
İç Hastalıkları 
Uzm.Dr.           

Seyfettin KAYACIK

İç Hastalıkları 
Uzm.Dr. Derya 
PEHLİVANER

İç Hastalıkları 
Uzm.Dr.Ümit 

Gökhan ŞENDUR

Ortopedi ve 
Travmatoloji 

Op.Dr.Ş.Sarper 
YALÇINKAYA

Ortopedi ve 
Travmatoloji 

Op.Dr.S.Cem ÖZÜAK

Genel Cerrahi 
Op.Dr. Ahmed 

PAMUKÇU

Genel Cerrahi 
Op.Dr. Hüseyin 

İNCİR

01.02.2020 Cumartesi hafta sonu tatili hafta sonu tatili icap nöbeti icap nöbeti hafta sonu tatili icap nöbeti
02.02.2020 Pazar hafta sonu tatili hafta sonu tatili icap nöbeti icap nöbeti hafta sonu tatili icap nöbeti
03.02.2020 Pazartesi muayene muayene muayene-icap muayene muayene-icap ameliyat muayene-icap
04.02.2020 Salı muayene muayene muayene-icap muayene muayene-icap muayene muayene-icap
05.02.2020 Çarşamba muayene muayene muayene-icap ameliyat muayene-icap muayene ameliyat-icap
06.02.2020 Perşembe muayene sağlık raporu muayene-icap muayene ameliyat-icap muayene muayene-icap
07.02.2020 Cuma muayene muayene muayene-icap muayene muayene-icap muayene muayene-icap
08.02.2020 Cumartesi hafta sonu tatili hafta sonu tatili icap nöbeti hafta sonu tatili icap nöbeti hafta sonu tatili icap nöbeti
09.02.2020 Pazar hafta sonu tatili hafta sonu tatili icap nöbeti hafta sonu tatili icap nöbeti hafta sonu tatili icap nöbeti
10.02.2020 Pazartesi muayene muayene-icap muayene muayene-icap muayene ameliyat-icap muayene
11.02.2020 Salı muayene muayene-icap muayene muayene-icap muayene muayene-icap muayene
12.02.2020 Çarşamba muayene muayene-icap muayene ameliyat-icap muayene muayene-icap ameliyat
13.02.2020 Perşembe muayene muayene-icap muayene muayene-icap ameliyat muayene-icap muayene
14.02.2020 Cuma muayene muayene-icap muayene muayene-icap muayene muayene-icap muayene
15.02.2020 Cumartesi hafta sonu tatili icap nöbeti hafta sonu tatili icap nöbeti hafta sonu tatili icap nöbeti hafta sonu tatili
16.02.2020 Pazar hafta sonu tatili icap nöbeti hafta sonu tatili icap nöbeti hafta sonu tatili icap nöbeti hafta sonu tatili
17.02.2020 Pazartesi muayene muayene-icap yıllık izin muayene muayene-icap ameliyat muayene-icap
18.02.2020 Salı muayene muayene-icap yıllık izin muayene muayene-icap muayene muayene-icap
19.02.2020 Çarşamba muayene muayene-icap yıllık izin ameliyat muayene-icap muayene ameliyat-icap
20.02.2020 Perşembe muayene muayene-icap yıllık izin muayene ameliyat-icap muayene muayene-icap
21.02.2020 Cuma muayene-icap Eğitim izni yıllık izin muayene muayene-icap muayene muayene-icap
22.02.2020 Cumartesi icap nöbeti hafta sonu tatili hafta sonu tatili hafta sonu tatili icap nöbeti hafta sonu tatili icap nöbeti
23.02.2020 Pazar icap nöbeti hafta sonu tatili hafta sonu tatili hafta sonu tatili icap nöbeti hafta sonu tatili icap nöbeti
24.02.2020 Pazartesi muayene-icap muayene muayene muayene-icap muayene ameliyat-icap muayene
25.02.2020 Salı muayene-icap muayene muayene muayene-icap muayene muayene-icap muayene
26.02.2020 Çarşamba muayene-icap muayene muayene ameliyat-icap muayene muayene-icap ameliyat
27.02.2020 Perşembe muayene-icap muayene muayene muayene-icap ameliyat muayene-icap muayene
28.02.2020 Cuma muayene-icap muayene muayene muayene-icap muayene muayene-icap muayene
29.02.2020 Cumartesi icap nöbeti hafta sonu tatili hafta sonu tatili icap nöbeti hafta sonu tatili icap nöbeti hafta sonu tatili

