






6 7



8 9



10 11



12 13



14 15



18 1918

GÜVEN

TRTRT USUSU T

Tüm faaliyet alanlarımızda hukuk ve etik kuralları 
çerçevesinde, güvene dayalı sürekli bir işbirliği 

içerisinde çalışır, toplum çıkarlarına uygun tutum 
ve davranışlarda bulunur.

In In I all ll l our businini ess segmentstst , we we w wowow rk rk r in a in a i contitit nini uous 
and confifif deded ntitit aiai l collallall borarar titit on atmtmt ospsps here in in i accordadad nce 

witwitw h lith lit eh leh l gal and eththt ical rulelel s and didid spsps lalal y ay a attittitt udeded s and 
behaviviv ors befifif ttitit nini g ththt e inini terest of ththt e societytyt .y.y

ŞEFFAFAF FLIK

TRTRT ARAR NSPAPAP RENENE CY

TopTopT lumsal 
ilişkilerimize özen göstererek, açıklık ilkesi çer-

çevesinde kamuoyunu bilgilendirme görevini tam 
olarak gerçekleştiriyoruz.

ByByB paying attentitit on to our social relatiotiot nships, wewew fulfulf ly ly l
exexe ecute our role in infofof rmirmir ng public wiwiw thinthint ththt e scope of 

ththt e pririr nciple of claririr tytyt .y.y

DOĞAĞAĞ YAYA AYAY ve Çve Çv EVREYEYE E YE Y
DUYAYAY RLILIK

NANAN TUTUT RURU E ANE ANE D  AND  AN
ENVIVIV RONMNMN EMEM NT ENT E
FRFRF IENDLINEINEIN SESE S

Doğayı ve çevreyi 
korumak, en temel, en 

yaşamsal görevlerimizden sayılır.r.r
WeWeW consider protectitit ng the nthe nt ature and enviviv ronment as 

one of our most basic and most viviv tal roles.

-

İLETİŞİM 
ve 
ORTATAT K AKIL

COMMUNIOMMUNIOMMU CACAC TITIT ON 
ANDANDAN SHAHAH RED ED E
WIWIW SDOM

Sağlıklı iletişimin 
“Ortak Akıl” ile karar almanın temel desteği oldu
ğuna inanılır.r.r Çağın gereklerine uygun, katılımcı, 
açık ve net, iki yönlü bir iletişim ortamı oluştur

mak her zamanki çabamızdır.r.r

-
WeWeW believevev ththt at healththt y communicatiotiot n is th-h-tht e b-e b- ase of 
makikik ng decisions wiwiw ththt “S“S“ hared WiWiW sdom”. W-W- eWeW alwawaw ys ys y

strtrt irir vevev to build a participticipt atoryryr ,y,y clear, r, r and twowow -wawaw y 
communicatiotiot n enviviv ronment fifif ttitit ng ththt e necessititit es of 

ththt e modern rn r age.

GELİŞMEYEYE EYEY YAYAY TATA IRIM

INVEVEV SESE TMTMT EMEM NENE T IN 
DEVEVEV LELE OPMPMP EMEM NTENTE

Anadolu Grubu, sürekli “Gelişmeye YaYaY tırım” 
yaparak ürün ve hizmetlerini topluma sunmak 

arzusundadır.r.r Bunu sağlamak için öncelikle temel 
sektörlerimize, sonrasında da kriz dönemlerinde 
birbirinden en az etkilenen diğer sektörlere yatı-

rım yapmak ana hedeflerimizdendir.r.r
Anadolu Grdolu Grdolu G oup contitit nuously “Ily “Il ny “Iny “I vevev sts in Devevev lopment” 

and aims to offfff er fer f its products and serviviv ces to ththt e 
societytyt . y. y InInI order to ensure thithit s, our targrgr et is to invevev st 

primarimar ririr ly ily il n our basic sectors, and ththt en, in oththt er 
sectors ththt at are least interdependent in timtimt es of 

cririr sis.

19

İNSASAS NLALAL RA 
YAYAY TATA IRIM

INVEVEV SESE TMTMT EMEM NENE T IN 
PEPEP OEOE PLPLP E

Bizim en değerli varlığımız oldukları bilinci ile 
çalışanlarımızı ve yöneticilerimizi yarınlara hazırla
mak uğruna her aşamada ve her düzeyde eğitime 
büyük önem verilir.r.r “İnsana YaYaY tırım” yapar,r,r çalışan

larımızda fırsat eşitliği sağlarız.
Based on ththt e belief ththt at our employeyey es and our 

managers are our most important assets, wewew attach 
great importance to educatiotiot n at evevev ryryr levevev l and evevev ry ry r

stage in order to prepare ththt em fofof r ththt e fufuf ture. We We W
“invevev st in people”, and providevidev equal opportunititit es fofof r 

evevev ryryr onyony e.

EKİP EKİP EK ÇAÇAÇ LIŞMASASA I

TEATEATE MWOWOW RK

Çalışanlarımızla ilişkilerimizi saygı, güven, katılım 
ve iş birliği üzerine kurar, r, r ekip çalışmasının önem 

ve gereğine yürekten inanırız.
We build We build W our relatitit onships wiwiw ththt our employeyey es on 

respect, trust, partitit cipatitit on and cooperatitit on; and we we w
believevev  wh wh w oleheartedldld ylyl in the ithe it mportance and necessity ty t

of teamwowow rkrkr .

KALİKALİK TE

QUAUAU LITY

TopluTopluT mumuz için en uygun maliyetle, en yüksek 
kaliteyi elde etmeyi hedeflerken, “ToToT plam Kalite” 

anlayışımızla müşteri mutluluğunu sağlamayı 
görev biliriz.

WeWeW aim at producing the hthe ht igigi hest quality ty t at ththt e loweswesw t 
possible cost forforf our societytyt ,y,y and wewew takekek  it as our 

dutyutyut to ensure customer satitit sfafaf ctitit on ththt rough our “ToToT tal 
Qualitytyt ” concept.

VERİMLİLİK 
KÂKÂK RLILIK

EFEFE FFFF ICIEFICIEF NICIENICIE CY, Y, Y
PRPRP OFIFIF TATAT BILITY

Verimliliğimizi sürekli arttırarak 
kârlılığımızı geliştirmek sürekli çabamızdır.r.r

WeWeW  alwawaw ys ys y strtrt irir ve ve v to increase our efffff icieficief ncycyc , y, y and improve ve v
our profifif tabilitytyt .y.y

SOSYSYS AYAY L 
SORUMLULUK

SOCIAIAI L 
RESESE POPOP NSIBILITY

Ülkemizdeki yaşam kalitesinin yükselmesi için 
sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal etkinlikleri 

desteklemek vazgeçilmezlerimizdir.r.r
It is indispensable fofof r us to support social,l,l cultural, l, l

sports and artitit stictict  actitit viviv titit es in order to help increase 
the the t quality ty t of lifefef  in our countrtrt yryr .y.y

