ploması ver�yoruz. L�sey� açıktan okuyan
k�ş�ler de b�z�m denkl�k programımıza katılab�l�r.
Bu d�ploma �le ustalık belges�n� alab�l�yor, �şyer�
açab�l�yor. KOSGEB üzer�nden kred� çekerek kend�
dokuma tezgahını kurab�l�yor. Bu temel uğraş
alanımız dışında kurslarımız mevcut. Bu kursları-
mıza da herkes başvurab�l�r. Kursun konusuna göre
2 aylık, 3 aylık, 6 aylık kurslarımız mevcut. Her kur-
sun b�r modülü var. Modüller�n toplam sayısına
göre b�r değerlend�rme yapılıyor. Burada öneml� b�r
konuyu da hemen bel�rtmek �st�yorum.

 B�rçok kadın b�zden eğ�t�m almak �st�yor
ancak bakmakla yükümlü olduğu küçük yaştak�
çocuğu neden� �le eğ�t�m programlarımıza dah�l
olamıyordu. Önümüzdek� dönemde açılacak kurs-
lara katılacak olan bu durumdak� kurs�yerler�m�z�n
çocuklarının kreş parası İŞKUR İl Müdürlüğümüz
tarafından karşılanacak. Sayın İŞKUR Müdürümüz
S�raç Ek�n Bey'e de buradan teşekkür etmek �st�yo-

rum. Önümüzdek� kurs programında �şyer� eğ�-
t�m� de olacak Sektörde �şbaşı eğ�t�m�ne katılan
kurs�yerler�m�zden %10 – 20's� mevcut çalıştıkları
�şyerler�nde meslek yaşamına hemen başlaya-
b�lecekler. Zaten b�z sektörle �ç �çe çalışıyoruz. 
Burada gerçekten çok gayretl� b�r ek�p var. 2017
Ek�m ayından bu yana 1680 k�ş�ye kurs verd�k.

Sonuç olarak; İl M�ll� Eğ�t�m Müdürümüz Ceng�z
Mete’n�n g�r�ş�mler� �le şehr�m�ze kazandırılan
Olgunlaşma Enst�tümüz’ün kısa zamanda el sa
natları adına büyük b�r mesafe kat ett�ğ�n�
söyleyeb�l�r�z

Teşekkür eder�z

nuları bakanlığımıza gönder�yoruz. Şuanda tüm
Türk�ye'n�n her yer�nde kutnu kursu açılab�l�r hayat
boyu öğrenme �le hayatın �ç�ne alınab�l�r. B�zler aynı
zamanda bunun modülünü hazırlıyoruz. Örneğ�n,
bakırda sektörümüzün önünü açıcı çalışmalar yü-
rütüyoruz. Bakırın yen� kullanım alanlarını oluştur-
mak suret� �le hayatımıza daha fazla dah�l olması
�ç�n çaba sarf ed�yoruz. Y�ne Gaz�antep �ç�n unutul-
maya yüz tutmuş b�r başka el sanatı olan yemen�-
c�l�kle �lg�l� aslına uygun modeller gel�şt�rerek sek-
tördek� ustaların eğ�t�m süreçler�ne öncülük ed�-
yoruz. Söyled�ğ�m g�b� b�z�m temel amacımız us-
talar yet�şt�rmek. Şuan 15 elemanımız yemen�
atölyes�nde çalışıyor.

Öte yandan; Gaz�antep abası ve k�l�m�n� yaşamın
�ç�ne almaya çalışıyoruz. Yastık, kırlent, yelek yapı-
yoruz. Japonya'ya aşırtmalı aba güreş� �ç�n buradan
aba gönderd�k. Etnosporların aba güreş� abalarını
b�z yaptık. Bakırı yurt dışına �hraç ed�yoruz. Yakın
zamanda Almanya'dak� b�r restoranın tüm mutfak
malzemeler�n� buradan gönderd�k. Ded�ğ�m g�b�
b�z b�r devlet kurumuyuz para kazanmak g�b� b�r
derd�m�z yok ancak kültürümüzü yaşatmak �ç�n
yaptığımız ürünler�n hayatın �ç�nde yer almasını
�st�yoruz. Kutnuyu saray sultanlarının g�yd�ğ�
kıyafet olmaktan çıkardık. Sayın Fatma Şah�n'�n
başlattığı çalışmalara b�z�m de vaz�fem�z olduğu
�ç�n usta yet�şt�rerek destek sunuyoruz. 

B�z�m en büyük avantajımız İŞKUR ve İl M�ll� Eğ�t�m
Müdürlüğümüzün her zaman yanımızda olması. 

İŞKUR �le ortaklaşa projeler yürütüyoruz. 