TARİH

Hekim-Branş

GAZİPAŞA DEVLET HASTANESİ
ŞUBAT 2020 AYI HEKİM ÇALIŞMA LİSTESİ



Üroloji                                                
Op.Dr.İlker Fatih 

ŞAHİNER

Pediatri (Çocuk 
Hastalıkları)  

Uzm.Dr.                   
Necla KÖSEOĞLU

Pediatri (Çocuk 
Hastalıkları)                                     

Uzm.Dr.                   
Betül KAYA

Psikiyatri            
Uzm.Dr.                 

Murat ŞEKER

Kadın Hastalıkları 
ve Doğum 

Op.Dr.Vildan ALİ 
MERCAN

Kadın Hastalıkları ve 
Doğum                                         
Op.Dr.                

Haydar GÜMÜŞ

Göz Hast                                
Op.Dr.Turan Ersoy

icap nöbeti 01.02.2020 Cumartesi icap nöbeti hafta sonu tatili icap nöbeti hafta sonu tatili icap nöbeti hafta sonu tatili
icap nöbeti 02.02.2020 Pazar icap nöbeti hafta sonu tatili icap nöbeti hafta sonu tatili icap nöbeti hafta sonu tatili

muayene-icap 03.02.2020 Pazartesi muayene muayene-icap muayene-icap Yıllık izin ameliyat-icap muayene-icap
ameliyat-icap 04.02.2020 Salı muayene muayene-icap muayene-icap Yıllık izin muayene-icap ameliyat-icap
muayene-icap 05.02.2020 Çarşamba muyene muayene-icap muayene-icap Yıllık izin muayene-icap muayene-icap
muayene-icap 06.02.2020 Perşembe muayene muayene-icap muayene-icap Yıllık izin ameliyat-icap muayene-icap
muayene-icap 07.02.2020 Cuma muayene muayene-icap muayene-icap Yıllık izin muayene-icap muayene-icap

icap nöbeti 08.02.2020 Cumartesi hafta sonu tatili icap nöbeti icap nöbeti hafta sonu tatili icap nöbeti icap nöbeti
icap nöbeti 09.02.2020 Pazar hafta sonu tatili icap nöbeti icap nöbeti hafta sonu tatili icap nöbeti icap nöbeti

muayene-icap 10.02.2020 Pazartesi muayene-icap muayene muayene-icap muayene ameliyat-icap muayene
ameliyat-icap 11.02.2020 Salı muayene-icap muayene muayene-icap ameliyat muayene-icap muayene-ameliyat
muayene-icap 12.02.2020 Çarşamba muayene-icap muayene muayene-icap muayene muayene-icap muayene
muayene-icap 13.02.2020 Perşembe muayene-icap muayene muayene-icap muayene ameliyat-icap muayene
muayene-icap 14.02.2020 Cuma muayene-icap muayene muayene-icap muayene muayene-icap muayene

icap nöbeti 15.02.2020 Cumartesi icap nöbeti hafta sonu tatili icap nöbeti hafta sonu tatili icap nöbeti hafta sonu tatili
icap nöbeti 16.02.2020 Pazar icap nöbeti hafta sonu tatili icap nöbeti icap nöbeti hafta sonu tatili hafta sonu tatili