İŞ BABAB RIŞI

LABOR PEPEP AEAE CE

ToToT plumsal ve ekonomik gelişmenin sürdürülebilir
liği için iş barışının sürekliliğine inanır; işçi-işveren 
ilişkilerinde örnek grup olma özelliğimizi koruma

ya büyük özen gösteririz.
WeWeW believevev in ththt e necessity ofty oft contitit nuous labor peace 
fofof r sustainable social and economic devevev lopment; we we w

take ke k utmtmt ost care of maintaining our quality ty t of being an 
exexe emplaryryr group in employeyey e-employeryery relatiotiot nships.
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Bedelsiz Sağlık Hizmetleri

Free Healthcare Services

Proje Ortakları

Project Partners

Projeler

Projects

Söyleşi Programları

Talk Sessions

Yayınlar

Publications

Haberler

Press Releases

Teşekkür Yazı ve Plaketleri

Thank You Notes and Plaques

Kulak Burun Boğaz
Ear Nose Throat

Üroloji
Urology

Nöroloji
Neurology

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Pediatrics

Anesteziyoloji
Anesthesia

Diğer
Others

Deri Hastalıkları
Dermathology

Çocuk Cerrahisi
Pediatric Surgery

Nöroşirurji
Neurosurgery

Göz
Ophtalmology

Genel Cerrahi
General Surgery

İç Hastalıkları
Internal

Göğüs Hastalıkları
Pulmonology

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Physiotherapy

Ortopedi
Orthopedics
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2015 yılı pek çok hastayı 
sağlığına kavuşturduğumuz 
bir yıl oldu. Özellikle proje 
ortaklarımızla birlikte 

diyabet ve hipertansiyon hastalarının 
tedavilerinde yüz güldüren sonuçlar 
elde ettik. Anadolu Vakfı Sosyal 
Sorumluluk Projeleri Direktörü 
Necmettin Özçelik, çalışmalara 
dair süreci ve düşüncelerini şöyle 
özetledi: “Karşılaştığımız hastalar 
içinde özellikle diyabetli grupta 
aşırı kilo almış, tedavilere cevap 
veremeyecek duruma gelmiş ve 
yaşam standartları oldukça düşmüş 

kişiler vardı. Aşırı kilonun tetiklediği 
diğer hastalıklarla birlikte mevcut 
tabloları daha da kötüye gitmişti. 
Yatalak duruma gelen, engelli 
çocuklarına bakamayacak durumda 
olan, rahatsızlıkları nedeniyle işsiz 
kalan bu hastalarımıza genel cerrahi 
uzmanımızın yönlendirmesiyle 
ameliyatlar yaptık. Hastaların bize 
başvurduğu ilk günü hatırlıyorum ve 
şu anki hallerine bakarak gözlerindeki 
mutluluğu görebiliyorum. Bu onlar 
için ikinci bir yaşam fırsatıydı ve 
bundan hepimiz çok mutlu olduk.” 

HASTALAR NELER KAZANDI? 
Anadolu Sağlık Merkezi Genel 
Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Tuğrul 
Tansuğ, morbid obez hastalara 
yaptıkları cerrahi girişimlerin pek çok 
önemli fayda getirdiğini belirterek 
şu bilgileri verdi: “Morbid obezite 
hastalarının çoğunda tansiyon 
yüksekliği ve/veya diyabet gibi eşlik 
eden obeziteyle ilişkili hastalıklar 
mevcuttu. Kilo vermeleri ve gıdaların 
bağırsaklara geçiş mekanizmasındaki 

değişiklikler nedeniyle hastaların 
kan şekerleri düzene girdi. Hastalar 
endokrinoloji uzmanının kontrolünde 
ilaçlarını azalttılar, hatta bazılarının 
ilacı tümden kesildi. Ayrıca 
hipertansiyonu (yüksek tansiyon) 
olanlarda tansiyonlar daha düzenli 
duruma geldi. Hastaların uyku 
düzenlerinde ve obeziteye eşlik eden 
hormon bozukluklarında da olumlu 
gelişmeler gözlendi.

Obez bireyler olarak toplum içinde 
aşırı dikkat çeken, bu nedenle de 
psikolojik bozukluklar yaşayan 
hastalar sıkıntılarının çoğundan 
kurtuldu. Bu da kendilerine daha 
çok güvenmelerini sağladı. Aşırı 
obezite nedeniyle gövdelerindeki ve 
bacaklarındaki şişme sonucu lenfatik 
sorunları olan hastalarda dramatik 
iyileşme gözlendi. İstatistiklere 
dayanarak, bu hastaların obez 
kaldıkları takdirde beklenebilecek 
yaşam sürelerinden daha uzun süre ve 
sağlıklı olarak yaşama olasılıklarının 
artığını söylemek mümkündür.”

Metabolik bozukluklarla gelen 
obeziteye cerrahi çözüm

Anadolu Vakfı olarak, proje ortaklarımızla 
geliştirdiğimiz çalışmalar sonucunda ulaştığımız 
birçok diyabet ve hipertansiyon hastasına, uygun 
tedavi programları uyguladık.

OBEZİTE CERRAHİSİYLE HAYATLARI NASIL DEĞİŞTİ?

Aslıhan Perçem
“23 yaşındayım… Yaklaşık 
10 yaşından beri hızla kilo 
alıyordum. Kilolarımı 
vermek için diyet ve spor 
gibi birçok yolu denesem 
de hiçbir işe yaramıyordu. 
Üstelik sabah kalktığımda 
ayak tabanlarımda 
şiddetli ağrılar yaşıyor, 
bel ve boyun ağrılarım 
giderek artıyordu. Artık 
yataktan kalkamayacak 
hale gelmiştim. Anadolu 
Vakfı’nın desteğiyle 29 
Temmuz 2015 tarihinde 
105 kiloyla ameliyata 
girdim ve midemin bir 
kısmı alındı. Şu an 82 
kiloyum. Hızla kilo 
vermeye devam ediyorum, 
ağrılarım ise geçti.” 

Nurcan Yeşildağ
“39 yaşındayım, bir 
kızım ve iki oğlum var. 
205 kiloydum, ayağımda 
iltihaplı yaralar vardı ve 
şekerim çok yüksekti. 
Sağlığımın düzelmesi için 
kilo vermek zorundaydım. 
Bir arkadaşımdan Anadolu 
Vakfı’nı duydum ve 
hemen vakıf ile irtibata  
geçtim. Hemen Anadolu 
Sağlık Merkezi’ne tedavi 
için getirildim. Önce 
ayağımdaki yaraların 
tedavisi yapıldı, ardından 
mide ameliyatı oldum. 
Yaklaşık iki ay önce 
olduğum mide ameliyatı 
sayesinde 166 kiloya 
düştüm. Eskiden 
yürüyemiyor, çocuklarımla 
ilgilenemiyordum 
fakat artık yerimde 
durmuyorum. Çok yüksek 
olan şeker problemim 
kontrol altına alındı. Şimdi 
sağlığıma kavuşmanın 
mutluluğunu yaşıyorum.”