Yemen� kutnu g�b� ürünler artık kulla-
nılmıyor, pazarlamak zor olmuyor mu?
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün
yapmış olduğu b�r çalışma var. Kurs�yerler�m�z
b�r web s�tes� üzer�nden ürünler�n� pazarlayab�-
l�yorlar. Ayrıca b�z de ürünler� satın alıyoruz. Ken-
d�m�z pazarlayıp satıyoruz. Büyükşeh�r Beled�ye
Başkanımız Sn. Fatma Şah�n Kadın başarısına ve
kadına önem verd�ğ�nden dolayı b�ze büyük des-
tek ver�yor. Yapılan ürünler�n satışını yaptığımız
Havrayı b�ze tahs�s ett�. Gaz�antep b�rb�r�n� kucak-
layan b�r şeh�r. Özel kurumlar, STK'lar, devlet ku-
rumları �ç �çe h�zmet ed�yoruz.

S�ze k�mler başvurab�l�r, özell�kle
ev hanımları s�ze nasıl ulaşab�l�r?
En az ortaokul mezunu olan 18 yaşından büyük
k�ş�ler� 2 yılık denkl�k programlarımıza alıyoruz.



Sağlık Bakanlığı yetk�ler�nce NCR Hosp�taldek�
 "Anne sütü uygulamaları" yer�nde denetlend�.
Hastanen�n "Anne Sütü, Bebek Dostu Hastane"
unvanı bakanlık yetk�l�ler�nce tesc�llend�.

NCR HOSPITAL’İN “BEBEK DOSTU
HASTANE” ÜNVANI TESCİLLENDİ

Gaz�antep İl Sağlık Müdürlüğü tarafından NCR
Hosp�tal’ın ev sah�pl�ğ�nde 2'�nc� kez düzenlenen
"Hastane Afet Planı Uygulayıcı Eğ�t�m�" kapsa-
mında Gaz�antep genel�ndek� hastane çalışanla-
rına uygulamalı eğ�t�m ver�ld�.

MUSABBAR FİLMİ VİZYONA GİRDİ
Çek�mler� Gaz�antep’te yapılan Musabbar
film� Sankopark Avşar S�nemalarında düzen-
lenen gala �le v�zyona g�rd�. F�lm ek�b� �le film�n
hazırlanmasına katkıda bulunanları b�r araya
get�ren galaya, NCR Internat�onal Hosp�tal
Yönet�m Kurulu Üyes� Esra Neccar Aykanat ve
Tıbb� H�zmetler D�rektörü Prof. Dr. Kad�rhan
Songuroğlu’da katıldı. Sanat adına ortaya konan
g�r�ş�mler�n desteklenmes�n�n önem�ne �şaret
eden Yönet�m Kurulu üyes� Esra Neccar Aykanat
projen�n sosyal sorumluluk çerçeves�nde değer
lend�r�ld�ğ�n� vurguladı.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından “Anne Sütü ve
Danışmanlık Becer�ler�” konulu eğ�t�m ver�ld�.
NCR Hosp�tal’�n ev sah�pl�ğ�nde yapılan ve 3 gün
süren eğ�t�m�n ardından Gaz�antep’tek� çeş�tl�
hastanelerde görev yapan sağlık çalışanı katılım-
cılara sert�fika ver�ld�. Eğ�t�m kapsamında; anne
sütünün önem� ve teşv�k ed�lmes�, Kolostrum sü-
tünün önem� ve tavs�yes�, sütün uygun koşullarda
saklanması g�b� konularda katılımcılara eğ�t�m
ver�ld�.

ANNE SÜTÜ VE DANIŞMANLIK
BECERİLERİ EĞİTİMİ

Kurumsal Haberler

KARAYOLLARI PERSONELİNE
ZARARLI ALIŞKANLIKLARDAN
KORUNMA SEMİNERİ VERİLDİ. 
NCR Internat�onal Hosp�tal Tıbb� D�rektörü Prof.
Dr. Kad�rhan Sunguroğlu tarafından 1-7 Mart
Yeş�lay Haftası münasebet� �le Karayolları 54.
Bölge Şefl�ğ� çalışanlarına s�gara, alkol ve uyuş-
turucu bağımlılığından korunma konulu
b�r sem�ner ver�ld�.

Gaz�antep Gazetec�ler
Cem�yet�n�n bu yıl 5'�nc�-
s�n� düzenled�ğ� “Yılın
Basın Ödüller�” geces�nde
NCR Hosp�tal Yönet�m
Kurulu Başkanı Op. Dr.
Ahmet Neccar ödül veren
davetl�ler arasındaydı.