muayene-icap 17.02.2020 Pazartesi muayene muayene-icap muayene-icap muyene-icap ameliyat muayene-icap
ameliyat-icap 18.02.2020 Salı muayene muayene-icap muayene-icap ameliyat-icap muayene ameliyat-icap
muayene-icap 19.02.2020 Çarşamba muyene muayene-icap muayene-icap muayene-icap muayene muayene-icap
muayene-icap 20.02.2020 Perşembe muayene muayene-icap muayene-icap muayene-icap muayene-ameliyat muayene-icap
muayene-icap 21.02.2020 Cuma muayene muayene-icap muayene-icap muayene-icap muayene muayene-icap

icap nöbeti 22.02.2020 Cumartesi hafta sonu tatili icap nöbeti icap nöbeti icap nöbeti hafta sonu tatili icap nöbeti
icap nöbeti 23.02.2020 Pazar hafta sonu tatili icap nöbeti icap nöbeti icap nöbeti hafta sonu tatili icap nöbeti

muayene-icap 24.02.2020 Pazartesi muayene-icap muayene muayene-icap muyene-icap ameliyat muayene-icap
ameliyat-icap 25.02.2020 Salı muayene-icap muayene muayene-icap ameliyat-icap muayene muayene
muayene-icap 26.02.2020 Çarşamba muayene-icap Yıllık izin muayene-icap muayene-icap muayene ameliyat
muayene-icap 27.02.2020 Perşembe muayene-icap Yıllık izin muayene-icap muayene-icap muayene-ameliyat muayene

Yıllık izin 28.02.2020 Cuma muayene-icap Yıllık izin muayene-icap muayene-icap muayene muayene
icap nöbeti 29.02.2020 Cumartesi icap nöbeti hafta sonu tatili icap nöbeti icap nöbeti hafta sonu tatili hafta sonu tatili

Hekim-Branş

TARİH



Göz Hast 
Op.Dr.Gizem YEL

Radyoloji Uzmanı             (Geçici 
Görevli- Muayene) 

  

Fiziksel Tıp ve 
Rehabilitasyon 
Uzm.Dr.Güler 

UYKUR

Fiziksel Tıp ve 
Rehabilitasyon 
Uzm.Dr.Fidan 

TUNCER

Fiziksel Tıp ve 
Rehabilitasyon 
Uzm.Dr.Pınar 

ÖZASLAN 
ÖZBUDAK

Kardiyoloji    Uzm.Dr. 
Fatma YAZICI

Anesteziyoloji ve Reanimasyon   
(Geçici Görevli - Ameliyat-İcap)

icap nöbeti hafta sonu tatili hafta sonu tatili hafta sonu tatili hafta sonu tatili hafta sonu tatili Uzm.Dr. Mehmet Mert TUNA
icap nöbeti hafta sonu tatili hafta sonu tatili hafta sonu tatili hafta sonu tatili Sağlık Raporu Uzm.Dr. Mehmet Mert TUNA
muayene Uzm.Dr. Hakan DEDEOĞLU Yıllık izin Yıllık izin muayene Sağlık Raporu Uzm.Dr. Fulya GÜLEN AKKÜÇÜK
muayene Uzm.Dr. Hakan DEDEOĞLU Yıllık izin Yıllık izin muayene muayene Uzm.Dr. Fulya GÜLEN AKKÜÇÜK
muayene Uzm.Dr. Hakan DEDEOĞLU Yıllık izin Yıllık izin muayene muayene Uzm.Dr. Fulya GÜLEN AKKÜÇÜK
muayene Uzm.Dr. Hakan DEDEOĞLU Yıllık izin Yıllık izin muayene muayene Uzm.Dr. Fulya GÜLEN AKKÜÇÜK
muayene Uzm.Dr. Hakan DEDEOĞLU Yıllık izin Yıllık izin muayene muayene Uzm.Dr. Fulya GÜLEN AKKÜÇÜK