Aysel Kaygusuz
“49 yaşındayım, iki 
çocuk annesiyim ve iki 
de torunum var. 115 
kiloydum ve rahim kanseri 
ameliyatı geçirmiştim. 
Hipertansiyon, şeker, 
uyku apnesi, astım, panik 
atak gibi rahatsızlıklarım 
vardı. Aşırı kilolarım ise 
bu rahatsızlıklarımı daha 
da tetikliyor, gündelik 
hayatta yürümemi dahi 
engelliyordu. Daha 
sonra vücudumda göbek 
fıtığı oluştu ve ameliyat 
oldum. Anadolu Vakfı 
aracılığıyla Dr. Tuğrul 
Tansuğ ile tanıştım ve 
mide ameliyatı olmam 
gerektiğine karar verildi. 
Geçtiğimiz yıl ameliyat 
oldum. Midem küçültüldü 
ve 33 kilo verdim. 
Halen de veriyorum… 
Hayatımda her şey değişti. 
Sağlığıma kavuştum, 
İçime kapanıktım, şimdi 
özgüvenim yerine geldi.”

Nurten Düzen
“52 yaşındayım, 30 yıllık 
evliyim ve üç çocuğum 
var. Tedaviye başladığımda 
175 kiloydum, şimdi ise 78 
kiloyum. Hiç yürüyemiyor, 
sürekli yatıyordum. 
Göbek fıtığım da vardı. 
Yaklaşık 15 yıl aşırı 
kiloyla yaşadım. Gittiğim 
sağlık kurumlarında fıtık 
ameliyatım için, ‘Seni 
ameliyata alamayız, masada 
kalırsın!’ diyen bile oldu. 
Ancak Anadolu Vakfı’yla 
irtibata geçtim ve Tuğrul 
hoca bu tanının asla doğru 
olmadığını söyleyerek, önce 
tedavime başladı, ardından 
göbek fıtığı ameliyatına 
girmemi sağladı. Yüksek 
şeker ve tansiyondan dolayı 
sürekli ilaç kullanıyordum, 
ameliyattan sonra tüm 
ilaçları bıraktım, sağlığıma 
kavuştum.” 

Anadolu Sağlık Merkezi 
Genel Cerrahi Uzmanı
Doç. Dr. Tuğrul Tansuğ
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KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

100.000 muayeneye ulaştık! 

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

Bir idealin peşinden yola çıkarak sayısız başarıya imza atan Anadolu 
Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı’nın, Anadolu Sağlık Merkezi’nde 
yürüttüğü Sosyal Sorumluluk Projeleri’yle ihtiyaç sahiplerine sunduğu 
bedelsiz muayene hizmeti sayısı 100.000’e ulaştı.

Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım 
Vakfı’nın amaç ve hedeflerine 
hizmet etmeye devam eden 
çalışmalarımızda, birçok kamu 
ve sivil toplum kuruluşuyla 
birlikte ilerliyoruz. Herkes için 
sağlıklı bir yaşam hedefine ulaşma 
gayretlerimizde, Anadolu Grubu’nun 
değerli çalışanlarının emekleri 
en önemli motivasyonumuz. 
Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım 
Vakfı Sosyal Sorumluluk Projeleri 
Direktörlüğü, kurulduğu günden 
bu yana organize ettiği sağlık 
projeleriyle; başta çocuklar, 
yaşlılar ve engelli bireyler olmak 

üzere binlerce kişiye tıbbi yardım 
sağlamaya devam ediyor…

ANADOLU SAĞLIK MERKEZİ 
DOKTORLARI NELER 
SÖYLEDİ?
Op. Dr. İbrahim Gökçen
Göz Hastalıkları Uzmanı

“Vakıf hastalarımıza 100 bininci 
muayenemizi yaptığımızı 
öğrendiğimde, çok duygulandım. 
Bu çorbada önemli bir katkımın 
olması beni gururlandırıyor. 

BEDELSİZ SAĞLIK HİZMETLERİ 
ŞUBAT 2015 - ŞUBAT 2016 

32.643 Kişi 
100.078 Muayene 
8.057 Ameliyat 
22.498 Yatış Günü 
284.327 Tetkik

Muayene ettiğim birçok hastanın 
yetiştirme yurtları, bakımevleri, 
rehabilitasyon merkezleri gibi sağlığa 
zor ulaşabilecek yerlerden olması 
mutluluğumu daha da artırıyor.” 

Dr. Mehmet Kılıç
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

“Doktorluk her zaman duygu yönü 
ağır olan bir meslektir. Konu çocuk 
olunca bu daha da kendini belli 
ediyor. Doktorlara ulaşamayan ya da 
ulaşmak için yoğun çaba sarf eden 
hastaların Anadolu Vakfı aracılığıyla 
bizlere gelebilmesi gerçekten takdire 
değer. Benim için özellikle yuva 
çocuklarıyla ilgilenmek, onlara 
yardım edebilmek tarifsiz bir 
duygu. Bu insani görevin bir parçası 
olduğum için mutluyum. Katkı veren 
herkese sonsuz teşekkürler.”

Op. Dr. Ahmet Nadir Tosyalı
Çocuk Cerrahisi Uzmanı

“Öncelikle Necmettin Özçelik 
başta olmak üzere, emeği geçen 

Sosyal Sorumluluk Projeleri 
Direktörlüğü’nün tüm çalışanlarını 
kutluyor ve onlara teşekkür 
ediyorum. Misyonumuz gereği 
farklı bir yanımızı ve hastanemizin 
duygusal/sosyal yüzünü temsil 
ettiğimizi düşünüyorum. Vakıf 
aracılığıyla bütün çalışanlarımıza, 
başka bir dünyanın ve başka bir iş 
yapma biçiminin de var olduğunu 
hissettiriyoruz. Hepimizin, Anadolu 
Sağlık Merkezi ve Vakıf çalışanlarının 
el ele verip; karşılıksız şefkat, eğitim, 
yol gösterme, bilgilendirme ve 
yardım etme düşünceleriyle hizmet 
vermesi beni gururlandırıyor. 
Birlikte daha nice sağlık hizmetiyle 
başarılarımızın olmasını diliyorum.”
 
Op. Dr. Murat Şirin
Kulak Burun Boğaz Uzmanı

“Bu ailenin bir üyesi olarak, 
gerçekleştirilen projelerde ufak da 
olsa katkım olduğu için gururluyum. 
Ülkemizin zor günlerinde; önceliği 
şehit ve gazi ailelerine sağlık hizmeti 
götürmek olan Sosyal Sorumluluk 
Projeleri Direktörlüğü’ne, Anadolu 
Grubu Kurucularına, Yönetim 
Kurulu’na, oluşturdukları aile 
ortamı ile desteklerini her zaman 
hissettiğimiz Proje Sorumlusu Sayın 
Necmettin Özçelik ve tüm vakıf 
çalışanlarına teşekkür ediyorum.” 
 