NCR Hosp�tal Yönet�m Kurulu Başkanı Op. Dr.
Ahmet Neccar başkanlığındak� heyet Gaz�antep
Val�s� Davut Gül'e “hayırlı olsun” z�yaret�nde
bulundu. Görüşmede Yönet�m Kurulu Üyes� D�ş
Hek�m� Mehmet Cem�l Neccar, Tıbb� D�rektör Prof.
Dr. Kad�rhan Sunguroğlu, aynı gruba bağlı olan 
Hayat Hastanes�’n�n Başhek�m� Dr. Selahatt�n Vural
ve NCR İnternat�onal Hosp�tal Başhek�m Yardımcısı
Dr. Serdar Tekçe hazır bulundu.

BASIN ÖDÜLLERİ GECESİ

Antalya'da düzenlenen Uluslararası İslam Dünyası
Sağlık Tur�zm� Konsey�nde NCR İnternat�onal Hos-
p�tal da yer aldı. Dünya'nın dört b�r yanından gelen
sektör tems�lc�ler� �le fik�r alışver�ş�nde bulunuldu. 
Yönet�m Kurulu Üyes� D�ş
Hek�m� Mehmet Cem�l
Neccar başkanlığındak�
heyet bazı hastene tems�l-
c�ler� �le �şb�rl�ğ� protokolü
�mzaladı.

NCR SAĞLIK GRUBUNDAN VALİ GÜL'E
“HOŞGELDİNİZ” ZİYARETİ

İSLAM ÜLKELERİNDEKİ SAĞLIK
SEKTÖRÜ TEMSİLCİLERİ ANTALYA’DA
BİR ARAYA GELDİ

Gaz�antep Büyükşeh�r Beled�yes�n�n orga-
n�zasyonu �le gerçekleşt�r�len Kurtuluş Koşu-
sunun Sağlık Sponsorluğunu NCR İnterna-
t�onal Hosp�tal üstlend�.

Gaz�antep Sağlık Müdürlüğü tarafından NCR Hos-
p�tal’�n ev sah�pl�ğ�nde İl genel�nde düzenlenen
Yen�doğan Canlandırma Programı (NRP) eğ�t�m�-
n� tamamlayan Sağlık çalışanlarına Gaz�antep
Halk Sağlığı H�zmetler� Başkanı Dr. Mehmet Em�n
İnce'n�n de katılımı �le sert�fika ver�ld�. NCR Yöne-
t�m Kurulu Üyes� Esra Neccar Aykanat ve Tıbb�
D�rektör Prof. Dr. Kad�rhan Sunguroğlu tarafından
Başkan İnce’ye plaket takd�m ed�ld�.

Kurumsal Haberler

GAZİANTEP KURTULUŞ KOŞUSU

NRP EĞİTİMİNİN EV SAHİBİ NCR

NCR’DE
KADINLAR GÜNÜ

COŞKUSU

8 Mart Dünya Kadınlar günü münasebet� �le NCR
İnternat�onal Hosp�tal Yönet�m Kurulu Üyes� Esra
Neccar Aykanat tarafından hastane genel�ndek�
tüm kadınların kadınlar günü kutlanılarak günün
anısına karanfil hed�ye ed�ld�.



Tıbb� D�rektör/Başhek�m
Prof. Dr. Kad�rhan Sunguroğlu

Kard�yoloj�
Prof. Dr. Vedat Davutoğlu
Prof. Dr. Hasan Orhan Özer

Kalp ve Damar Cerrah�s�
Op. Dr. Bayram Yılmazkaya
Op. Dr. İbrah�m Hal�l Algın

Bey�n S�n�r ve Omur�l�k Cerrah�s�
Op. Dr. Murat Uğur (Başhek�m Yrd.)

Genel Cerrah�
Doç. Dr. Mehmet Kaplan
Op. Dr. Selçuk Arslan

KBB Hastalıkları
Prof. Dr. Yaşar Çokkeser
Doç. Dr. Ceng�z Çev�k

Ortoped� ve Travmatoloj�
Prof. Dr. Oğuz Cebesoy
Op. Dr. Mehmet Emre Hanay

Kadın Hastalıkları ve Doğum
Op. Dr. Emel Per� Canbolat
Op. Dr. Yurdanur Açılmış
Op. Dr. Abdulham�t Soysal
Op. Dr. D�lara Basat

Üroloj�
Op. Dr. Abdulker�m Üstün

Çocuk Cerrah�s�
Op. Dr. Lütfi Dağdönderen

Göğüs Cerrah�s�
Op. Dr. İbrah�m Nacak

Dermatoloj�
Prof. Dr. Zülal Erbağcı
Uzm. Dr. Mehmet Ateş

Nöroloj�
Uzm. Dr. Mehmet Al� Elç�

UZMAN KADROMUZ
Göğüs Hastalıkları
Uzm. Dr. Mah�r Kotuk

İç Hastalıkları
Uzm. Dr. Ramazan Gey�k
Uzm. Dr. Can Dem�r

Neonatoloj� (Yen�doğan YB)
Uzm. Dr. Hüsey�n Sel�m Asker

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Uzm. Dr. Mesut Gündoğdu
Uzm. Dr. Fulya Çel�ktürk
Uzm. Dr. Kad�r Söylemez

Ps�k�yatr�
Uzm. Dr. Mustafa Ay

F�z�k Tedav� ve Rehab�l�tasyon
Uzm. Dr. Mehmet Sefa Yalçın

Göz Hastalıkları
Op. Dr. Fettah Şen

Radyoloj�
Uzm. Dr. Serdar Sönmezışık

Anestez� ve Rean�masyon
Doç. Dr. Vahap Sarıç�çek
Doç. Dr. Rauf Gül
Uzm. Dr. Met�n Kaplan

Ac�l Serv�s
Dr. Serdar Tekçe (Başhek�m Yrd.)