hafta sonu tatili hafta sonu tatili hafta sonu tatili Yıllık izin hafta sonu tatili hafta sonu tatili
hafta sonu tatili hafta sonu tatili hafta sonu tatili Yıllık izin hafta sonu tatili hafta sonu tatili
muayene-icap Uzm.Dr. Malik ÇORAKLI muayene Yıllık izin muayene muayene
muayene-icap Uzm.Dr. Malik ÇORAKLI muayene muayene muayene muayene
muayene-icap Uzm.Dr. Malik ÇORAKLI muayene muayene muayene muayene Uzm.Dr. Aslı DURU
muayene-icap Uzm.Dr. Malik ÇORAKLI muayene muayene muayene muayene Uzm.Dr. Aslı DURU
muayene-icap Uzm.Dr. Malik ÇORAKLI muayene muayene muayene muayene

icap nöbeti hafta sonu tatili hafta sonu tatili hafta sonu tatili hafta sonu tatili hafta sonu tatili
icap nöbeti hafta sonu tatili hafta sonu tatili hafta sonu tatili hafta sonu tatili hafta sonu tatili Uzm.Dr. Aslı DURU

yıllık izin Uzm.Dr. Mehmet ULUSAN muayene muayene Yıllık izin muayene Uzm.Dr. Halil ÇİÇEK
yıllık izin Uzm.Dr. Mehmet ULUSAN muayene muayene Yıllık izin muayene
muayene Uzm.Dr. Mehmet ULUSAN muayene muayene muayene muayene
muayene Uzm.Dr. Mehmet ULUSAN muayene muayene muayene Sağlık Raporu Uzm.Dr. Halil ÇİÇEK
muayene Uzm.Dr. Mehmet ULUSAN muayene muayene muayene Sağlık Raporu

hafta sonu tatili hafta sonu tatili hafta sonu tatili hafta sonu tatili hafta sonu tatili hafta sonu tatili Uzm.Dr. Halil ÇİÇEK
hafta sonu tatili hafta sonu tatili hafta sonu tatili hafta sonu tatili hafta sonu tatili hafta sonu tatili

muayene Uzm.Dr. Doğan Ali USLU muayene muayene muayene muayene
muayene-icap Uzm.Dr. Doğan Ali USLU muayene muayene muayene muayene
muayene-icap Uzm.Dr. Doğan Ali USLU muayene muayene muayene muayene
muayene-icap Uzm.Dr. Doğan Ali USLU muayene muayene muayene muayene
muayene-icap Uzm.Dr. Doğan Ali USLU muayene muayene muayene muayene

icap nöbeti hafta sonu tatili hafta sonu tatili hafta sonu tatili hafta sonu tatili hafta sonu tatili

GAZİPAŞA DEVLET HASTANESİ
    ŞUBAT 2020 HEKİM ÇALIŞMA LİSTESİ



Anesteziyoloji ve 
Reanimasyon 
Uzm.Dr. Aygül 

OKTAY

Kulak Burun Boğaz 
Hastalıkları Op.Dr.Murat 

Yusuf ARTURAL

Göğüs Hast.                                 
Uzm.Dr.Esra Yiğit

Nöroloji                
Uzm.Dr Özlem 

BEKDEMİR ÖZÜAK

Enfeksiyon 
Hastalıkları ve 

Klinik 
Mikrobiyoloji 

Uzm.Dr. Melike 
ŞAHİNER

Tıbbi Biyokimya 
Uz.Dr.Aytün  Efesoy  

SNEDDON

Diş Hekimliği   Dt. 
Lerzan Funda UTKUN

Diş hekimliği 
Dt.Abdulkadir 

AYTEKİN

hafta sonu tatili icap nöbeti hafta sonu tatili hafta sonu tatili icap nöbeti hafta sonu tatili hafta sonu tatili hafta sonu tatili
hafta sonu tatili icap nöbeti hafta sonu tatili hafta sonu tatili icap nöbeti hafta sonu tatili hafta sonu tatili hafta sonu tatili

ameliyat muayene-icap muayene muayene muayene-icap laboratuar muayene muayene
ameliyat ameliyat-icap muayene muayene muayene-icap laboratuar muayene muayene
ameliyat muayene-icap muayene muayene muayene-icap laboratuar muayene muayene
ameliyat muayene-icap muayene muayene muayene-icap laboratuar muayene muayene
ameliyat muayene-icap muayene muayene muayene-icap laboratuar muayene muayene

icap nöbeti icap nöbeti hafta sonu tatili hafta sonu tatili icap nöbeti hafta sonu tatili hafta sonu tatili hafta sonu tatili
icap nöbeti icap nöbeti hafta sonu tatili hafta sonu tatili icap nöbeti hafta sonu tatili hafta sonu tatili hafta sonu tatili

ameliyat-icap muayene-icap muayene muayene muayene-icap laboratuar muayene muayene
ameliyat-icap ameliyat-icap muayene muayene muayene-icap laboratuar muayene muayene

ameliyat muayene-icap muayene muayene muayene-icap laboratuar Sağlık Raporu muayene
ameliyat muayene-icap muayene muayene muayene-icap laboratuar Sağlık Raporu muayene

ameliyat-icap muayene-icap muayene muayene muayene-icap laboratuar Sağlık Raporu muayene
icap nöbeti icap nöbeti hafta sonu tatili hafta sonu tatili icap nöbeti hafta sonu tatili hafta sonu tatili hafta sonu tatili

hafta sonu tatili icap nöbeti hafta sonu tatili hafta sonu tatili icap nöbeti hafta sonu tatili hafta sonu tatili hafta sonu tatili
ameliyat muayene-icap muayene muayene muayene-icap laboratuar muayene muayene

ameliyat-icap ameliyat-icap muayene muayene muayene-icap laboratuar muayene muayene
ameliyat-icap muayene-icap muayene muayene muayene-icap laboratuar muayene muayene

ameliyat muayene-icap muayene muayene muayene-icap laboratuar muayene muayene
ameliyat-icap Eğitim izni Eğitim izni muayene muayene-icap laboratuar muayene muayene

hafta sonu tatili icap nöbeti hafta sonu tatili hafta sonu tatili icap nöbeti hafta sonu tatili hafta sonu tatili hafta sonu tatili
icap nöbeti icap nöbeti hafta sonu tatili hafta sonu tatili icap nöbeti hafta sonu tatili hafta sonu tatili hafta sonu tatili

ameliyat-icap muayene-icap muayene muayene muayene-icap laboratuar muayene muayene
ameliyat-icap ameliyat-icap muayene muayene muayene-icap laboratuar muayene muayene
ameliyat-icap muayene-icap muayene muayene muayene-icap laboratuar muayene muayene
ameliyat-icap muayene-icap muayene muayene muayene-icap laboratuar muayene muayene
ameliyat-icap muayene-icap muayene muayene Yıllık izin laboratuar muayene muayene
ameliyat-icap icap nöbeti hafta sonu tatili hafta sonu tatili icap nöbeti hafta sonu tatili hafta sonu tatili hafta sonu tatili



Diş Hekimliği 
Dt.Hatice Kübra İĞCİ

Diş Hekimliği Dt.Ünal 
ERGİN

hafta sonu tatili hafta sonu tatili
hafta sonu tatili hafta sonu tatili
muayene muayene
muayene muayene
muayene muayene
muayene muayene
muayene muayene
hafta sonu tatili hafta sonu tatili
hafta sonu tatili hafta sonu tatili
muayene muayene
muayene muayene
muayene muayene
muayene muayene
muayene Sağlık Raporu
hafta sonu tatili hafta sonu tatili
hafta sonu tatili hafta sonu tatili
muayene muayene
muayene muayene
muayene muayene
muayene muayene
muayene muayene
hafta sonu tatili hafta sonu tatili
hafta sonu tatili hafta sonu tatili
muayene muayene
muayene muayene
muayene muayene
muayene muayene
muayene muayene
hafta sonu tatili hafta sonu tatili