Dr. Elif Hakko
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

“Daha önce İstanbul dışında 
hiç çalışmamış bir doktor olarak 
Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım 
Vakfı aracılığıyla hastanemize gelen 
hastaları muayene etmek, bana 
mezun olduğum ilk yılların idealist 
doktorluk hazzını veriyor. Onlara 
yardım edeceğinizden emin bakışlarla 
gelen, elinden tuttuğunuzda güvende 
hisseden insanlara yardım edebilmek 
mesleğimizin en büyük erdemi.  
Vakfımıza ve emeği geçen herkese 
çok teşekkür ediyorum.” 

Kulak Burun 
Boğaz 
%7

Ortopedi 
%7

Nöroşirurji 
%3

Üroloji 
%15

Plastik ve 
Rekonstrüktif 

Cerrahi %2

Çocuk Cerrahisi %26

Kadın 
Hastalıkları 
%2

Genel 
Cerrahi
 %35

Diğer
 %3

AMELİYAT DAĞILIMI
(Şubat 2005 
Şubat 2016)

İhtiyaç sahibi vatandaşlar, Anadolu Sağlık Merkezi’nin hizmet verdiği tüm branşlardan faydalandı.  

Kardiyoloji 
%2 Göz 

Hastalıkları 
%11

Kadın Hastalıkları ve 
Doğum%2

İç 
Hastalıkları 
%11

Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon  
%8

Göğüs 
Hastalıkları 

%6

Diğer %9

Anesteziyoloji  
%7

Çocuk Sağlığı ve 
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Anadolu Vakfı’nın bedelsiz sağlık hizmetleri her yaştan insana ulaştı.
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Şehit ve gazilerimizi unutmadık 
Anadolu Vakfı, vatanı korumak için canlarını feda eden şehit yakınlarının ve 
bu uğurda canını esirgemeyen gazilerimizin yanında olmaya devam ediyor...

Ülkemizde barış ve huzur ortamında 
yaşayabilmemiz uğruna vatanı, 
milleti, bayrağı ve hepimizin 
özgürlüğü için canını ortaya koyan 
gazilerimiz ile evlatlarının, eşlerinin 
şehadetine sabır gösteren şehit 
yakınlarımızın sağlık ihtiyaçlarını 
karşılayabilmek Anadolu Vakfı olarak 
en büyük gururumuz... 

Kurulduğu günden bu yana, gerek 
organize ettiğimiz sağlık projeleri 
ile gerekse minnet duygularımızla 
yaptığımız ziyaretlerle, şehit aileleri, 
gazi ve gazi ailelerinin yanlarında 
olmaktan mutluluk duyuyoruz. 

DERNEK ZİYARETLERİMİZ 
Anadolu Vakfı olarak, geçtiğimiz 
Haziran ayında Pendik ve Gebze 
ilçelerinde bulunan Gazi ve Şehit 
dernekleriyle bir araya gelerek 
yapılan işler hakkında paylaşımlarda 
bulunduk. Ayrıca önümüzdeki 
dönemde gerçekleştireceğimiz 
projelerin temellerini attık. 
Üyelerin ihtiyaçlarını ve sıkıntılarını 
öğrenerek, en kısa zamanda yardımcı 
olabilmek için çalışmalar başlattık. 

Anadolu Vakfı Sosyal Sorumluluk 
Projeleri Direktörü Necmettin 
Özçelik, yürüttüğümüz çalışmalar 
ve ziyaretlerle ilgili olarak şunları 
söyledi: “Bağımsızlığımız, 

vatanımızın bölünmez bütünlüğü, 
bayrağımızın ilelebet dalgalanması, 
Cumhuriyetimizin bekası için 
inançlarımız uğruna görevlerini 
yerine getiren tüm gazi ve 
şehitlerimizin aileleri bizim için 
çok değerli. İmkanlarımız elverdiği 
sürece onlara hizmet etmeye devam 
edeceğiz. Bölgemizdeki tüm gazi, 
şehit dayanışma dernekleri ve 
oluşumları ile iletişim halindeyiz. 
Sadece özel günlerde değil, yılın her 
günü birlikte projeler yaparak sağlık 

sorunlarına çare bulmaya çalışıyoruz.”

“TEŞEKKÜRLER!” 
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit 
Dul ve Yetimleri Derneği Kocaeli 
Şube Başkanı Önder Kılınçaslan ise, 
Anadolu Vakfı’nın İktisadi İşletmesi 
olan Anadolu Sağlık Merkezi’nin, 
bölgenin en önemli sağlık kuruluşu 
olmasının yanı sıra; şehit ve gazi 
ailelerine kucak açmasının çok 
anlamlı olduğuna dikkat çekti. 
Kılınçaslan sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Anadolu Vakfı bünyesindeki 
Anadolu Sağlık Merkezi, yüzlerce 
şehit ailesi, gazi ve gazi yakınını
sunduğu hizmetle sağlıklarına  
kavuşturmuş, onların sosyal hayatta 
var olmalarını sağlamıştır. Anadolu 
Vakfı’nın, şehit aileleri ve gaziler için 
ne yapılsa az gelir düşüncesinden 
ödün vermeden hizmet sunması 
bizleri çok mutlu ediyor. Bu büyük 
ve onurlu hizmetten dolayı Anadolu 
Vakfı ve Anadolu Sağlık Merkezi’ne, 
tüm şehit aileleri, gaziler ve gazi 
aileleri adına teşekkür ediyorum.”

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

 Kişi Sayısı Muayene Sayısı Ameliyat Sayısı Yatarak Tedavi Hizmeti

 2.242      5.308      289      1.854 

Gazi, Gazi ve Şehit Yakınlarına Verilen Hizmet Sayıları

Şehit Anneleri Derneği Başkanı 
Pakize Alp Akbaba 

Ziyaretimize gelen gazi ve
yakınları ile hatıra fotoğrafı.

Gebze ve Pendik’te bulunan 
Gaziler Derneği’ne ziyaretimiz.

Anadolu Grubu bünyesinde 
faaliyet gösteren Anadolu 
Eğitim ve Sosyal Yardım 
Vakfı ile, lise son sınıfta 

(2014-2015) yaptığım staj aracılığıyla 
tanışmıştım. Dokuz aylık stajımın 
ardından üç ay boyunca da Proje 
Elemanı olarak çalışma fırsatı 
yakaladım. Şimdilerde eğitimime, 
Uludağ Üniversitesi Büro Yönetimi 
ve Yönetici Asistanlığı bölümünde 
devam ediyorum. 2016 yaz 
dönemindeki üniversite stajımı ise, 
çalışmaktan büyük haz duyduğum ve 
kariyer planlamamda çok önemli bir 
basamak olduğuna inandığım Sosyal 
Sorumluluk Projeleri Direktörlüğü’nde 
yapıyorum.
 
KÜÇÜK DOKUNUŞLAR, 
BÜYÜK ETKİLER… 
Anadolu Grubu gibi büyük bir 
oluşumun önemli bir parçası olan ve 
sağlık sektöründe bölgenin referans 
merkezi konumundaki Anadolu 
Sağlık Merkezi’nin tüm çalışanları 
kurumsal sosyal sorumluluk anlayışına 
yürekten bağlılar. Böyle bir ortamda 
olmak benim için müthiş bir 
gurur! Düşünün ki, ihtiyaç sahibi 
hastaların yaşamlarına yapılan küçük 

dokunuşların büyük etkilerine her gün 
şahit oluyorsunuz. Bu sizi bir yandan 
duygusallaştırabiliyor fakat işinize çok 
daha sıkı bağlanmanız için de harika 
bir motivasyon.

BU SADECE BİR SAĞLIK 
PROJESİ DEĞİL 
Anadolu Sağlık Merkezi’nin deneyimli 
sağlık profesyonellerinin, Vakıf kültür 
ve ruhuyla hareket ederek hastalara 
özenli yaklaşımlarıyla, çok özel projeler 
de hayat buluyor. Bir fikir, özel gün ya 
da belirli bir sağlık sorunu hakkında 
üretilen proje fikirleri, fizibilite 
çalışmalarıyla ortaya çıkan proje 
planları ve dönem ilerledikçe projeye 
dahil olan hastane ve vakıf personelinin 
katılımıyla gerçeğe dönüşüyor.

Vakfın Sosyal Sorumluluk Projeleri 
Direktörlüğü’nün en önemli hedef 
kitlesi, Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı’na bağlı kurumların bakım 
ve koruması altında bulunan kişiler. 
Onların, hastanede geçirdikleri süre 
içinde gördükleri ilgiye bağlı olarak 
gözlerinden okunan mutluluk, bu işin 
yalnızca bir sağlık projesi olmadığını 
anlatıyor aslında. İnsanların yaşam 
kalitelerini yükseltmeyi ve onlara 

“Kariyerimin 
henüz ilk 
yıllarındayken, 
sağlık sektöründe 
yürütülen en 
geniş kapsamlı 
kurumsal sosyal 
sorumluluk 
projesine katkıda 
bulunmak gurur 
verici. Bu harika 
hikayenin bir 
parçası olduğum 
için kendimi 
çok şanslı 
hissediyorum.”

Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı Sosyal Sorumluluk Projeleri Direktörlüğü, kurumsal 
sosyal sorumluluk anlayışıyla hizmetlerini sürdürürken, pek çok insan da buna tanıklık ediyor. 
Sosyal Sorumluluk Projeleri Direktörlüğü’nde stajyer olarak görev yapan Kader Bilgiç de 
onlardan biri. Stajı boyunca yaşadıklarını ve izlenimlerini dergimiz Vital ile paylaştı…

Bu hikayenin parçası 
olmak gurur verici!

kendilerini daha iyi hissettirmeyi 
hedefleyen bir sosyal sorumluluk 
bilinci var. Bu anlayış çerçevesinde, 
engelli bireyler ve çocuklara yönelik 
organize edilen projelerle Vakıf 
faaliyetleri daha da anlam kazanıyor. 
Vakıf, sağlık hizmetine ulaşamayan 
veya ulaşmakta sıkıntı yaşayan 
çocukların, bilinmeyen sağlık 
sorunlarını ortaya çıkarıp tedavilerini 
sağlıyor. Böylece, geleceğin sağlıklı 
toplumu için de önemli bir görev 
üstleniyor. 

Kariyerimin henüz ilk yıllarındayken, 
sağlık sektöründe yürütülen en geniş 
kapsamlı kurumsal sosyal sorumluluk 
projesine katkıda bulunmak gurur 
verici. Bu harika hikayenin bir parçası 
olduğum için kendimi çok şanslı 
hissediyorum. Kurumsal şirketlerin 
toplumun ihtiyaç duyduğu her alanda 
sosyal sorumluluk projelerine kaynak 
ayırmasının, ülkenin gelişimine önemli 
katkılar sağladığının tartışılmaz bir 
gerçek olduğuna inanıyorum. Ve 
biliyorum ki, burada sosyal sorumluluk 
adına öğrendiklerim hayatımın 
her döneminde bana pozitif katkı 
sağlayacak…Kader Bilgiç, 19
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Anadolu Vakfı’ndan Haberler

Sağlıklı Toplum Projesi
İnsana verilen değer ile yola çıkan Anadolu Vakfı, binlerce yetenekli gencin öğrenim 
hayatına katkı sağlamış, onlarca eseri bu topraklara kazandırmış ve on binlerce ihtiyaç 
sahibi vatandaşın sağlık sorununa çare olmuştur.

Sağlığın yalnızca hastalık ve sakatlığın yokluğu olmayıp, aynı zamanda bedensel, 
ruhsal ve toplumsal bakımdan tam bir iyilik hali olduğunu ve sağlığın sosyal boyutunu 
toplumda bir farkındalık yaratmak adına söyleşiler ile halka doğru bilginin konunun 
uzmanlarından verilmesini hedefliyoruz.

Bu doğrultuda muhtaç hasta yönlendirme çalışmaları kapsamında uzun zamandır proje 
ortağımız olan Dilovası Belediyesi ile birlikte organize ettiğimiz “Sağlıklı Toplum Projesi” 
Kasım 2015 - Mayıs 2016 döneminde gerçekleşecek 7 söyleşiyle hayat bulacaktır.

Bütün katılımcıların katkılarını alabilmek için bireysel sunumlardan çok söyleşi tarzında 
yapılması planlanan toplantıların soru-cevap kısımları uzun tutularak katılımcıların 
sağlıkla ilgili sorularına daha detaylı cevap verilebilecek.
 
Dilovası Belediyesi Kültür Salonu’nda 20 Kasım 2015, saat 13:30’da Dr. Esra Sönmez’in 
Akciğer Kanseri konulu söyleşisi, Aralık ayında Psikolog Selin Karabulut’un “Okul 
Çağındaki Çocuklar ile İletişim”, Ocak ayında “Kanser Hastalığı”, Şubat ayında “Psikiyatrik 
Rahatsızlıklar”, Mart ayında “Göz Hastalıkları”, Nisan ve Mayıs ayında ise söyleşi konuları 
katılımcıların isteği doğrultusunda belirlenecek söyleşilerle proje tamamlanacaktır.

Dr. Esra Sönmez tarafından gerçekleştirilen söyleşide; tüm dünyada kanser türleri arasında erkeklerde en sık, kadınlarda ikinci sırada ölüme neden olan bu kanser çeşidine tütün 
çeşitlerinin sebep olduğu bunun dışında asbest, radon gazı, verem hastalığı (tüberküloz), hava kirliliği ve genetik faktörlerinin de etkili olduğunun önemi vurgulandı. 
Yaklaşık 250 kişinin katılım gösterdiği söyleşiye yoğun ilgi vardı.

Dilovası Belediyesi tarafından tanıtımı özenle yapılan “Sağlıklı Toplum Projesi” için hazırlanan billboard ve sokak afişlerinden örnekler.

Anadolu Vakfı’ndan Haberler

Çocuk yetiştirmede annenin rolü

G.G. Marquez ve Büyülü Gerçekçilik

Bu sayımızda bizlerle, Kitap Kulübü’nden Genel 
Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Tuğrul Tansuğ, ünlü yazar 
Gabriel Garcia Marquez ile ilgili yazdığı yazıyı 
paylaşıyor...

Kitap Kulübü’nde ele aldığımız yazarlardan biri de 
Gabriel Garcia Marquez idi. Yüzyıllık Yalnızlık romanının 
yazarı, Kolombiyalı, 1982 Nobel Edebiyat Ödülü’nün 
sahibi Marquez’i 2014’dte Nisan ayında kaybetmişti 
edebiyat dünyası.

Marquez adı en çok ünlü romanı “Yüzyıllık Yalnızlık” ve 
“Büyülü Gerçekçilik” akımı ile birlikte anılır. 

Marquez 1928 yılında Kolombiya’nın Aracataca adlı bir 
nehir kasabasında doğmuş, büyükannesi ve teyzeleri 
tarafından büyütülmüştür. Kendisine sürekli hayalet 
temalı fantastik öyküler anlatan büyükannesinin; 
eserlerindeki anlatımına çok büyük katkısı olduğunu 
söylemiştir. “Büyükannem, en acımasız şeyleri, kılını bile 
kıpırdatmadan, sanki yalnızca gördüğü şeylermiş gibi 
anlatırdı bana. Anlattığı öyküleri bu kadar değerli kılan 
şeyin, onun duygusuz tavrı ve imgelerindeki zenginlik 
olduğunu kavradım. Yüzyıllık Yalnızlık’ı büyükannemin 
işte bu yöntemini kullanarak yazdım.” der.

Yazar, kendi doğduğu kasabanın, yani Aracataca’nın bir 
benzerini, Macondo’yu yaratmıştır Yüzyıllık Yalnızlık’ta. 
Jose Buendia soyunun yedi kuşağını anlatan masalımsı 
hikâye orada geçer. Marquez, Macondo motifini 
kullanarak yaşadığı toplumun tüm öğelerini barındıran 
hayali bir evren yaratmıştır. Hikâyesini fantastik kurgular 
ve metaforlar eşliğinde sürdüren yazar, çocukluğunda 
kendisine sanki hepsi gerçekmiş gibi son derece ciddi 
bir yüzle olmadık hikâyeler anlatan ninesinden aldığı 
ilhamla bir büyülü gerçekliği okurlarına sunmaktadır.

Büyülü gerçekçilik, tümüyle gerçekçi hatta “normal”  bir 
ortamda sihirli öğeler veya mantık dışı senaryoların 
ortaya çıktığı sanatsal bir tarzdır. Bu tarz edebiyat, 
literatür ve sinema ile ilişkili olarak yaygın olarak 
kullanılmıştır. Büyülü gerçekçilik, dünyevi gerçekliğe 
dışarıdan, bariz sihirli özellikler zorlamaktan ziyade 
içsel bir gizemi ortaya çıkararak bu dünyevi konunun 
tasvirine aşırı gerçeklik getirir. Örneğin resimler gerçek 
dünyadan kök almıştır fakat aynı zamanda akılalmaz 
öğeler içerir. Gerçek ve fantastik kesintisiz biçimde 
bir arada dokunmuştur. Hem ön planda hem de arka 
planda keskin bir şekilde ifade edilen ve detaylandırılan 
öğelerin bitişikliği bir gizem veya belirsizlik havası 
vermek için kullanılmıştır.

Büyülü gerçekçilik, çağdaş konuları sıklıkla sakin bir 
kayıtsızlıkla ve bazen de ürkütücü bir atmosfer enjekte 
ederek kullanan bir realizm tipidir.

Marquez’den bazı deyişler:

• Hayatta önemli olan sana ne olduğu değil neyi ve nasıl 
hatırladığındır.

• Bazen öyle konuşacaksın ki karşındaki cevap 
veremeyecek. Bazen de öyle bir susacaksın ki karşındaki 
konuşmaya cesaret edemeyecek.

• Gerçek arkadaş elini tutan ve yüreğine dokunandır.

• Aslında kötü insan yoktur hayatın her evresinde, her 
insan huzur verir; kimi geldiğinde, kimi gittiğinde.

Kitap
Kulübü’nden
Haberler...

Anadolu Vakfı ve Dilovası Belediyesi iş birliği içerisinde gerçekleştirilen Sağlıklı Toplum Projesi Aralık ayı 
söyleşisi, Uzman Psikolog Selin Karabulut’un katılımıyla gerçekleşti. Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirilen söyleşide; çocuk yetiştirmenin sadece çocuğun temel ihtiyaçlarını karşılamaktan ibaret 
olmadığı, çocuğun sosyal, psikolojik, eğitimsel ihtiyaçlarının en az temel ihtiyaçları kadar önemli olduğu, bu 
ihtiyaçların karşılanmasında annenin bilerek ya da bilmeyerek çocuğunun hayatına kattığı olumlu ve olumsuz 
etkileri konuşuldu. 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün katkıları ile ilköğretim çağındaki çocukların annelerinin yoğun katılım 
gösterdiği söyleşide; çalışan anne-çalışmayan anne arasındaki farklar, anne ile baba arasındaki temel farklar 
gözden geçirilirken, bir annenin çocuğun eğitiminde, bilgisinde, görgüsünde, iyi insan oluşunda, daha sonra iyi 
birer anne-baba oluşunda olumlu etkisi olabilmesi için öneriler verildi. Günlük hayat deneyimleriyle, interaktif 
olarak gerçekleştirilen söyleşiye yaklaşık 300 kişi katıldı.

Dr.Tuğrul Tansuğ

Anadolu Vakfı’ndan Haberler

Beykoz Çocuk Yuvası’na ziyaret

Sünnet 2016 Projesi başladı...

Anadolu Vakfı, binlerce çocuğa ulaştığı, “Sağlıklı Çocuklar Mutlu Yarınlar” projesi kapsamında Mayıs 
ayında, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Beykoz Galip Öztürk Çocuk Yuvası’nı ziyaret etti.
Anadolu Sağlık Merkezi çalışanları Dr. Mehmet Kılıç, Taner Cingiz, Kevser Karabük ve Sosyal Sorumluluk 
Projeleri Direktörlüğü çalışanı İlker Esen’den oluşan ekip tarafından gerçekleştirilen ziyaret sırasında, 
kurumdaki yaşları 6 ile 11 arasında değişen 65 çocuğa genel sağlık değerlendirmesi yapıldı. 
Merkeze uzak lokasyonu nedeniyle sağlık hizmetine ulaşımda sıkıntıları bulunan çocukların gelişim 
durumları değerlendirilerek, mevcut sağlık dosyalarının güncellenmesi sağlandı. 

Sosyal Sorumluluk Projeleri Direktörlüğü, her sene olduğu gibi 2016 yazında da yüzlerce erkek 
çocuğunun hayatlarının en önemli döneminde rol alarak Sünnet 2016 Projesi’ni hayata geçiriyor. 
Anadolu Sağlık Merkezi çevresinde yaşayan ihtiyaç sahibi çocukların sünnet işlemlerinin sorunsuz 
tamamlanabilmesi için çok geniş bir ekip, titizlikle çalışıyor. 

Sabah ve öğlen olmak üzere hafta içi 11, Cumartesi 5 çocuk olarak devam eden projenin yarısı 
tamamlandı bile.
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Sağlık Sunumu Üçgeni
Doksanlı yılların başında ilk olarak William Kissick 
tarafından ortaya atılan sağlık Sunumu Üçgeni,
3 unsurdan oluşuyor: Kalite, maliyet ve sağlık hizmetine 
erişim. Üçgen olarak nitelendirilmesinin sebebi, her 
unsurun bu üçgeni kendi tarafına çekmeye çalışmasına 
bağlıdır. Başka bir deyimle: Daha kaliteli bir hizmet 
sunmak için daha yüksek bir harcama yapmak gerekiyor, 
bu durumda maliyet arttıkça bu hizmetten yararlanacak 
bireylerin sayısı azalacak ve sağlık hizmetine erişim 
etkilenecek.

Yıllardır bu çekişmeyi yaşayan sağlık kurumları, kaliteyi 
optimum bir düzeyde tutup maliyeti kabul edilebilir hale 
getirmeye çalışmıştır. Dünyada birçok ülkenin (Türkiye 
de dahil) sağlık politikalarının karşılaştığı en büyük soru: 
“Kaliteyi düşürmeden, maliyeti azaltıp nasıl daha fazla 
vatanadaşa sağlık hizmeti sunabiliriz?” sorusudur. 

Sağlık hizmeti sunan kurumların da durumu pek 
farklı sayılmaz. Sonuç olarak kaliteli bir hizmet 
sunmayı istemek ile birlikte mali durumunu 
“ayakta” kalabilecek kadar sürdürülebilir olmasını 
sağlamak durumunda. Peki çözüm ne olmalı?                                                                                                                                          
Artık bu tartışmaların sonucunda maliyeti azaltmak için 
kaliteden ödün vermenin şart olmadığını öğreniyoruz. 
Daha kaliteli bir hizmeti daha az maliyetle nasıl 
sunabilirizin yollarını buluyoruz. Artık hastalarımıza daha 
güvenli bir şekilde bakarsak maliyeti azaltabileceğimizi 
biliyoruz. Örneğin: Enfeksiyonu önlersek daha az ilaç 
kullanırız, ve daha kısa süreli yatarlar, ilaç hatalarını 
önlersek, yan etkilere ve ek tetkiklere bağlı maliyeti 
azaltabiliriz. Öte yandan gereksiz tetkiklerden 
kaçınırsak hem o tetkiklerin yan etkilerinden (örneğin 
radyasyon ve girişimsel tetkiklerin komplikasyonları) 
hem de maliyetlerinden kaçınmış oluruz. Süreçlerimizi 
iyileştirirsek ve daha verimli bir hale getirirsek israfı 
önleyebiliriz ve hataları azaltabiliriz. Örnekler oldukça 
fazla ve çoğaltılabilir.

Artık bu üçgen kavramının dağılmak üzere olduğunu 
düşünmek gerek. Yeni formül de şöyle olmalı: 

Klinik Kalite ve 
Hasta Güvenliği

Dr. Hişam Alahdab

KALİTE

MALİYET SAĞLIK HİZMETİNE 
ERİŞİM

Bu formülü haklı çıkaracak kurumsal kültüre ve 
davranışa sahip olmamız dileğiyle...

Sağlıcakla kalın.

Dr. Hişam Alahdab

Daha Fazla 
Hastanın 

Sağlık 
Hizmetine 

Erişimi

Daha Az 
Maliyet

Güvenli ve
Kaliteli 
Hizmet

Mayıs ayında, Sağlık ve Eğitim 
Vakfı (SEV) Amerikan Koleji, 
Çekmeköy Kaymakamlığı 
ve Çekmeköy Belediyesi’nin 
iş birliği ile Anadolu Sağlık 
Merkezi’nde başlayacak 
projede, ihtiyaç sahibi ve 
sağlık hizmetine erişimi 
kısıtlı olan kadınlara ulaşmak 
hedefleniyor. 
Proje ile Çekmeköy ilçesinin, Nişantepe mahallesinde yaşayan 50 kadın, meme 
kanserinin erken teşhisine yönelik çalışmamızda yer alacaklar. 
13 Nisan’da organize edilen bir bilgilendirme toplantısı ile katılımcılar, proje 
içeriği hakkında Anadolu Vakfı Proje Yöneticisi Toygun Şenüçler, Anadolu 
Sağlık Merkezi Meme Merkezi Koordinatörü/Vaka Yöneticisi Derya Subaşı ve 
SEV Amerikan Koleji’nin okul-aile birliğinde görev yapan Dr. Mithat Bıyıklı 

tarafından bilgilendirildiler. 
Konuyla ilgili görüşünü 
dile getiren Anadolu Sağlık 
Merkezi Meme Merkezi 
Koordinatörü/Vaka Yöneticisi 
Derya Subaşı “Sağlık 
kurumları olarak hastalıkları 
tedavi etmeye yoğunlaşmış 
olsak da, görevlerimizden 
biri toplumda farkındalık 
yaratmak. Proje sayesinde 
ihtiyaç sahibi 50 kadına 
sağlık hizmeti vermiş ve hayatlarına dokunarak onları bilgilendirmiş olacağız. 
Bu imkanı sağlayan Anadolu Vakfı ve Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV) Amerikan 
Koleji’ne teşekkür ediyorum.” dedi.

Sosyal Sorumluluk Projeleri Direktörlüğü
kanserde erken tanı projelerine devam ediyor

Anadolu Vakfı’ndan Haberler

Hastalarımızdan Mektup Var!

Yakın zamanda tedavi imkanına sahip olduğum 

hastanenizde hocalarımız ve destek personelinin 

göstermiş olduğu çaba ve güler yüzlü hizmetlerinden 

dolayı, özellikle de Sayın Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, Gastrit 

tedavisini gerçekleştiren Sayın Prof. Dr. A. Melih Özel ve 

kulak ameliyatımı gerçekleştiren Sayın. Prof. Dr. Sertaç 

Yetişer hocalarıma güler yüzlü hizmet anlayışlarından ve 

iyileşmemde gösterdikleri emek ve çabalarından ötürü 

teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız...

Saygılarımla, 

Erhan Engiz

Merhaba,

Anadolu Sağlık Merkezi Ataşehir şubenizde 08.04.2016 

tarihinde check-up oldum. Randevu işlemlerim olsun, 

başından sonuna kadar tüm işlemlerimle yakından 

ilgilenen Pınar Aykurt’a çok teşekkür ederim. Güler yüzlü 

yaklaşımı ve sonuç odaklılığı

için teşekkürler.

Şule Engin İrengün

30 Ocak’ta hastanenizde elimden ameliyat oldum ve 

ameliyatım sırasındaki ve sonraki süreçte yardımlarından 

ve ilgisinden dolayı Prof. Dr. Ahmet Kıral’a ve Hasta 

Danışmanı Olcay Peru’ya çok teşekkür ederim.

Mahmut Bekmezci

Düzenli ziyaretlerim boyunca (tedavi, kontrol) güler 

yüzlü ve açıklayıcı yaklaşımı için Yurdagül Dadin’e ve 

hastalığım ve tedavi yöntemleri üzerinde müzakere 

edebildiğim açık görüşlü Enes Atasoyu hocama teşekkür 

etmek isterim. Umarım uzun yıllar boyunca hastanenizde 

hizmet etmeye devam ederler.

Deniz Kızılca 

Merhaba,

Ben 2013 yılında hastanenizde meme kanseri ameliyatı oldum 

ve daha sonrasında kemoterapi ve radyoterapi seanslarım 

oldu. Tüm bunlar yaklaşık 1,5 yıl 2014 Aralık ayına kadar 

devam etti. Bu süre zarfında Medikal Onkoloji bölümünde 

Kemoterapi biriminde görev yapan danışmadaki Tuğrul Abuş 

ve hemşire Derya Şen ve akabinde diğer personelinizin, ancak 

özellikle Tuğrul Bey ve Derya Hanım’ın yakın ilgisi, güler yüzü 

ve samimiyetlerinden oldukça memnun kaldığımı söylemek 

isterim. Damarlarımda sıkıntı olduğundan dolayı port taktırdım 

ve gerek port temizliğimde gerekse kan alımlarımda Derya 

Hanım’ın incitmeden, profesyonelce işlem yapmasından dolayı 

hep onu tercih ettim. Kendilerine sizlerin aracılığı ile bir kez 

daha teşekkür etmek isterim. Umarım bu yazılarımı dikkate 

alırsınız. 
Sevgi ve saygılarımla,

Semra Çiçek Ekit

Merhaba, 

Mart ayı içerisinde nöroloji doktoru ile görüştüm. Bel 

fıtığı teşhisi kondu. MR-EMG çekildim. Sonra fizik tedavi 

doktoruna yönlendirildim. Daha sonra fizik tedavi aldım. Şu 

an çok mutluyum. Hem sağlığıma kavuştum hem de güzel 

bir hizmet aldım. Bu nedenle bana yardımcı olan kişilere 

ismen teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Nöroloji Uzmanı 

Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 

Uzmanı Prof. Dr. Semih Akı, Fizyoterapist Şahap Alper 

Yılmaz, İmdat Bey, masajda çok destek olan Sultan Hanım 

olmak üzere hepsine destekleri için teker teker teşekkür 

ederim. 

Selamlar...

Zekai Şen

28.01.2016 tarihinde Çocuk Hastalıkları Bölümü’nde; 4 

yaşındaki oğlum Rüzgar’ın rahatsızlığı nedeniyle istenen kan 

tahlilini, akşam saat 7’de sanırım bu birime desteğe gelmiş 

olan, bir çocuk hemşiresi olmayıp, laborant olduğunu ve 

kendisinin de 4 yaşında bir çocuğu olduğunu öğrendiğim 

Hatice Arslan’ın; normalde zaptedilmesi mümkün olmayan 

oğluma tatlı dille ilgisini çekecek hikayeler anlatıp dikkatini 

dağıtarak bu zorlu kan alım sürecini profesyonelce 

tamamlayan bu çalışanınıza teşekkürlerimizi iletmek istiyorum. 

O saatteki güler yüzü, bir çocuğa yaklaşımındaki başarısı ve 

işini yaparkenki profesyonelliği sebebiyle...

Nilgün Ergün
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Duyduk Duymadık Demeyin

Anadolu Vakfı’ndan Haberler

Muh. Hiz. Des. Eğt. K. Korg. Metin Gürak, Vakfımızı geçtiğimiz 
günlerde ziyaret ederek, direktörlüğümüz tarafından gazi 
ve şehit ailelerine verilen bedelsiz sağlık hizmetleri ve 
onlara gösterilen ilgi ve alakadan dolayı bizleri plaket ile 
onurlandırdı.

Direktörümüz Necmettin Özçelik de gazi ve şehit ailelerinin 
başımızın tacı olduğunu ifade ederek, ülkemizin içinde 
bulunduğu bu zor günlerde hizmetlere devam edeceğimizin 
sözünü verdi.

Biz de Anadolu Vakfı olarak ziyaretinden dolayı Korgeneral 
Metin Gürak’a teşekkürü borç biliriz.

Yenilenen vizyon, misyon ve değerlerimizi, çalışanlarımıza benimsetmek adına 2016 yılı 
içinde yaptığımız iç iletişim projelerinden bir tanesi de ‘’Senin merkezinde ne var?’’ oldu.  
Tüm çalışanlarımıza ‘’Bizim merkezimizde sen varsın, Senin merkezinde ne var?’’ diye 
sorduk. Hayatlarının merkezindekileri, hazırladığımız kartlara yazarak personel girişi ve 
yemekhanede bulunan kutulara atmalarını istedik. Kimi “ailem”, kimi “çocuğum”, kimi de 
“işim” dedi...
Haziran ayında başladığımız proje yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Yıl sonuna kadar 
her ay yapacağımız çekilişle belirleyeceğimiz 3 kişiye, hayatlarının merkezindekilere 
özel hediyeler vereceğiz. Çekilişi de her ay yemekhane girişinde yine çalışanlarımızın 
yapmasını rica ediyor ve şeffaf bir çekiliş olmasını sağlıyoruz. Yıl sonuna kadar toplam 
21 kişiye özel hediyeler vereceğiz. 21 Eylül’de gerçekleştirdiğimiz ikinci çekilişimizde 
kazananlar ise Feyza Kalay, Elif Terzioğlu ve Melike Duman oldu. Ödüllerinin keyfini 
çıkarmalarını diliyoruz... 
Bizi takip edin... Herkese bol şans. 

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kocaeli Garnizon 
Komutanı Korgeneral Metin Gürak’tan vakfımıza 
teşekkür

Merkezinizde ne var?

 “Sağlıklı Çocuklar, Mutlu Yarınlar“ sloganıyla yola çıktığımız proje kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Çayırova Sevgi Evi’ne konuk olduk. 

Sosyal Sorumluluk Projeleri ekibi, kurumda bakım ve koruma altında olan çocukların kaldıkları evleri gezdi. Yuvada kalan çocuklara hediyeler dağıttı. Çocukların hijyenik şartlarda, 
modern bir aile ortamında ve sağlıklı bir şekilde yaşadıklarını görmek bizi memnun etti.

Uzun süredir birlikte çalıştığımız ve tüm sağlık ihtiyaçlarını giderdiğimiz Çayırova Sevgi Evi'nde kalan çocukların 2016-2017 eğitim-öğretim yılı öncesinde gerçekleştirdiğimiz, “Okul 
Öncesi Sağlık Kontrolleri dosyaları da kurum müdürü Sayın Ekrem Taşçı’ya teslim edildi. Proje kapsamında 77 çocuğa 385 muayene gerçekleştirilmişti.

Çayırova Sevgi Evi’ne Anadolu Vakfı’ndan ziyaret
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