Uzm. Dr. Nurett�n Dağ
Dr. Kahraman Kıskaç
Dr. Adem Kılıç
Dr. Mehmet Met�n Yakar

Ps�kolog
Uzm. Psk. Ayşe Şakı

Beslenme ve D�yet
Dyt. G�zem İncetahtacı

ANLAŞMALI KURUMLAR
Sosyal Güvenl�k
Kurumu (SGK)
» SSK
» Bağ-Kur
» Emekl� Sandığı

Anlaşmalı Bankalar
» A Bank
» Albaraka Türk
» Anadolu Bank
» Burgan Bank
» Den�z Bank
» F�nans Bank
» F�babanka
» Garant�
» Halk Bankası
» ING Bank
» Kuveyt Türk
» ODEA Bank
» Şeker Bank
» Türk�ye İş Bankası
» Türk�ye F�nans
» TEB
» Yapı Kred�
» Z�raat Bankası
» Z�raat Katılım
 
Özel S�gortalar
» Acıbadem S�gorta
» AXA S�gorta
» Ankara Anon�m Türk
  S�gorta
» Ak S�gorta
» Anadolu S�gorta
» All�anz S�gorta
» CGM S�gorta
» Dem�r Hayat
» ERGO S�gorta
» EUROKO S�gorta
» Fort�s Bank S�gorta
» Groupama S�gorta
» Güneş S�gorta
» HID S�gorta
» Med-L�ne S�gorta
» Mapfre Genel Sağlık
   S�gortası
» Türk N�ppon S�gorta 

Tamamlayıcı Sağlık
S�gortaları (TSS) 
» Acıbadem S�gorta / TSS
» Axa S�gorta / TSS
» Anadolu S�gorta / TSS
» All�anz S�gorta / TSS
» CGM S�gorta / TSS
» Dem�r Hayat S�gorta / TSS
» Doğa S�gorta / TSS
» Ethıca S�gorta / TSS
» ERGO S�gorta / TSS
» EUREKO S�gorta/ TSS
» Halk S�gorta / TSS
» Mapfre S�gorta / TSS
» Ray S�gorta / TSS
» Türk N�ppon S�gorta
 
Yabancı S�gortalar
» Eurocross
» Europ Ass�stance Turkey
» İPA (İnter Partner Assıstance)
» SONPO Japan S�gorta
» Türk N�ppon S�gorta
 
Anlaşmalı Check-up
F�rmaları 
» Acıbadem Check - Up
» All�anz Check-Up
» CGM Check - Up 
» Onaylı S�gorta Ş�rketler�
  

Anlaşmalı Odalar ve
D�ğer Kurumlar
» Adalet Bakanlığı
» Adalet Büro-sen
» Türk�ye Barolar B�rl�ğ�
» Turksat Gaz�antep 
» Bahçeşeh�r Kolej�
» Bölge İdare Mahkemes�
» Cumhur�yet Başsavcılığı
» Karayolları 54. Şube şefl�ğ�
» Gaz�antep T�caret Odası
» Elektr�k mühend�sler� odası
» M�marlar odası 
» GSMMM (Gaz�antep
» Serbest Muhasebec�ler ve

» Mal� Müşav�rler Odası)
» Kamu-Sen
» Memur-Sen
» MÜDAT (Mümess�ller Derneğ�)
» M�marlar Odası
» Şeh�tkam�l Beled�yes�
» TSK (Türk S�lahlı Kuvvetler�)
» Türk�ye Futbol Federasyonu
 

Anlaşmalı Ş�rketler
» Naksan Hold�ng
» Kadooğlu Hold�ng
» BİM Marketler
» Royal Halı
» Enerj�sa
» Toroslar A.Ş
» Metro Group Market
» Güneş B�lg�sayar
» Atlant�k Halı
» Fest�val Halı
» Beşler Grup
» Selçuk Ecza Deposu
» Doğan Elyaf
» S�steml� AVM
» Abdukad�r Konukoğlu MTAL
» Serv� Erdemoğlu MTAL
» Sedat Akdoğan Kolej�
» Ada Kolej�
» Ak Kolej�


