HASTA GÖRÜŞLERİ
01 Kasım 2016
28 eylül 2016 tarihinde hastaneleriniz bünyesinde yer alan Akay hastanesine çok fazla ağrı ve sızılar
içerisinde gelerek fizik bölümünde muayene oldum ve ileri derecede boyun fıtığı teşhisi koyarak beyin
cerrahi polikinliğine sevk edildim.
29.09.2016 tarihinde Doç. Dr. Hakan Seçkin beye kontrol oldum sonuçlarımı kontrol ederek aynı
teşhisi ve bu işlemin ameliyat ile çözümlenebileceğini iletmiştir.
Sizlerde bilirsiniz ki kolay bir ameliyat değil, karar vermek o kadar basit değil biraz düşündükten sonra
Doç. Dr. Hakan Seçkin beyin cerrahisine güvenerek ameliyat olmakta karar aldım .
30.09.2016 tarihinde Doç. Dr. Hakan Seçkin ameliyatımı yapmıştır.
Allaha Şükürler olsun beni eski sağlıma tekrar kavuşturdu ve sağlıklı olarak hastanenizden taburcu
oldum,
Hastane yatış işlemlerim ise 3. kat 5307 nolu oda da kaldım. Düşünün ki bir hasta ameliyat sonrası
hasta yakını hemşirelere ne kadar zorluklar çıkartır bilirsiniz, burada refakatcim olan anneme
ve 30.09.2016 tarihinden 03.10.2016 tarihine kadar katta görev yapan hemşirelere bana göstermiş
oldukları ilgi ve alakadan dolayı teşekürllerimide bir borç bilirim.
Hastanenize ilk geldiğim gün, boynumu sol tarafıma eğerek gelmiştim çıkarken de Allahın izni ve Doç.
Dr. Hakan Seçkin hocamızın el becerisi sayesinde gayet sağlıklı çıktım.
Sizlerin huzurunda Doç. Dr. Hakan Seçkin hocamıza tekrar teşekür etmek isterim
Mesut UZUNER
Mesut UZUNER
25 Ekim 2016
Lokman Hekim Akay Hastanesi’nin sevgili kadın doğum hemşireleriyle çalışmak her zaman beni ve
hastalarımı çok rahat hissettirmiştir. Bizim uzmanlık dalımız gereği can sıkıcı acil durumlarla sık
karşılaşırız. Yine sevimsiz sonuçlanan acil obstetrik olayında, başta Nur Meryem ÇALIŞKAN'ın titizliği
sayesinde durum sorunsuz olarak sonuçlandı. Bu ve benzeri olaylar karşısında başta sorumlu Fatoş
hemşire ve diğer arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Bu ekiple çalışmak benim için ayrıcalıktır.
Dr. Meltem Özdemir Erhan

22 Mart 2016
İzzet yavuz dahiliye doktorumuz a 24 saat içinde koyduğu teşhis hastada titizliği özverisi hastaya verdiği
güven herşeyden önce insanlığı için teşekkür ederiz ve Allah razı olsun ondan böyle hekimlerin
kıymetini bilmek lazım daha sonra operasyonu yapan üroloji doktorumuz mesut beyden de başarılı
olduğu için hasta ile birebir ilgilendiği için teşekkür ediyoruz lokman hekim hastanesinin çalışan
arkadaşlarına ve temiz hijyen oluşuna çok teşekkür ederim iyi çalışmalar dilerim ... doktorlarımızın tıp
haftasını Kutlarım başarılar
Vesile Kader Ünal
07 Mart 2016
Uzun yıllardır Lokman Hekim’e geliyoruz ve KOAH hastasıyım. Burada göğüs hastalıları uzmanı Uzm. Dr.
Ruhsar OFLUOĞLU bana çare oldu ancak yıllar önce geçirmiş olduğum bir bağırsak ameliyatının
yarattığı tahribatın nedeniyle yıllar sonra tıkanma ve aşırı kuruma şikayeti ile tekrar geldim. Gece 3
civarında acil servisten başvuruda bulunduk yapılan röntgen vb. işlemler sonrası bağırsakta yapışma
tanısı ile acilen Genel Cerrahi uzmanı Op. Dr. Kemal YANDAKÇI’ya yönlendirildik. Kemal Hoca ameliyat
öncesi birçok tedavi yöntemi deneyerek işlem yapmadan bağırsağı açmayı denedi ancak bir sonuç
alınamayınca son olarak ameliyat kararı verildi. Biz önce Allah’a sonra hocamıza güvendik. Ameliyat
kararı öncesi de çevremizden kendisi ile ilgili çok olumlu düşünceler duyduk. Kemal Bey
ameliyatlarımızda yaptığı tüm işlemleri yanımıza gelerek fotoğraflarla tek tek anlattı. Ben hayatımda
böyle ilgili, efendi, kibar bir doktor görmedim, bize çok değerli bilgiler verdi. Gece gündüz demeden
kendisini bize adadı. Tüm Türkiye Kemal hocama güvensin. Ayrıca gece nöbetçi doktorlar, başhemşire
hanımefendi, 3. Kat hemşirelerimizden temizlik personeli, yemekler ve hasta bakıcılara dahil tüm
personel dört dörtlük hizmet vererek güleryüzleriyle hep moral verdiler. Hepsine çok teşekkür
ediyoruz.
Hüseyin Elmalı
08 Ekim 2015
Yoğun bakım servisinde bir süre çocuğumu yatırdım. Bu sürede hemşireler ve gündüz gelen personel
bize çok iyi davrandılar. Böyle hemşireleriniz ve personeliniz olduğu için hastalarınız çok şanslı,
hemşirelere ve sizlere Asya ablaya çok teşekkürler.
İpek-Taner DEMİR
08 Haziran 2015
Hastanenizden memnun kaldık. Bu kadar ilgilenileceğini sanmıyorduk. Çalışanlarınız çok güleryüzlü. Bu
konuda hiçbir sıkıntımız olmadı. Zarife abla özellikle çok ilgilendi ona da çok teşekkür ederim.
Şenay ŞALOĞLU BAYRAK

08 Haziran 2015
Doktorum Pakize Eylem Hanım'a ve bütün hemşire ve çalışan görevlilere sonsuz teşekkürlerimi
sunarım. Her şey çok güzeldi.
Çiğdem UZUNTELLİ
08 Haziran 2015
Hastane personelinin güleryüzlü ve yardımsever olmalarından dolayı çok memnun kaldık. Hastanenizi
ve personelinizi tebrik eder, başarılarınızın devamını dilerim.
Nuray ATAMAN
10 Nisan 2015
Beyin damarlarımdaki tıknaıklık için geçirdiğim ameliyatımı Erkan KURALAY yaptı. Kendisinden Allah
razı olsun çok iyiyim. Kendisi de çok ilgili iyi bir doktor.
Şükrü SOYLU
10 Nisan 2015
Kalp kapakçığı ve By-Pass ameliyatım için 79 yaşım ve yüksek risk itibariyle gittiğim hastanelerde
ameliyata hiçbir doktor yanaşmadı. Kalp doktoru Şahin MÜRSEL bana Erkan KURALAY'ı tavsiye etti ve
ameliyatımı Erkan Bey yaptı. Şu an gayet iyiyim; kendisi çok ilgili ve başarılı bir doktor.
Müzeyyen ALTIN
10 Nisan 2015
Bütün hayati işlemlerim için Lokman Hekim Hastaneleri'ne geliyorum. Etlik Lokman Hekim'de
Gastroenteroloji doktoru Mustafa Bey tetkikleri sonucu beni hemen kalp doktoru Erkan KURALAY'a
yönlendirdi ve By-Pass ameliyatı oldum. Kendisi bizimle doktor gibi değil bir aile yakını yakını gibi
ilgilendi. Aynı zamanda kalp doktoru Ali Cemal Bey de Erkan Bey ile birlikte bizimle çok güzel ilgilendi.
İşlemlerinden çok memnun kaldım.
Tülay MAĞDEN
31 Mart 2015
Doktor ve çalışanlar olarak gerçekten üstün bir hizmet vererek hasta vatandaşlara yardımlarda
bulunduğunuzdan dolayı bütün kalbimle teşekkürlerimi sunar herkese hayırlı işler olmasını temenni
ederim.
Kıvanç BAŞA
04 Mart 2015
Hastanenizden almış olduğumuz hizmetten oldukça memnun kaldık. Doktorumuz olan Ahmet CİNGİ'ye
sonsuz teşekkür ederiz. Ayrıca kadın doğum bölümünde bulunan hemşire, hasta bakıcı ve diğer
arkadaşlara da tebessüm ve hizmetlerinden ötürü teşekkür ederiz.
Zafer KARAGÖZ
28 Şubat 2015

Lokman Hekim Sincan Hastanenizi artık aile doktorlarımızın yeri olduğunu benimsedik. Yapılan tetkik,
muayene, ilgi, alaka ve hoşgörülü personeliniz için sizlere teşekkür ederim.
Rafiye ERKAN
31 Ocak 2015
Doktorum Pakize Hanıma ve tüm hemşirre ve hasta bakıcılara teşekkür ederim.İlgi ve sevgilerinden
dolayı hepsinden Allah razı olsun.herşey çok iyiydi ve çok memnun kaldım,kendi evimi aratmadılar.
Tuba BAL
31 Ocak 2015
Başta Dr. İzzet hocama ve Gamze (hemşire) Banu (hemşire) servis personeli Leyla Hanım ve gece kat
doktorlarımız ve çalışanlarına gayret ve ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz.
Cemile ESENGİN
30 Aralık 2014
Evde sağlık birimi çalışanlarınızın gayreti ve sabrı için teşekkür ederim. Melek Fidan hemşireye
teşekkürler. Saliha Hanım'a da yaklaşımı için teşekkürler.
Evrim Özer BEYDAR
30 Aralık 2014
İlgi ve işlemlerin hızlı olması, yönlendirmedeki başarılar ve bize refakat eden hastane personelinin ilgisi
dolayısıyla teşekkür ediyorum.
İbrahim KARA
02 Aralık 2014
İnsan ve hasta dostu, güleryüzlü, hekimlere örnek insan Doç.Dr. İzzet YAVUZ Bey'e ve özverili ekibine
teşekkürler.
Cengiz KAPTAN
29 Kasım 2014
Hastanenizde A dan Z'ye bütün bölümlerde çalışan personelin özverili ve fedakar olduğunu gördüm. Bir
hastaya nasıl davranılmasını gerektiğini çok iyi biliyorlar. Hastanenizin hep böyle kalması temennimdir.
Teşekkür ederim.
Gülen GÖKMEN
10 Kasım 2014
Lokman Hekim Hastanesi'nin birçok bölümünde eşim ve ben tedavi olduk, çok memnun kaldık.
Özellikle kadın doğum bölümünden çok memnun oldum. Ebeler, hemşireler ve Dr.Şüheda Hanım'a
teşekkürler.
Gamze Kuzucular
10 Kasım 2014
Sn.Dr.Koray Baloğlu 3 seneye yakındır, 3.kez ameliyat geçirdim. Her defasında bıkmadan usanmadan
merhametle ilgilendi. Ben kendisinden çok razıyım, Allah da razı olsun. Teşekkürler.
Sevil YILDIRIM
19 Ağustos 2014
Birkaç ay önce Doç. Dr. Mahmut Can YAĞMURDUR yönetimindeki başarılı safra kesesi ameliyatım
sonunda sağlığıma kavuştum. Sayın Doç. Dr. Mahmut Bey'e ve ekibine teşekkürlerimi iletmenize
yardımcı olmanızı dilerim.

Yaşar ÇOŞKUN
14 Ağustos 2014
Hastane personelinin bu zor ve güzel günümede göstermiş oldukları yardım ve desteklerden dolayı
sonsuz teşekkür ederim. Kolaylıklar Dilerim.
İlknur KARATAŞ
14 Ağustos 2014
Hastane hemşirelerinden ve doktorum Sebahat Turan Hanım'dan çok memnun kaldık. Hastanenizin bu
şekilde hizmetlerine devam etmesini dileriz. Başarlarılarınızın devamı dileği ile
Demet ERSÖZ
13 Ağustos 2014
Yaklasik 8 aydir duzenli olarak Lokman Hekim Etlik Hastanesine gebeligim süresince belli aralıklarla
geldim. Kadin hastaliklari ve dogum departmanindaki ozellikle doktorum Sebahat Turan ve yardimcisi
Seher Hanım'dan çok memnun kaldim. Bunun yani sira sekreterlikte Burcu Hanimin benim sinirsiz
sorularima sabirla cevap verip her seye cok net ve güler yüzüyle cevap verdigi icin tesekkur ve
memnuniyetlerimi bildirmek isterim. Lokman Hekim kurucu ortagi olan babam Yusuf SARİŞEN'in boyle
bir kurumla ortakligindan bir kez daha gurur duydum.
Aylin SARIŞEN
07 Ağustos 2014
En doğru ve en seri şekilde hastaya müdahale edilerek çok kısa bir süre içinde hastamızın tetkikleri
yapıldı. Hasta rahatlatılıp teşhis konuldu.. Yapılan güler yüzlü muayene için tüm çalışanlara teşekkürler.
Demet BAYINDIR
07 Ağustos 2014
Hastanenizden özellikle hemşirelerinizden çok memnun kaldım. Bebek hemşiresi Hande Hanım'ın
yardımların ve ilgisinden dolayı kendisine çok teşekkür ederim. Hastanenizden memnun olarak
ayrılıyorum ve herkese tavsiye edeceğim.
Ayfer KARAASLAN
07 Ağustos 2014
Doktorum Sabahat TURAN'dan çok memnun kaldık. Hemşire Hanımlarında ilgi ve alakası bizi çok
memnun etti. Rahat etmemizi sağladılar. Doktor ve hemşirelerin hepsine ayrı ayrı teşekkür ederiz.
Fatma ESGİN
07 Ağustos 2014
Etlik Hastnenizde doğum yaptım. Doğum öncesinde ve sonrasında hastane personeli tarafından
aldığım ilgi beni çok memnun etti. Doktorum Aysuın Hanım'a 3. katta bulunan hemşirelerden Dilek,
Aylin, Zeynep, Gökçen, Şenay ÖZTÜRK'e ilgilerinden dolayı çok teşekkür ederim.
31 Temmuz 2014
21.06.2014 dünyaya gelen oğlumuz ÇAĞAN UFUK SEVİM\'in doğumunda emeği geçen ve DR.MUSA
KAZIM ÇAĞLAR VE yeeni dogan bölümüde çalışan gamze,beyza ve adını sayamadığım tüm personele
33 gün boyunca gösterdikleri ilgi ve özveriden dolayı çok teşekkür ederim Allah razı olsun.
Ufuk SEVİM
25 Temmuz 2014
Hastanenize bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine geldim. Özellikle personelin bebeğe olan ilgisi,
davranışları çok hoşuma gitti. Benim değerlerime sahip çıkıp, saygı duymaları bir tarafa bir otel konforu

yaşattınız bana. Özverili ve saygılı davranışlarınız için çok teşekkür ederim. Benim için kadın doğumda
akla gelen ilk hastanesiniz artık.
Tuğba AŞCI
25 Temmuz 2014
Bugün ultrason çekildim. Dr. Nurten ÇELİK ile karşılaştığımda kendimi annemin yanında gibi hissettim.
Üzerimde ki bütün stresi aldı ve beni rahatlı. Espirileri ile beni mutlu etti. Hastaya yaklaşımı çok güzel.
Kendisine çok teşekkür ederim.
BETÜL ERGÜL
24 Temmuz 2014
Merhabalar , Hastanenizde bize gerçekten içten bir ilgi gösteren , sorunumuzu dinleyerek bizi doğru bir
şekilde yönlendiren , moral ve motıvasyonu ile bize yardımcı olan doktorumuz Fizik Terapi Doktoru
Murat Bey \'e sonsuz teşekkürlerimizi sunarım.Umarım tüm doktorlar sizin kadar içten ve güleryüzlü
davranır hastalarına ..
Yılmaz NAMLI
22 Temmuz 2014
GENEL CERRAHİ DOKTORUNUZ SAYIN MAHMUT CAN YAĞMURDUR\'UN TAKİPLİ HASTASIYIM
KENDİSİNE HASTALARINA GÖSTERMİŞ OLDUĞU HASSASİYETTEN YAKIN İLGİ VE ALAKASINDAN DOLAYI
TEŞEKKÜR EDER BAŞARILARININ DEVAMINI DİLERİM
Dilek YILMAZ
18 Haziran 2014
Merhabalar, Geçen hafta 12 Haziran'ı 13 Haziran'a bağlayan gece kardeşim Nurcan Yılmaz'ı Sincan'daki
hastanenizin aciline getirdim. Ve o gün yoğun akıma yatırıldı. Ardından da 16 Haziran tarihine kadar
hastanenizde yattı. Hastanenizden çıktığında kardeşim iyileşmiş durumdaydı. Kardeşim acildeyken ve
normal serviste yatarken doktorlarınız özverili bir şekilde kardeşimle ilgilendiler. Görüp tanışabildiğim
doktorlara yüz yüze teşekkür etme imkanım oldu. Ama birçok doktorla görüşme imkanım olmadı. Bu
nedenle hastanenize, ve kardeşimle ilgilenen doktorlara tekrar teşekkür etmek istiyorum.
Teşekkürümü kardeşimle ilgilenen doktorlara iletirseniz mutlu olurum. Saygılarımla, İbrahim Tanrıkulu
ODTÜ
İbrahim TANRIKULU
07 Haziran 2014
Annem Zarife GÜNGÖR’ün rahatsızlığı dolayısıyla tedavisini üstlenen ve bu konuda her türlü ilgi ve
desteği veren, vefatı dolayısıyla da acımızı paylaşan Lokman Hekim Hastanesi Yönetim Kurulu
Başkanımız Mustafa SARIOĞLU’na, Genel Müdürümüz İrfan GÜVENDİ’ye, Başhekimimiz Uzm. Dr.
Necmettin DİN’e, Başhekim Yardımcımız Ali YAKUT’a, Hastane Müdürümüz Bayram GÜVENDİ’ye,
Dahiliye Uzm. Dr. Murat GÜRBÜZ’e, İnsan Kaynakları Birimimize, Yoğun Bakım Sağlık Ekibimize ve
burada ismini sayamadığım tüm dost ve çalışma arkadaşlarıma kendim ve ailem adına içten
teşekkürlerimi sunarım.
Mesut GÜNGÖR
26 Mayıs 2014
2011 yılında annem Döndü Tepedelenlioğlu Op.Dr. Hayati Aslantaş Bey tarafından safra kesesi
ameliyatı yapıldı. Annem önce Allah sonra Hayati Aslantaş Bey tarafından sağlığına kavuştu. Süper bir
doktor. Allah öyle doktorları başımızdan eksik etmesin. İş hayatında ve özel hayatında başarı ve sağlık
diliyorun.
Döne Tepedelenlioğlu TEPEDENLİOĞLU

20 Mayıs 2014
Annemin göğüs ağrısı ve yüksek tansiyon şikayeti ile 18.05.2014 tarihinde başvurduğumuz Etlik
Lokman Hekim Hastanesi Acil Servisinde görev yapmakta olan Dr. Gökhan ŞAHİN ve Yunus İLKGÜN ile
Ayşenur KOCATÜRK' e yakın ilgilerinden ve yaklaşımlarından dolayı gönülden teşekkür eder, kurumsal
başarınızın devamını dilerim.
M. Figen AYKUT
15 Mayıs 2014
13 mart 2014 tarihinde hastaneniz beyin cerrahi bölümün de bel fıtığı ameliyatı oldum.Ameliyatımı
yapan sayın Serkan ŞİMŞEK, BÖLÜM ÇALIŞANLARI VE TÜM HASTANE ÇALIŞANLARINA
saygılarımı,minnet duygularımı ve teşekkürlerimi sunarım.allah hepsinden razı olsun,her şey diledikleri
gibi olsun.sayelerinde çok çok iyiyim.
12 Mayıs 2014
Etlik hastanenizde sezeryan doğum yaptım. Girdiğim ilk andan itibaren çıktığım ana kadar çok memnun
kaldım. Başta doktorum Elif Hanım olmak üzere tüm kadın doğum hemşirelerine güler yüzleri için çok
teşekkür ederim.
Zahide SEZER
12 Mayıs 2014
Dr. Kemal Yandakçı doktorumun ilgi ve alakasından çok memnun kaldım çok memnun kaldım. Harika
bir insan...
Nejla GÜNEŞ
12 Mayıs 2014
Öncelikle doğumumu yapan Semra Hanım ve tüm doğum hemşirelerine teşekkür ederiz. Görüp
görebileceğimiz en iyi doktor ve hemşirelerle karşılaştım.
Bukle BULUT
12 Mayıs 2014
Tavsiye üzerine geldiğim hastanenizden, Dr Eylem Hanım'dan ve doğum ekibinden Zarife Hemşireden,
Hilal Hemşireden ayrıca diğer arkadaşlardan çok memnun kaldık. Sıcak ve içten tavırları ile bizi
evimizde gibi hissettirdiler. Hepisne ayrı ayrı teşekkür ediyortuz
Hilal BAYKAÇAK
12 Mayıs 2014
Uzun bir süre hastanenizde kaldık ve bize evimizi aratmadınız. Gerek doktorumuz gerek hemşireler ve
çalışan personel bize her konuda yardımcı oldu. Özellikle doktorumuz Meryem Hanım başta olmak
üzere tüm hemşire ve personellere çok teşekkür ederiz. Allah hepinizden razı olsun. Şeker
hastalığımdan dolayı bizimle ilgilenen Ayfer Hanımada teşekkürlerimizi sunarız.
Mustafa Kemal ERDEM
12 Mayıs 2014
Hastanenizde 5 gün boyunca Ortopedi servisinde tedavi gördük. 4. kat 420 numaralı odada kaldık.
Bizimle ilgilenen bütün hemşirelerden ve bakıcılardan çok memnun kaldık. Özellikle Dr. Koray Baloğlu
Bey'e ayrıca teşekkürlerimizi iletiyoruz. Saygılarımızla
Ekber SAFAROV
10 Nisan 2014
09.04.2014 saat 21.00 sonra acilden giriş yaptım. Dahiliye uzmanına görünmeniz lazım deyip beni
dahiliye tarafına gönderdiler. Nasibimize Doç. Dr. İzzet Yavuz Bey varmış. İlgi ve alakasından ziyade

memnun oldum. Ayrıca nezaketinden ve yaklaşımından da. Bu sebeble çok teşekkür ederim. Iyi
çalışmalar.
İbrahim Sadullah ORUÇ
31 Mart 2014
Dr.aylin totana cok tesekkur ediyorum.2 dogumumu kendisi yapti .doktorumu\r\ncok seviyorum ve
tavsiye ediyorum.cok anlayisli titiz işini severek yaptigi \r\nicin hep guler yuzlu samimi Allah
doktorumda razi olsun..
Nuran TANRIKULU
25 Mart 2014
24 Mart 2014 tarihinde bir sağlık sorunum nedeniyle hastanenize başvurdum. Sorunum genel cerrahi
ile ilgili olduğu için Uzm.Dr. Sayın Kemal YANDAKÇI ile tanıştım. Hastaya karşı yakınlığı, sıcak ilgisi,
samimiyeti ve olumlu vücut dili karşısında aşırı memnuniyet duydum. Kendisine çok teşekkür
ediyorum. Ayrıca her kademedeki hastane personelinin ilgi ve davranışları, yardımcı olma çabaları beni
çok memnun etti. Bu vesile ile tüm hastane çalışanlarına ve ayrıca hastane yönetimine teşekkür
ediyorum. Saygılarımla.
Sücaattin KIRIMHAN
21 Mart 2014
Annem Neriman Sav\'a iki gözünden de yaptığı başarılı ve sorunsuz katarakt ameliyatını ve abim ve
yeğenlerimin de göz muayenesini yapan Op.Dr. Hakan Terzi'ye nezdinizde teşekkürlerimizi iletmek
istedim. Hastanenizi tercih etmemizin en başta sebebi kendisinin kişiliği ve başarılı Doktorluğudur.
Saygılarımla...
Aylin SAV
21 Şubat 2014
Öncelikle size bir vatandaş olarak Etlikte bizlere böyle bir hastane kazandırdığınız için sizlere teşekkür
ederim. Hastananizde hizmet veren doktorunuzdan tutun, Çalışan bütün hemşirelerinize ve tüm
personelinize teşekkür ederim. Hijyen konusunda da memnun kaldığımı belirtmek isterim. Doktorların
ve hemşirelerin gğler yğzlğ davranışları bizi çok mutlu etti. Her sorduğum soruya gayet güzel, açıklayıcı
ve anlaşılır cevap aldım. Sizi içim rahat bir bir şekilde herkese tavsiye edeceğim. Lokman Hekim
Hastanesine çok teşekkür ederim.
Nermin EKŞİOĞLU
21 Şubat 2014
Herşey için teşekkür ederim. Herkes bizimle çok güzel ilgilendi. Özellikle doktorum Metin TAŞ Bey'e
teşekkür ederim.
Daha güzel günlerde görüşmek üzere

Armağan YÜKSEL
21 Şubat 2014
Sağ omuz ameliyatı için hastanenize geldik. Ortopedi hemşiresi Rabia Hanım tarafından gösterilen
yoğun ilgi ve yapılan açıklamalar konusunda kendisine sonsuz teşekkürlerimi sunarım.
Mehmet Savaş ÖZDEMİR
21 Şubat 2014

Hastaneye muayneye geldiğim andan itibaren, güleryüz ve samimi ilgi ile karşılaştık. Hastalar ile iletişim
oldukça iyi. Ameliyatım Öncesi ve amliyat sonrası hiç bir yardımı, güleryüzü ve samimiyeti bizden
esirgemeyen başta doktorum Doç. Dr. Serkan ŞİMŞEK'e, servis hemşiresi Rabia Hanım'a ve tüm
Lokman Hekim Personeline teşekkürlerimi sunarım.
Reyhan MEÇ
20 Şubat 2014
7 yıldır yaşadığım rahatsızlığım vardı. Ender Akdemir hocam sayesinde sağlığıma kavuştum. Tüm
hastane çalışanlarına özellikle Ender hocama teşekkürlerimi sunarım.
Nazlı KARAKELLE
09 Aralık 2013
Ben Pınar Özsoy; Burcu Ungan Hanım'ın hastasıyım. Şuan 39 haftalık hamileyim, cuma günü
hastanenizde doğum yapacağım.
Burcu Hanım ile 2 haftadır tanışıyorum. Hastahanenize adım attığım günden bu yana, bunca zaman
yanlış bir hastahanede kontrol olduğumun farkına vardım. Ama şanslıyım ki doğumuma 2 hafta kala
sizlerle ve ekibinizle tanıştım. Öncelikle Burcu Hanıma, asistanı Berna Hanıma, sonrada hastahanenizin
girişinden son katına kadar görev alan bütün personellerinize çok teşekkür ederim. Ayrıca siz değerli
yöneticilerinize bu denli profosyonel, başarılı, güler güzlü, candan doktor ve personelleri hastanenizde
görevlendirdiğiniz için sizede teşekkürü bir borç bilirim.
Sizlere tekrar teşekkür ederim.
Pınar ÖZSOY
28 Kasım 2013
Beni sağlığıma kavuşturan ortopedi uzmanı Dr. Hamdi Özkan, pansuman görevlisi Fehmi Turan'a,
Dahiliye bölümünde babcan tavrıyla hizmet veren Dr. Murat Gürbüz'e, son derece güler yüzlü ve işinde
başarılı Derya ve Sevgi Hemşireye Fizik Tedavi araç sürücüsü Erol Dağtekin oğluma, biz yaşlı hastalara
gayet neşeli güler yüzlü tavırlarınızdan dolayı tüm Lokman Hekim çalışanlarına teşekkür ediyorum.
NURTEN ODABAŞIOĞLU
28 Kasım 2013
Doktor ve hemşirelerden gayet memnun kaldık. Hastaneyi gayet temiz ve bakımlı bulduk. Allah
hepiniziden razı olsun. Kübra ve Büşra hemşirelerden çok memnun kaldık. Hepside güleryüzlü sıcak ve
işinde başarılı insanlar.
ŞULE ŞAHİN DELER
19 Kasım 2013
Güleryüzlü, çalışkan ve işinin ehli personelinize en içten dileklerimizle teşekkür ediyoruz.
Geldiğimiz için çok memnunuz.
Aslıhan YILMAZ
19 Kasım 2013
Hastanenizde Kemal Yandakçı tarafından tedavi ediliyorum hemşirem Selcan Hanım, Esra Hanım daha
önce birçok hastaneye gitmeme rağmen bu kadar ilgili ve şefkatli insanlar görmedim. Özellikle Selcan
Hemşire benim başımda gündüzleri refakatçim olmadığı için benimle birebir ilgilenmesi ilgisi alakası
yazmak istediğim o kadar çok şey varki kendimi evimde hissettirdiği için böyle özveriyle işini yaptığı için
Selcan hemşireye ve Kemal Hacaya çok teşekkür ederim.
Ziynet KARTAL

19 Kasım 2013
Doktorumdan, hemşirelerden ve diğer personellerden, herkezden çok memnun kaldım. Sadece kadın
doğum bölümü değil, hizmet aldığım her bölüm çok iyi ilgilendi. Herşey için Teşekkürler...
Zuhal ARSLAN
19 Kasım 2013
Ankara Lokman Hekim Hastaneleri personeline işlerinde başarılar dilerim. Ben bir hafta hastanenizde
refakatçilik yaptım. Bu bi haftalık sürede oruçluydum ve siz bana dediniz ki orucunu 5. katta
yemekhane de acabilirsin ve sahurunuda burada yapabilrsin. Beni o kadar çok sevindirdiniz ki sizlere
çok teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun.
Ahmet KARACA
19 Kasım 2013
Hastanenize ve Özellikle Ortopedi doktorunuz Koray BALOĞLU'na akşam saatlerinde gelip kızıma
müdehale ettiği için kendisine minnettarım.
Erhan TARHAN
05 Kasım 2013
Muayene olduğum göz hastalıkları hekimi Dr. Hakan TERZİ'ye memnuniyetimi belirtecek kelime
bulamıyorum. Gerek insan gerekse hekim olarak hastaneniz için bir onurdur.
Saygılarımla
GÜLGEZ RUMELİ
03 Ekim 2013
Eşimin 14.09.2013 Cumartesievde geçirdiği bir kaza neticesinde acilen evimize en yakın olan Sincan
hastaneniz acil servisine geldik. Buradaki arkadaşlar hızlı bir şekilde müdahelede bulundular ve gerekli
röntgen filmi çekimi yapıldı. Röntgen neticesinde eşiminsol bacak kemiklerinde ağır kırıkların olduğu
tespit edildi. Biz Cumartesi olması ve polikinliklerin kapalı olması nedeniyle eşimle birlikte ne
yapacağımızı kara kara düşünürken acilde ki doktor telefonda ismini sonradan öğrendiğim Op. Dr.
Koray BALOĞLU hoca ile irtibata geçtiler ve onun direktifi ile eşime ön tedavi yapıldı. Koray Hoca tatil
olmasına rağmen Pazar günü hastaneye gelerek eşimi muayene etti. Burada eşimin kırık nedeniyle
ayak hizasının kaydığını söyledi ve hemen kendi pratik el hareketleri ile ayağı eski haline getirdi. Eşimin
hemen acil olarak hasta yatış işlemlerinin yapılması talimatını verdi. Gerçekten otel konforunda bir
odaya eşim yatırıldı. Pazartesi günü eşim ağır bir ameliyat geçirdi. Burada yapılan tedaviler sırasında
özellikle gözlemler yaptım. KORAY BALOĞLU hoca ve ekibinin , eşime yüksek moral veren anestezi
uzmanı EDİP TEMİZ hoca ve ekibi ile 4. kat çalışanlarının yoğun bir gayretlerini gördüm.
Şimdi eşim evde kırıklaının iyileşmesini beklerken ben ve 2 çocuum adına tekrar olmakla birlikte başta
ortopedi uzmanı Op. Dr. KORAY BALOĞLU hocama ve ekibine, anestezi uzmanı EDİP TEMİZ hocama ve
ekibine, Sincan hastanesi 4. katta çalışan tüm görevli arkadaşlara, acil servis çalışanlarına ve hastane
yönetimine ayrı ayrı TEŞEKKÜR etmeyi bir borç bilirim
19.09.2013 H
akkı ÇIRAK
FATMA ÇIRAK
02 Eylül 2013
SAYIN DOKTORUMUZ
Ailemizden Erden Söğüt'e yapmış olduğunuz başarılı amelyatla sağlıklı yaşamına katkıda bulunduğunuz
dan dolayı sonsuz Teşekkür ediyoruz. Hürmetlerimizi sunuyoruz.

SÖĞÜT AİLESİ
22 Ağustos 2013
Hastanenizde kaldığım sürece özellikle Zarife, Ayşegül, Demet, Handan,( Kadın
Doğum) hemşirelerenizden görmüş olduğum ilgi alaka beni fazlasıyla memnun etti. Bence
hastanenizin kadrosunda böyle işini profosyonel ve en iyi şekilde yerine getiren personeller varken
doktora gerçekten ihtiyaç olmuyor. Hastanenizde bu şekilde personeller bulundurduğunuz için sizlere
gerçekten minettarız.

Neşe ALACALI
Neşe ALACALI
16 Ağustos 2013
İnsanın bitip tükendiğini anlamaya başladığında içindeki umutla tutunacak bir dal ararmış. Gecenin
karanlığında bir ışık, oruçta bir dilim ekmek bir yudum su gibi. Sizler annemin yüzündeki
tebessümü tekrar bize kazandırdığınız teşekkür ederim. Herşeye rağmen yüzünüzdeki tebessüm
yüreğinizdeki sevgi ve umudun kaybolmaması dileğiyle. İYİKİ VARSINIZ. Başta doktorum Hayati
ASLANTAŞ Bey'e ve hemşireleriniz Selcan ve Gizem Hanım'a çok teşekkür ediyorum.
Saygılarımla.
Şerife Kayabaşı
23 Temmuz 2013
Hiçde aklıma gelmezdi kulak duyum rahatsızlığımın neticesinde eğri olan burun kemiğimden ameliyat
olacağım.. :) Hemde benim gibi ktipiyoz ve çabuk güven sahibi olamayan birisi. Ancak Sayın Op.Mustafa
BAŞARIR beyefendi bu kanıyı aşmamda derhal netice verdi.. Bence sihirli bir adam.. Hem çok çabuk
ikna oldum, hemde mükemmel bir ameliyatla beni sağlığıma kavuşturdu. Kendisine gerçekten
müteşekkirim. ALLAH uzun ve sağlıklı bir ömür bahşetsin ona ki; istifade eden ve kendine duacı olan
insan sayısı artsın. Bu arada kat görevlisi hemşire hanımefendilerin kibar, nezaketli ve insan
psikolojisinin nasıl olduğunu bilerek hareket ediyor olmaları ve işlerine göstermiş oldukları özeni kendi
gözlerimle görüpde teyit ediyor olmamda yine ayrı bir mutluluk sebebi. Hatta ameliyata giderken bile
sizi neşeli tutmaya çalışan muhteşem bir ameliyathane personeline bile sahipsiniz..Yani değerli yorum
okuyucula! r, bu hastahanede, hem işini iyi yapan doktorlarla karşılaşacağınız gibi, kibar ve nezaketli
sağlık personeli ile sizleri neşelendirebilecek ameliyathane personeli .bile bulunmakta. ... GÖNÜLDEN
TEŞEKKÜRLER.. Sevgiyle kalınız. Mustafa ATAY

Mustafa ATAY
04 Temmuz 2013
Hastaneniz doktorlarından Sn. Celil Göçer Bey'e hastalarına göstermiş olduğu ilgi ve alakalarından
dolayı teşekkürlerimizi iletir, saygılarımı arz ederim.
Recep AÇIKALIN

27 Haziran 2013
Bu sefer büyük bir hastalıktı babamın bedenindeki... Zor bir yolculuk... Hem de çok zor...Üzüntülerimiz,
telaşımız ve daha da ötesi kaybetme korkuları içinde geçirdiğimiz sıkıntılı hastane günlerimiz... Bütün
bu olumsuzluk içinde, adeta omuzumuz da sıcak bir dost eli gibi, bazen gülümseyen, bazen hüzünleri
saklamaya çalışan bakışlara sahip ve daha önemlisi halden anlar İNSANLAR... Evet Sincan Lokman
Hekim Hastanesi ekibinden bahsediyorum... Hepsi belli ki büyük bir itina ile bu aileye dahil olmuş...
Verdiği güvenin yanı sıra; deneyimi, babacan tavrı, özverisi, ilgisi ve takibi ile babamın her gördüğünde
gözlerini ışıldatan Sn. Uzman Dr. Kemal Yandakçı'ya, Filmlerden çıkmış duygusu veren şefkat ve sevgi
dolu, ayrıca otoritenin dozu babamın can kızı olmayı başaran (soyadı benzerliğimiz ile bu durum hiç zor
olmayacak :) ) Sevgili Selcan Hemşire'miz başta olmak üzere, Hep zor anımda yakalayan ve büyük bir
olgunlukla durumun olumlu yönünü anlatan ve imdat dediğimizde koşan Sn. Uzman Dr. Özlem
Samur'a, 3. kat ekibinden Esma, Emine, Sinan, Hasan, Suna ve Tuğba hemşirelerimize.. Acilden
Gülendam hemşireye,Yoğun bakım günlerimizde adını bilmediğim bütün yoğun bakım doktor ve
ekiplerine, Hasta yatış/taburcu bölümünden Tuğba ve Serap hanım'a, içeri kuş uçurmayan ;) titiz
güvenlik görevlilerine, Genel cerrahi sekreterliğinde görev yapan Özlem hanım'a, Her gecenin
zorluğunda kaprislerimizi büyük bir sabır ve hoşgörü ile karşılayan hijyen personeli Selma'ya, Recep
beye ve diğer hijyen ekibine, adını unuttuğum veya yazmayı atladığım babama emeği geçen diğer
hastane ekibine, biricik babama, bize ve gözlemlediğim kadarıyla bütün hasta yakınlarına, toplumun
birçok kesiminde azaldığını hatta yok olduğunu hissettiğimiz insana verilen değer, şefkat, özveri ve
güler yüz için SONSUZ TEŞEKKÜRLER ..... İyi ki varsınız... HÜSEYİN KURT AİLESİ

Raziye KURT
24 Mayıs 2013
‘Kardiyak Emboli’ teşhisiyle 12 Ekim 2012 tarihinde yatırıldığım ve tekrar eden atak nedeniyle 23 Nisan
2013 tarihinde yeniden getirildiğim Özel Lokman Hekim Sincan Hastanesi’ne hayatımı borçluyum. Tanı,
takip ve tedavide büyük bir özveri ve profesyonellik gösteren hastane başhekimi Doç. Dr. Sn. Celil
Göçer başta olmak üzere Nöroloji Uzm. Dr. Şerafettin Sevil ve Dahiliye Uzm. Dr. Sn. Taha Erdinç
Ataman beyefendilere, eşim Gülbahar Keretli’nin tedavisini başarıyla gerçekleştiren Göğüs Hastalıkları
Uzm. Dr. Sn. Sibel Meryem Alpar ve Dr. Sn. Ruhsar Ofluoğlu hanımefendilere, yoğun bakım ünitesi
çalışanlarına, servis hemşirelerine, kısacası tüm hastane personeline minnettar kaldığımı belirtir,
teşekkürlerimi sunarım. Daha nice canları kurtarmalarını niyaz ederim.

Mehmet KERETLİ
17 Mayıs 2013
Sıncan Lokman Hekim Hastanesinde Genel Cerrahı bölümünde çalışmakta olan Opr. Dr.Kemal
YANDAKÇI
beye 20. 04 2013. gecesinde ameliyathanede çalışan sağlık personeline şükran ve
minnet duygularımı sunarım ,başarılarının devamını dilerim.

Metin DOGAN
17 Mayıs 2013
37 aylık oğlumda uzun zamandır ,bademcik ve geniz eti sıkıntısı vardı. O kadar ilerlemişti ki geceleri
solunumunun durduğu anlar oluyordu. Tavsiye üzerine Etlik Lokman Hekimde KBB doktoru
Mustafa Başarır hocaya götürdük. İlk yaklaşımı, çocukla iletişimi ve bize anlatımı çok güzeldi. Yapılan
tetkikler sonucu ameliyat kararı verildi ve 23.04.2013 tarihinde ameliyatımız yapıldı. Yaş itibariyle
narkoz almasından çok korkuyorduk,
ancak çok şükür ameliyatımız çok güzel geçti ve doktorumuz ne dediyse ameliyat sonrası iyileşmede
aynen gerçekleşti. 1 haftamız bitti ve çocuğum gayet sağlıklı, sıkıntılar sona erdi. Hocamıza ve ekibine
çok ama çok teşekkür
ederiz.

Mavi GÖÇER
17 Mayıs 2013
10gün önce hastanenizde doğum yaptım.Doktorum Sebahat Turan ve doğumda benimle ilgilenen
bütün
hemşirelere çok teşekkür ederim.

Hülya AGGÜL
26 Nisan 2013
Hastanenizde ortopedi bölümünde kapalı diz ameliyatı oldum.Hamdi ÖZKAN hocama ve
yine hastanenizde fizik tedaviye devam ediyorum. Buradaki Sevgi, Banu ve Derya hanıma ilgilerinden
dolayı çok teşekkür ediyorum..

Sebiha DENİZ
26 Nisan 2013
Babam Lokman Hekim Etlik Hastanesi'nde "katarakt operasyonu" geçirdi. Operasyonu Dr. Hakan TERZİ
gerçekleştirdi. Hamdolsun, şu an yaşındaki babam gözlerinden son derece memnun ve Hakan bey'e
duacı. Bu vesileyle, ameliyat öncesi, esnası ve sonrası dönemde gösterilen yakın ilgi ve itina için, başta
Dr. Hakan TERZİ olmak üzere diğer tüm ilgililere ve onların nezdinde Hastaneniz yetkililerine
teşekkürlerimi bildirmek boynumun borcu oldu. Saygılarımla....
Ömer BEKEÇ
26 Nisan 2013
Öncelikle insan değerlerine önem veren, insana insanca yaklaşan Sincan Lokman Hekim Hastane'nize
çook teşekkür ederim. Ben şahsen Sincan hastanenizi hastanız ve misafiriniz olduğumuz 2 gün boyunca
iyice tetkik ettiğimi düşünüyorum. Başta doktorumuz Sayın KEMAL YANDAKÇI beye, hasta kabul
personelinize, 3. kat genel cerrahi hemşirelerinize, güvenlik personelinize kat hemşirelerine, gece idari
amiriniz SEDAT ÖZDEMİR beye ve tüm personelinize sonsuz teşekkür ederim. Gerçekten herkes
görevini içtenlikle yapıyor. Hastanenizin temizleğine laf söyletmem her taraf tertemiz . Biz bugün

taburcu olduk. Vallahi sizi tanıdıktan sonra insanın sürekli hasta olası geliyor. Emeği geçen herkese
çook teşekkür ederim iyi çalışmalar. Saygılarımla MURAT VE EMİNE COŞKUN

Murat COŞKUN
26 Nisan 2013
2 çocuğumu da Lokman Hekim Hastanesi'nde doğurdum. İlk doğumda sıkıntı yaşamadığım için ikinci
doğumda da aynı hastaneyi tercih ettim.Bir hafta önce kızım doğdu, doktorum Sebahat Hanım'dı. 9 ay
boyunca odasına her girdiğimde tek hastası benmişim gibi sabırlı,güler yüzlü ve içten olduğu için,
doğum sırasında şefkatle yaklaştığı için ve kendisine özgü doğum yöntemleriyle rahat bir doğum
yapmamı sağladığı için kendisine çok ama çok teşekkür ediyorum.
Dilber KARACA
09 Nisan 2013
Hastaneniz Göz doktoru Hakan Terzi bey'e göz kapağımdaki et benlerini aldırmak için muayene oldum.
Muayene sonunda, bana randevu verdiği gün hastanenize tekrar geldim. Ameliyathanede yapılan bu
küçük operasyonda işini bu kadar titiz ve önemseyerek yapan, Dr. Hakan Terzi bey'e çok teşekkür
ederim. İyi ki Dr.Hakan Terzi beye gelmişim.Kendisine saygılarımı sunuyorum.

Serap ÇEÇEN

03 Nisan 2013
Hastanenizin Gastroentroloji Polikliniğinden Doç. Dr. Yakaryılmaz'a hastanede olduğumuz
sürelerde insan olarak gösterdiği hoşgörü ve anlayışa, ayrıca teşhis ve tedavimde doktor olarak
gösterdiği performans ve doğru kararlarına sonsuz teşekkür ederim. İyi ki Fahri Bey gibi doktorlarımız
var. Saygı ve takdirlerimle.
Mehmet Salim HURMA
26 Mart 2013
Selamlar Lokman Hekim Ailesi,
Ayağımda oluşan topuk dikeni için başka yerlerde tedavi gördüm fakat sonuç alamadım. Eş,
dost, sağlık camiası, doktorlar ve daha çok da internet sitelerinden bu iş de direk olarak Lokman
Hekİm Hastanesi’ne yöneltti ve sağ olsun Mehmet Emin Bey yönlendirdi. Fizik tedavi bölümüne hiç
üşenmedim hiç erinmedim her gün 28,3 km yolu kat ederek Lokman Hekim’e geldim ve 02/02/2013
sabahı Uzm. Dr. Ferda ÖZKAN CİVELEK muayenemi yaptı. Hastaya davranış tarzı mükemmel ve teşhisini
hemen koydu çok teşekkür ediyorum. Sonra her gün tedavimde hep ama hep güler yüz gösteren
sekreteryada ki Birsen Hanım ve Özlem Hanım gerçekten hastanenizi temsil ediyor.
Büşra Eraslan hemşirenin hiç durmadan daimi pırıl pırıl güler yüzüyle özen gösterdi kendisine
teşekkür ediyorum. Adem Çelik fizyoterapistim bire bir konusuna vakıf ve yılların tecrübesini her
hastasına gösterdiği gibi bana da fazlasıyla gösterdi. Adem Bey’e de gösterdiği ilgi alakadan dolayı
yaptığı tedavilerden dolayı çok çok teşekkür ediyorum bire bir kardeşleri abileri gibi itinalı bakıldım.
Selam ve Saygılarımla
Hakkı Güneş KUŞOĞLU

26 Mart 2013
Hastanenize değişik zamanlarda muayene ve tahliller için geldim , kendim adıma memnunum yalnız
geçen ay içinde babamı katarakt ameliyatı için getirdim , göz doktoru Hakan Terzi bey gerçekleştirdiği
titiz ameliyattan babam çok memnun kaldı, sanırım ameliyat olmamış ve olmaktan kaçan 80 yaşında
bir adamın memnuniyetinin ne demek olduğunu anlatabilmişimdir. Dr Hakan bey'e ve hastanenize
gösterdiğiniz ihtimamdan dolayı teşekkür ederiz, (YUSUF YILDIRAN adına oğlu Mehmet YILDIRAN)
Mehmet YILDIRAN
22 Mart 2013
YURDUMDA DOKTORLAR OLMASAYDI
Kim sarardı yaremde sargımı
Göremezdim gider iken yolumu
Ufak bir dert alıridi canımı
Yurdumda doktorlar olmasaydı.

İnsanlar bakarken şaşı görürdü,
Mikroplar başımı alır yürürdü,
Hastalar bir mum misali erirdi,
Yurdumda doktorlar olmasaydı.

Ödenir mi doktorların emeği,
Doğru düzgün yiyemezdik yemeği,
Unutulduk sevilmeyi, sevmeyi,
Yurdumda doktorlar olmasaydı.

Ben hastayken kim bakardı ki ana,
Bayılırım doktorların hasına,
İnsanlar ölürdü pisi pisine,
Yurdumda doktorlar olmasaydı.

Hasret kalırdım ben de yarime,
Kurtlar düşerdi benim derdime,
Kim bakardı bu Ata'nın derdine,
Yurdumda doktorlar olmasaydı.
Ata KURT

Not: Bu şiirim çok değerli doktorlarımıza hediyemdir. Doktorlarımıza hayat boyu mutluluklar ve
işlerinde başarılar dilerim.
Saygıları
mı sunarım.
Ata KURT
20 Mart 2013
Bebek hemşireniz Zarife Hanım'ın ilgi ve alakasından dolayı teşekkürü bir borç biliriz. Anne ve bebeğe
yaklaşımı, iletişimi ve güler yüzü ile bebeğimizle ilk günlerimizde bize çok güzel destek oldu.
Doktorumuz Günnur Hanım doğum öncesinde ve sonrasında güler yüzü ve yönlendirmeleri ile bize çok
yardımcı oldu. Günnur Hanım'ın açıklayıcı ve anlatıcı tavrı sayesinde gönül rahatlığı ile doğum
ameliyatımıza girdik ve çıktık.Bebeğimiz ve biz çok teşekkür ediyoruz. İnsan psikolojisinin en hassas
olduğu doğum öncesinde hastaya yaklaşım ve iletişim çok önem arzetmektedir. Doğumumuzu Lokman
Hekim'de yaptığımız için çok mutluyuz. Çok doğru bir seçim yaptığımızı taburcu olduğumuz gün bir
daha anladık. Desteğiniz için çok teşekkürler.
Pakize Pamuk ERTÜREN
11 Mart 2013
Daha önce eşimi ve kızımı getirmiş olduğum hastanenize Beyin ve Sinir Cerrahisi polikliniğine randevu
alarak ertesi günü muayeneye gittim. 1 saat içinde MR çekildi ve birkez daha ameliyat olmam gerektiği
söylendi. Hiç gözümü kırpmadan önce Allah'ıma sonra beni ameliyat edecek sevgili doktorum Serkan
Şimşek ve ekibine güvenerek hastanenize yatarak oldukça zorlu bir 7. ameliyat geçirdim. vücudumda
bulunan eski vidalar çıkarılarak yerine yenisi takıldı ve 1 günde ayağa kalktım.
Ne diyebilirim ki?
Hemen yanıbaşımızda tertemiz bir sağlık kuruluşu, pırıl pırıl, gencecik, tertemiz güleryüzle dolu bir
personel topluluğu. Allah sizin gibi bir kurumu başımızdan eksik etmesin inşallah. Tüm hastane
personeline teşşekkür ederim.
Kazım SARIKAYA
08 Mart 2013
22.01.2013 tarihinde 112 acil ambulans ekiplerince kalp krizi nedeniyle acil servisinize getirilen Sevgili
dedem Tahsin Işık'ın tanı, takip ve müdehale aşamalarında bize yakın ilgi ve alakasından dolayı başta
kardiyoloji uzmanımız Sayın Dr. Şahin Mürsel'e sonra ki KOAH tedavisinde dedemin yanında olan Sayın
Uzm. Dr. Ruhsar Ofluoğlu'na sami ve güler yüzlerinden dolayı, kroner yoğun bakım, göğüs hastalıkları
servisi hemşirelerine ve acil servis ekibine ne kadar teşekkür etsem azdır. Sayın Şahin Mürsel'in sonsuz
takdirlere layık gayretleri sayesinde Allahın izni ile şifa bulduk. Hocamın ilgisi, alakası ve devamlı
açıklayıcı bilgiler sunmasından dolayı kendisine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Halen tedavisinin
devam ettiği hastanenizde dedemin uzman ellerde olması benim ve ailemin içimizin en rahat ettiği yanı
olmakla beraber güvenimiz sonsuz. Başarılarınızın devamını diliyorum. Saygılarımla.
Filiz DEMİZ
06 Şubat 2013
22/01/2013 tarihinde 112 acil servis ekiblerince kalp krizi nedeniyle acil servisinize getirilen dedem
Tahsin IŞIK 'ın tanı, takip ve müdehale aşamalarında bize yakın ilgi alakasından dolayı başta Sayın
Kardiyoloji Uzmanımız Dr. Şahin MÜRSEL'e samimi ve güler yüzlerinden dolayı koroner yoğun bakım
hemşirelerine ve acil servis ekibine ne kadar teşekkür etsem azdır. Sayın hocamın uzman deneyimleri
ve sayısız içten yaklaşımı ve yardımları sayesinde dedem kalp sağlığına yeniden kavuştu.Halen
tedavisinin devam ettiği hastanenizde dedemin uzman ellerde olması benim ve ailemin, içimizin en
rahat ettiği yanı olmakla beraber güvenimiz sonsuz... Burada tedavi gören hasta, doktor eliyle gelen iç

huzur ve itminânın, bedeninde tepeden tırnağa yayıldığını hisseder.... Hastanenizin sağlık camiasındaki
kaliteli hizmetlerinden dolayıda sizleri yürekten kutluyorum Allah hepinizden razı olsun Başarılarınızın
devamını diliyorum.

Filiz DEMİR
06 Şubat 2013
Hastanenizde Dr. Kemal Yandakçı hocaya ameliyat oldum.. Daha önce de Şahin Mürsel hocaya
muayene olmuştum. Başta Kemal ve Şahin hoca olmak üzere tüm personelinize içten tebrikler...
Başarılarınızın devamını dilerim... Hastanenizin sıcaklığını bulunduğum her ortamda anlatmaktayım...
Saygılar...
İlker KİBAR
01 Şubat 2013
34 yaşındayım, 15 yaşımdan beri gözlük, 25 yaşımdan beri lens kullanıyorum.Sonunda Sincan
hastaneniz doktorlarından Sadık KAVAKLI'ya muayene oldum. Hem ilgisi kendimi iyi hissettirdi hem de
tam olarak ihtiyacım olan numarayı saptadı. Sürekli bilgisayar ekranına bakarak ya da evrak okuyarak
çalışan biri olarak en çok ihtiyaç duyduğum şey düzgün bir görüştü ve Sadık Bey sayesinde buna
kavuştum. Kendisine ve hastanenize çok teşekkür ederim.

Deniz DEMİR

25 Ocak 2013
10/01/2013 tarihinde eşim Cihangir COŞKUN hastanenizde bel fıtığı ameliyatı oldu.Ameliyatımız çokkk
başarılı geçti. Bu başarılı ameliyat için öncelikle sayın Doç. Dr. Serkan ŞİMŞEK'e , sayın Doç. Dr. Hakan
SEÇKİN'e çokkk teşekkür ediyor,başarılarının devamını diliyorum.Ayrıca Lokman Hekim Hastanesinin
özel bir hastane olduğunu
unutmayıp poliklinik muyanesinden yatış süresine kadar bize yardımcı olan sekreter Sevgi CAN
Hanım'a. kat hemşiresi Meltem HIrlak Hanım'a teşekkür ediyorum.umarım gülen gözleri hastalara ışık
saçmaya devam eder.Ve yine şunu söylemek istiyorum özel işletme olan kurumunuzun bu tür
elemanlara ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.

Sevgi COŞKUN
23 Ocak 2013
04.01.2013 tarihinde annem Saniye KAYA' nın rahatsızlığından dolayı Nöroloji Polikliniğinde muayene
olduk. Üç gün hastanenizde yatarak tedavi gördük. Tedavi sürecinde değerli Uzm. Dr. Şerafettin SEVİL
beyefendinin sonsuz takdirlere layık gayretleri ve Allahın izni ile şifa bulduk. Hocamın ilgisi, alakası ve
devamlı açıklayıcı bilgiler sunmasından dolayı kendisine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Başarıların
devamını diliyorum. Ayrıca serviste yakın alakalarından dolayı hemşire Suna hanımefendi, Zeynep
hanımefendi ve diğer tüm personele hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim.
Atilla KAYA
22 Ocak 2013

Eşimin rahatsızlığında ameliyat öncesi ve sonrasında ilgi ve alakasını esirgemeyen İBRAHİM ÖĞÜN
hocama ayrıca LOKMAN HEKİM hastanesi personeline çok teşekkür ederim.
Şenol SAZAK
21 Ocak 2013
Merhabalar öncelikle güzel temiz bir hastane, eşim ve ben fizik tedavi görüyoruz , çok memnunuz.
Öncelikle ftr. Dr.Gülsemin Hanım ve yanında çalışan Arzu Hanım'ın ilgi ve alakalarına minnenttarız. 2.
kattadı ki Özlem ve Birsen Hanım aynı şekilde ilgili oldukları için iyi karşıladıkları için, özelliklede fizik
tedaviyi uygulayan Gamze Hanım'ın hoşgörü ve güler yüzlü olmasından dolayı teşekkür eder devamını
dileriz. Rapor konusunda bizleri aydınlatan raporlama bölumündeki personellere nezninde çalışan
stajer öğreci olan genç arkadaşlara yardımsever ve yol gösterici oldukları için çok çok teşekkür eder
işlerinin rast gitmesini temenni ederiz.
Seda AKYOL
11 Ocak 2013
17.12.2012 tarihin de sincan lokman hekim hastanenizde KBB Bölümü Dr. Mansur Sezginer hocama 3
bölümden ameliyat oldum ve şuan çok mutluyum, sağlığım çok iyi, kendimi çok iyi hissediyorum.
Öncelikle doktoruma ve hastanede benimle ilgilenen arkadaşlara sonsuz teşekkürler. (Sizlerden ricam
Dr. Mansur Hocama benim adıma tekrar teşekkür edin lütfen).. Teşekkürler..

İsmail ACUN
06 Aralık 2012
Çanakkal’ de yaşıyorum, sağ kolumdaki rahatsızlığımdan dolayı 4 aydır Çanakkale’de gitmediğim doktor
kalmadı. Ankara’da ki damadıma durumumu anlattığımda bana burada Lokman Hekim Hastanesi
olduğunu, çok temiz ve iyi bir hastane olduğunu ve burada tedavi olabileceğimi söyledi. Bende
kendisinden doktorla görüşüp randevu almasını istedim. Hastanenize geldim kısa sürede sağ
omzumdaki rahatsızlıktan ameliyat olarak sağlığıma kavuştum. Bu sıra da burnumdaki rahatsızlığımı
doktoruma ilettim o da beni KBB doktoruna yönlendirdi. Yapılan tomografi ve uyku testinden sonra
burnumdan beni rahatsız eden kemikler ameliyatla alındı. Şuan sağlıklı ve mutluyum. Tedavi esnasında
benimle ilgilenen Başhekim Yardımcımız Kemal Kartal, omuz ameliyatımı yapan Dr. Hamdi Özkan ve
burun ameliyatımı yapan Dr. Mansur Sezginer’e ve tüm hastane personelinize çok çok teşekkür eder,
başarılarınızın devamını dilerim.

Sadettin SARI
05 Aralık 2012
Eşim Zübeyde Karaalp birkaç yıldan beri bel ağrısı çekiyordu. İkamet yerimiz olan Diyarbakır'da 2'si
profesör olmak üzere 7 doktora gittik. Hepsi de acilen ameliyat olması gerektiğini aksi durumda felç
kalacağını, fıtığın birinin sırtta çok riskli bir bölgede olduğunu, ameliyatında çok riskli olduğunu ancak
çok iyi bir hekimin yapması gerektiğini ayrıca ameliyatı Diyarbakır'da yaptırmamamız gerektiğini ısrarla
söylediler. Araştırmalarımız neticesinde söz konusu ameliyatı Türkiye'de çok az hekimin yapabildiğini,
bunlardan birinin de Doç. Dr. Serkan Şimşek olduğunu tespit ettik ve kendisiyle irtibata geçtik.
Hastamın MR'ını mail olarak istedi. Daha sonra görüşmemizde ameliyatı yapabileceğini ancak çok riskli
olduğunu bilmemizi söyledi. İnternetten adresi alıp geldik, bizi karşılayan Serkan Bey'in Hemşiresi Sevgi
Hanım'ın ilgi ve alakası bizi hem şaşırttı hem de memnun etti. Doktor Bey'le görüştük, gerekli muayene
ve tetkikler sonucunda yatışımız yapıldı. Ameliyat hakkınd adetaylı bilgi ve riskleri konusunda
hekimimiz bizi hem uyardı hem bilgilendirdi. Biz de riskleri kabul ettik ve ameliyat başarıyla yapıldı.
Fıtıkların ikisi de alındı. Klinikte yattığı süre içerisinde başta kat hemşiresi Meltem Hanım olmak üzere

tüm personel çok yakınlık gösterdi. Hastane beklediğimizden çok daha güzel, konforlu ve sıcak bir
ortamdaydı. Ben ve eşim evimizden daha fazla rahat ettik desem yeridir. İlk defa hastaneden
çıkacağımız için bir burukluk hissediyoruz. Allah razı olsun, yar ve yardıcınız olsun. Tüm çalışanlarınıza
çok teşekkür eder, hayırlı hizmetlerinizin devamını dileriz.
Sedat KARAALP
24 Ağustos 2012
Başarılarınızın devamını dilerim.
Zekiye Koçer
24 Ağustos 2012
Doktorumuzdan ve hemşirelerimizden çok memnunuz.
Zeynel Metin
24 Ağustos 2012
Hastanenizde sezaryen ile doğum yaptım. Çok korkuyordum ama doktorumun ve doğumumu yaptıran
ekibin güler yüzlülüğü beni çok rahatlattı ve doğumum çok güzel geçti. Doktoruma, hemşirelere çok
minnettarım. Fiyatların uygun olması da bizi çok sevindirdi. Hastanenize Dikmen'den geldim hala da bir
şikayetim olduğu zaman tercih ediyorum. İnşallah daha da çoğalırsınız.
Zeynep Yıldız

24 Ağustos 2012
Öncelikle temiz ve steril bir şekilde hastanenizin temizliği ve vermiş olduğunuz hizmetlerden dolayı çok
teşekkür ederim. Bütün birimlerinizde de doktorlarınız ve hastanenizin başarılarınızı somut olarak
görmekteyiz. Allah yolunuzu açık etsin. İnsan sağlığı için yaptıklarınızın devamını diler, çalışmalarınızda
başarılar dilerim. Saygılarımla..
Yaşar Kavgacı
24 Ağustos 2012
Dr. Sebahat Turan'a teşekkür:
09/10/2010 tarihinde saat 22:25'te Etlik Lokman Hekim Hastanesinde bebek Durmuş'un dünyaya
gözlerine açmasında en büyük pay sahibi olan Dr.Sebahat TURAN hanım en içten saygı ve sevgilerimi
sunmak istiyorum. Ayrıca eşimin hamilelik dönemi boyunca sanki bizi kendi ailesinden birisiymiş gibi
takip edip göstermiş olduğu yakın ilgi ve alakadan ötürüde teşekkür ederim.Allah her şeyi gönlünüze
göre verir iyişallah.
Yavuz Durmuş
24 Ağustos 2012
Hastanenizden çok memnun kaldım inşaallah bu çizginizden ayrılmazsınız...
Tuba Kılıç
24 Ağustos 2012
Bel fıtığı şikayetim vardı. Tavsiye edildiği için hastanenizi tercih ettim. Fizik tedavi önerildi. Tedavim
hala devam etmesine rağmen çok memnun kaldım. Hastaneniz hem çok temiz, hem de çok iyi
davranıyorlar. Ekibinize teşekkür ederim.
Ülker Doğan
24 Ağustos 2012

Hastanenizden ve tüm personelinizden çok memnun kaldık. İlgi ve alakanızdan dolayı teşekkür ederim.
Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim. Saygı ve sevgilerimle.
Yasin Şirin
24 Ağustos 2012
Ocak ayının sonunda hastanenizde solunum yetmezliği sorunuyla yattım. Göğüs hastalıkları doktor
hanım ve hemşire ve diğer görevlilere teşekkür ederim. Sabırları, işlerine olan titizlikleri, tedavi başarısı,
odamın temizliği, hizmetlerin vaktinde olması ve daha nice hizmetler... Şimdi de mart ayında 9
yaşındaki oğlum bademcik ameliyatı olacak. İyi ki varsın Lokman Hekim Hastanesi. Bu vesile ile tüm
hastalara Yüce Allah'tan acil şifalar dilerim. Dua ile kalın, sağlıkla kalın.
Süreyya Kalaycı
24 Ağustos 2012
16.05.2011 Pazartesi günü saat 22:45 - 23:00 saatlerinde Kalp Krizi geçiren ve hastanenize getirilen
Meliha Baltacı isimli akrabam hastanenize Ex (kalbi durmuş olarak) pozisyonunda getirilmiş olmasına
rağmen, hastanenizin Acil, Anesteziyoloji ve Reanimasyon ile Kardiyoloji bölümlerinde görev yapan
Hekimler başta olmak üzere diğer tüm sağlık çalışanları ile Sayın Meliha Baltacıya yapılan uzun, sabırlı
ve titiz bir müdahale sonucunda yeniden hayata dönmesi sağlanmıştır. Sayın Meliha Baltacı iki tanesi
ikiz çocuk olmak üzere dört çocuk annesidir. Kendisi ailesinin ve çocuklarının rızkını kazanmak için
çalıştığı Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı bir şirkette görevini geç saatlere kadar tamamlamış ve
evine dönerken hissettiği rahatsızlığını, evine daha yeni girmiş iken eşine "benim hemen hastaneye
gitmem gerekir”, diyerek hemen hastaneye gitmek istemiş ve eşi hastaneye yetiştirmek için taksi
çağırmaya gittiği bir anda yere yığılmış. Çok kısa bir zamanda Lokman Hekim Hastanesi’ne ulaşan
hastamıza yapılan müdahaleler olumlu sonuç vermiş ve bu gün hastamız yoğun bakım ünitesinde,
hekimlerin ve sağlık personellerinin gözetimi altında yeniden hayata dönmüştür. Meliha Baltacı’nın
hayata yeniden dönmesinden dolayı eşi, küçük yaştaki ikiz çocukları, diğer çocukları ve akrabaları
olarak bizlerin sevincini anlatabilmem mümkün değildir.
Hastanenizin o gün görevi başında bulunan ve hastamıza müdahale eden; Uzm. Dr. Ömer Zühtü
Yöndem Bey’e (Anesteziyoloji ve Reanimasyon), Uzm. Dr. Şahin Mürsel Bey’e (Kardiyoloji), ve bizleri
hastamızın genel durumu hakkında bilgilendiren ve güler yüzü ile bizlere “Bir insana işte böyle
davranılmalıdır.“ dedirten Hastane Koordinatörü Serap Apak Hanım’a, ayrıca; başta özel bir kuruluş
olsa da buranın denetim ve gözetimini yapan Sağlık Bakanlığımıza, Hastane Yönetim Kuruluna, Hastane
Başhekimliği’ne verdikleri kaliteli hizmet ve oluşturdukları güler yüzlü ekip ve hijyen koşulları ile dünya
standartlarında bir hizmet verdikleri için sonsuz teşekkürlerimi sunar, başarılı çalışmalarınızın devamını
dilerim.
Taner Açıkel
24 Ağustos 2012
Hastanenizden çok memnun kaldık. Diğer hastanelerde de böyle uygulamaların olmasını dilerim.
Sevgül Şahin
24 Ağustos 2012
Bel ağrısı şikayeti ile geldim. Yakın olduğu için hastanenizi tercih ettim. 15 gündür tedavi görüyorum.
Şikayetlerim oldukça azaldı ve çok rahat günler geçiriyorum. Bugün tedavimin son günüydü. Çok
memnun kaldım. Daha önce başka bir merkezde yine fizik tedavi görmüştüm. Ama hasta
mahremiyetine özen gösterilmiyordu. Burada hem mahremiyetimize saygı duyuluyor, hem de çok iyi
tedavi ediliyor. Personelinizden de çok memnun kaldım. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
Sevinç Yılmaz
24 Ağustos 2012

Kadın Doğum Polikliniğinde muayene olmak için randevu almıştım doktor hanımın doğumunun
olduğunu ve de beklemem gerektiğini söylediler. Aslında ben onca saat beklemeyi kesinlikle kabul
etmezdim fakat bu bölümdeki çalışanların güler yüzle durumu izah etmeleri çok hoşuma gitti. Doktor
hanımın doğumdan gedikten sonra yorulmasına rağmen muayene olmak için bekleyen hastalarına çok
yakından ilgi göstermesi beni çok memnun etti. Tüm kadın doğum çalışanlarına, sekreterlerinden
hemşirelerine kadar ilgilerinden dolayı tekrardan teşekkürler.
Suna Atmaca

24 Ağustos 2012
Tek kelimeyle mükemmel. Belki de yıllardır beklediğimiz özel bir hizmet. Devamı dileğiyle...
Selma Topçu
24 Ağustos 2012
BİNLERCE TEŞEKKÜR
Etimesgut Elvankent’te oturuyorum. Şiddetli karın ağrısı, kusma ve bulantı şikayetiyle gece 02,30’da
semtimizdeki özel bir kliniğe başvurduk. Verilen serum ve ağrı kesici iğnelerin ardından geceyi bu
klinikte geçirdim. Boş yere ücret ödeyerek teşhis bile konulamadan sancılarım dinmeden büyük bir
hastaneye başvur denilerek taburcu edildim.
Önceden sizin hastanede ameliyat olan komşumuzun tavsiyesi ve yardımlarıyla kendimi Sincan Özel
Lokman Hekim Hastanesinin acil servisinde buldum. Acil servise varır varmaz sağlık personelinin
olağanüstü bir ilgisi ve yardımlarıyla karşılaştım. Bu ilgi karşısında neredeyse sancılarımı unuttum.
Anında nöbetçi doktorlar çağırılarak gerekli muayene yapıldı. Acil yoğun bakımında hemen serum
takılarak ağrı kesici iğneler verildi. Bir süre dinlendirildikten sonra görevliler tarafından hızlı bir şekilde
ultrasonum, röntgen filmim çekildi. Kan ve idrar tahlillerim yapılarak teşhis konuldu. Safra kesemde taş
ve iltihaplanma vardı. Operatör doktorlar uygun bir şekilde durumu bana ve eşime izah ederek acilen
ameliyat olmam gerektiğini söylediler. Emekli Sandığına tabi olduğumdan tedavi masraflarım bu kurum
tarafından karşılanacaktı. Bunun dışında çok cüzi bir ameliyat parası istenilerek ameliyat oldum.
Gerek ameliyat öncesinde, gerek ameliyat sonrasında doktorundan, hemşiresine, sağlık memuruna
kadar her görevliden güler yüz, alaka ve tıbbi yardım gördüm. Tıbbi müdahale, teşhis, tedavi, hijyenik
koşullar, teknolojik imkanlar, ilgi ve güler yüz mükemmeldi. Kalınan odalar 5 yıldızlı otel odalarını
aratmıyordu.
Ameliyatımı yaparak sağlığıma kavuşmamada büyük emekleri geçen genel cerrahi doktoru Op. Dr.
Abdullah Akın’a ve Op. Dr. Hayati Aslantaş’a operasyon öncesi ve sonrasında yardımcı olan tüm
hastane görevlilerine ve sağlık personeline teşekkür eder, mesleklerinde başarılar dilerim.
Ülkemizde böylesine güzel sağlık kuruluşları olduğu için büyük gurur duyuyorum. Lokman Hekim
Hastanelerinin oluşturulmasında emeği geçenleri kutluyorum.
Selami Keskin
Emekli Bakanlık Uzmanı
Selami Keskin
24 Ağustos 2012
Öncelikle hastane yetkililerine Sincan'a böyle ihtişamlı bir hastane kazandırdıkları için teşekkür ederim.
Ama özellikle Radyoloji Bölümü çalışanlarına hastalara karşı olan ilgi güleryüz ve anlayışından dolayı
teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını diliyorum. Böyle kalifiye personelle çalışmanız çook güzel,
yolunuz açık olsun...
Samet Uslu
24 Ağustos 2012

Ben Almanya’dan Sedat Şahin. 2007 yılında babam hastanenizde yatmıştı. Ben bütün personelinize
sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Almanya'da hastanenizi eş, dost ve çevreme tavsiye ediyorum.
Sedat Şahin
24 Ağustos 2012
Genelde hastanenizden memnun kalmış biri olarak, özellikle de Gastroenteroloji Bölümünden ve
yapılan hizmetlerden dolayı sizlere teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum.
Ömer Çetin
24 Ağustos 2012
5 gün duedonal mide ülseri kanamasından dolayı yoğun bakım ünitesinde yattım. Bu süre içinde yoğun
bakımda çalışmakta olan hemşirelerinize -isim vermek istemiyorum- hepsine ve size çok teşekkür
ederim. Yoğun bakımda gösterdiğiniz ilgi ve alaka çok güzeldi. Başarılarınızın devamını dilerim.
Özgür Baysal
24 Ağustos 2012
Hastanenize Sivas'tan geldim. Ankara'da hemşirelik yapan yeğenimin var. Ameliyatım için en uygun
yeri araştırması sonucunda Lokman Hekim Sincan Hastanesini tercih ettik. Göğsümdeki ağrılardan
dolayı anjiyo oldum. Anjiyo sonucunda da kalp damarlarımın tıkalı olduğunu ve ameliyat olmam
gerektiğini öğrendim. Şu an ameliyat sonrası kendini nasıl hissediyorsun diye sorarsanız; sağlıklı ve
huzurlu hissediyorum derim. Burası çok rahat ve ben burada kendimi evimdeymişim gibi hissediyorum.
Herkese teşekkürlerimi bir kez daha iletmek istiyorum.
Saadettin Helva
24 Ağustos 2012
Yakınlarım tavsiye ettiği için oğlumu hastanenize getirdim. Oğlum hastanenizde ameliyat oldu. Çok
şükür her şey yolunda gitti. Tedaviden, hasta takibinden dolayı çok memnun kalmıştık. Daha
sonrasında kızımın doğumu için hastanenize geldik. En mutlu olduğumuz günlerden biriydi.
Torunumuzu kucakladığımızda Lokman Hekim çalışanları da sevincimizi bizlerle paylaştı. Damadımın
ameliyatı da burada gerçekleşti. Lokman Hekim’e bir nevi abone olduk. Her rahatsızlandığımızda
hastanenize geliyoruz. Benim rahatsızlığım ise kasığımdaki fıtık idi. Genel cerrahi bölümünde muayene
oldum. Doktorum rahatsızlığımla ilgili bilgi verdi. Ameliyat olmaya karar verdim. Ameliyatım gerçekleşti
ve şu an sağlığımın çok iyi olduğunu hissediyorum. İyi ki sizleri bize tavsiye etmişler. İnsan sağlığı
önemli bir olgu bence. Torunumun doğumunda, en sevinçli ve heyecanlı olduğumuz günde,
ameliyatlarımızda, sıkıntılı olduğumuz zamanda, bizimle birlikte yanımızda olan Lokman Hekim ailesine
teşekkürler. İyi ki varsınız, insana özel olduğunu hissettiriyorsunuz.
Nizamettin Mutlu
24 Ağustos 2012
Güler yüzünüz ve hoşgörünüz için teşekkür ederiz. Hizmetlerinizin devamını dileriz.
Nuran Uygun
24 Ağustos 2012
24 Nisan 2011 Salı günü hastanenizin acil servisine , evde düşerek kaburgasını inciten annem Kadim
Aydın' ı getirdim. Acil serviste ekibiniz ummadığımız bir sıcaklık ve ilgiyle bizi karşılayarak tedavimizi
gerçekleştirmişlerdir. Bilhassa nöbetçi doktorunuzun ekstra çabaları, hasta yakınları olarak bizleri de
çok memnun etmiştir. Hastane yönetimi olarak böylesine sosyal yönü ve görev bilinci güçlü bir
doktorla tedavi hizmetleri yürüttüğünüz için, sizide kutlar teşekkürlerimizi sunarız.
Mutlu Aydın

24 Ağustos 2012
Öncelikle; ''Şifa Kapımız'' Lokman Hekim hastanemizin tüm çalışanlarına saygılarımı iletiyor ve
tereddütlerle gelmiş olduğum hastanenizden uzun bir sabrın ardından, 06.04.2010 Salı günü ailemizin
3.
ferdi biricik kızımız Azra Duru'muza kavuşmamızda bizleri yalnız bırakmayan en küçük ayrıntıyı bile
kendisine dert edinerek eşimin ve bebeğimizin sağlığını kendi sağlığından önde tutan başta sevgili
doktorumuz ve tüm hemşirelerimize ve servis görevlilerine göstermiş oldukları yakın ilgi-alaka, sabır ve
güleryüzden dolayı şükranlarımı sunuyor görevlerinde başarılar diliyorum. Saygılarımla
Mustafa Tokmak
24 Ağustos 2012
Merhabalar ben eniştem Aziz Dindaş için sizleri tebrik etmek istiyorum. Eniştem Aziz Dindaş kalp krizi
sonucunda by-pass ameliyatı olarak kalp pili takılmıştı. Sonra tedavisine Almanya’da devam etmek
istemiş ve Almanyaya-Mainz'a gitmişti. Orada kalbine bakan Alman doktorlar aynen şöyle ifade
etmişler "Bu kalp ameliyatını kim yapmışsa bu yaşta biri için çok müthiş bir operasyon gerçekleştirmiş
kalbi çok sağlıklı hale gelmiş." Almanları yükselttiğim için değil elbette, ama kalp cerrahlarınız
gerçekten çok başarılı. Şuan ki durumu Alman doktorun dediği: Kalp krizi neticesinde beyindeki
yutkunma ve yeme merkezi zarar gördüğü için ve kalp operasyonundan sonra sizin hastanede yemek
yedirme sonucu besinler soluk borusundan akciğere zarar vermiş. Şimdi kalp ile ilgili hiçbir problemi
kalmamıştır. Şuan akciğer ile ilgili tedavisi devam etmektedir ve oda sona yaklaşmaktadır. Saygılarımla
Musa Sarıkaya
24 Ağustos 2012
Ben Etlik polis merkezi amirliğinde polis memuru olarak çalışmaktayım, 2 gün önce gece görevimde
rahatsızlandım ve yakın olması nedeniyle hastaneniz acil servisine başvurdum, burada tansiyonumun
çıktığını öğrendim, acile girdiğimde orada bulunan hemşireler benimle o kadar ilgilendikleri anlatamam
bu davranışları bana olumlu bi etki yarattı iğne fobim olmasına karşı ismini Ayşegül hemşire olarak
öğrendiğim hanım bana iğne yaptı inanın ben hayatımda bu kadar acısız bi iğne olmadım şahsınızda
Acil servisinizde çalışan hemşirelerinizi kutluyorum insana insanca yaklaştıkları için bu dileklerimi de bu
arkadaşlara iletirseniz sevinirim çalışmalarınızda başarılar dilerim.
Metin Eyrekkaya
24 Ağustos 2012
Hastanenizden aldıgım hizmet beni ve ailemi çok memnun etti. Bundan sonra başka bir yere gitmeyi
düşünmüyoruz.
Menekşe Okçu
24 Ağustos 2012
Ablamın tavsiyesi üzerine kardeşimle birlikte hastanenize başvurduk. Almanya'da yaşıyoruz ve
Avrupa'da göremediğimiz her şeye Lokman Hekim Hastanesinde şahit olduk. Güler yüzlü hizmetiniz,
temizliğiniz, yapılan testler, radyoloji ünitesindeki mükemmel donanımınız...
Hizmetlerinizin ve başarınızın devamını diliyoruz.
Kevser- Melek Ayyıldız
24 Ağustos 2012
Nisan 2010 tarihinde böbrek taşı kontrolü amacıyla düzenli olarak gittiğim başka bir hastanede
yaptırdığım incelemede ayrıca sol kasık fıtığı problemimin de olduğunu öğrendim akabinde ise
çevremdekilerin şiddetli tavsiyesiyle doktorlarınızdan Op. Dr. Hayati Aslantaş’tan ikinci bir uzman
görüşü aldım. Hastanenizle de bu şekilde tanışmış oldum. Ardından, 1 Haziran 2010 tarihinde
Hastanenizde, Op. Dr. Hayati Aslantaş tarafından cerrahi bir operasyon gerçekleştirildi. Aradan geçen
bir ay süresinde, daha önce aynı tecrübeleri geçirmiş olan tanıdıklarla olan görüşmelerimde, konuya

ilişkin hastane ve doktor tecrübemin, istisnasız diğer tüm tecrübelerden çok farklı olduğunu gördüm.
Gerek cerrahi operasyon öncesi süreçte, gerekse Hastanenize kabul ve cerrahi operasyon süreci ile
bakım ve izleme sürecinde, diğer tecrübelerin aksine, hiçbir fiziki ve/veya ruhsal rahatsızlık çekmemiş
olduğumu anlamam, bana, bu mektubu yazama zorunluluğunu getirdi.
İkinci uzman görüşü almak üzere ilk defa geldiğim zaman ve sonrasındaki süreçte Hastanenizdeki
düzenlilik ve nazik ilgi ve Doktorunuzun gerek ilk anda hastaya güven veren birikimi ve bunu hastanın
kolayca anlayabileceği şekilde ifade ediş şekli gerekse cerrahi operasyon sonrası en ufak rahatsızlık
hissetmemi sağlayan cerrahi becerisini, halen çevremle paylaştığım gibi, sizlerle de paylaşmak istedim.
Şahsınız nezdinde Hastanenize ve Op. Dr. Hayati Aslantaş’a minnettarlığımı ve teşekkürlerimi
sunuyorum.
Mehmet Tarakçıoğlu
24 Ağustos 2012
05.01.09 tarihinde annem anjiyo ve stend operasyonu için hastanenize kayıt yaptırdı. 06.01.09
tarihinde taburcu oldu. Bu iki gün içerisinde gerek hocalarımız gerekse tüm sağlık personelinizden
güler yüz ve ilgi alaka gördük. Allah (C.C.) hepinizden razı olsun. Hizmetlerinizin karşılığını gerek bu
dünya da gerekse ahrette fazlasıyla versin. İyi çalışmalar.
Mehmet Topuz
24 Ağustos 2012
Dört yıl önce belimden ameliyat oldum. Sık sık ağrılarım oluyordu. Eğildiğim zaman kalkamıyordum.
Ameliyat kaynaklı olabilir mi diye endişeleniyordum. Fakat artık teşhisi kondu, fizik tedavi almam
gerekti. Bir haftadır hastanenizde fizik tedavi seanslarına geliyorum. Faydalarını görmeye başladım.
Tedavim hala devam ediyor. Burada çok rahatım. Personel çok yardımcı oluyor. Allah razı olsun.
Hatice Ural
24 Ağustos 2012
Hastanenize ilk kez geliyoruz ama bu kadar iyi olduğunu tahmin etmemiştim. Gerek doktorlar gerekse
hemşireler benimle çok iyi ilgilendi. Hepsinden Allah razı olsun.
Hatice Hayda
24 Ağustos 2012
ÖZEL LOKMAN HEKİM HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ’NE
Sincan / Ankara
Türk Sağlık Sendikası Genel Merkezinde Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktayım.
18/12/2010 tarihinde rahatsızlanarak hastaneniz acil servisinde ilk müdahaleden sonra kısa sürede
anjiyo grafiği çekilerek tamamen tıkalı olan kalp damarı açılmış, iki adet stant takılmıştır. Bu süreç
içerisinde Uz. Dr. Şahin MÜRSEL ve hastane çalışanlarınızın üstün gayret ve titizliğinden dolayı sonsuz
teşekkürlerimi sunar, başarılı çalışmalarınızın devamını dilerim.
Hasan ŞİRİN
TÜRK SAĞLIK SENDİKASI
GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
Hasan Şirin
24 Ağustos 2012
Kol ağrısı şikayeti ile başvurdum. Doktorlarınızın çok iyi olduğunu ve çabuk neticeye ulaştığını
duyduğum için Lokman Hekim Hastanesi'ni tercih ettim. Çok faydasını gördüm. Hemşireleriniz beni çok
rahatlattı. Seanslarım esnasında kendimi çok rahat hissediyorum. İlgi ve alaka çok güzel. Teşekkür
ediyorum.

Gülseren Sezer
24 Ağustos 2012
Merhaba, ben Lokman Hekim Sincan Hastanesinde ameliyat oldum. Çok konforlu bir hastane olduğunu
gördüm. Özellikle doktorumu çok sevdim. 24 yaşındayım ve bel fıtığından ameliyat oldum. Şuan çok
mutlu ve rahatım teşekkür ederim...
Hacer Sade
24 Ağustos 2012
Hastaneyi çok beğendim. Özellikle ameliyat bölümünde ki doktor ve teksiyenlerinize ilgilerinden dolayı
çok teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını dilerim...
Esra Çetin
24 Ağustos 2012
Sol dizimde kireçleme vardı. Bu rahatsızlığımdan dolayı yürümekte zorluk çekiyordum. İnsanın
yürüyememesi çok zor bir durum. Senelerdir ben bu rahatsızlığı çektim. Sürekli iğne ve haplarla
rahatsızlığımı erteliyordum. Bu sene ağrılarım iyice şiddetlendi. Rahatsızlığımla ilgili kesin bir sonuç
istiyordum artık. Çorum’da yaşıyorum ben. Kızlarım “anne gel bir de burada muayene ol” dediler. Ben
de kalktım geldim. Ortopedi Bölümüne muayene oldum. Artık son çözüm olarak ameliyat önerdiler.
Hastanenize yapılan tavsiyelerden dolayı hiç tereddütsüz ameliyat olmaya karar verdim. İnanın
ameliyat sonrası ağrılarım çok fazla olmadı. Dizimden ameliyat olduğum için, fizik tedavi bölümünde
egzersiz aldım. Ameliyatımın ikinci gününden sonra fizik tedavi görmem ameliyat sonrası çabuk
kalkmama, dizlerimde yumuşamaya ve yürüyüşümde kolaylıklara sebep oldu. Hastanede herkes çok
ilgili, güler yüzlü. Hekimler tedavi ile ilgili sürekli bilgi veriyorlar. Yardımlarından dolayı tüm hastane
personeline teşekkür ederim.
Fatma Tuncer
24 Ağustos 2012
Öncelikle yapmış olduğunuz kaliteli hizmetlerden dolayı size çok teşekkür ederim. Hastanenizde 1 ay
önce kulağımdan ameliyat oldum.
Beni eski sağlığıma kavuşturan doktorum Abdullah AHMED Bey'e ne kadar teşekkür etsem az
gelecektir. Başarılarınızın devamını dilerim.Saygılarımla...
Emrah Demirtaş
24 Ağustos 2012
Annemi başarılı bir guatr ameliyatıyla sağlığına kavuşturan çok değerli İBRAHİM ÖĞÜN Hocamıza
teşekkür ederiz.
Erdem Ailesi
24 Ağustos 2012
Hizmetinizden dolayı teşekkür ederim.
Dursun Keskin
24 Ağustos 2012
Tüm çalışanlarınıza ilginizden dolayı çok teşekkür ederim. Başarılı hizmetlerinizin devamını dilerim.
Ayrıca güvenlik elemanlarınız da oldukça yardımcılar onlara da teşekkür ederim.
Ekrem Demli
24 Ağustos 2012
23 Şubat 2009'da ameliyat oldum ve iyileştim. Başta Hayati Hocam olmak üzere hepinizden Allah razı
olsun. Şimdi iyileştim bir sorunum yok, başarılarınızın devamını dileriz.

Can Halıcı
24 Ağustos 2012
Gerçekten süper bir hastane çok memnun kaldım gitmek isteyenlere tavsiye ederim.
Ayşe Tetik
24 Ağustos 2012
Hastaneniz gerçekten çok temiz, çok güzel. Doktorlarınız ve hemşireleriniz çok duyarlı. Kalp Cerrahisi
Uzmanı Hocamızdan Allah razı olsun. Çok temiz, dürüst ve ilgili bir doktor. Allah yolunu bahtını açık
etsin ve çalışanlarınızda bir o kadar iyi. Hizmetinizin devamı için dua ediyoruz.
Aynur Uzun
24 Ağustos 2012
Tek kelimeyle harikasınız. Benim eşim doğum yaptı hastanenizde Allah razı olsun çok memnun kaldım.
Oğlumu da muayeneye getiriyoruz çok memnum. Doktorlarda çok iyi Elif Terzi ve Çocuk Doktoru
Hatice Poçan Sonışık Hanımdan da çok memnun kaldım. Aynen hizmete devam etmesini canı gönülden
istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. İyi çalışmalar...
Ayhan Cebesoy
24 Ağustos 2012
Öncelikle hastanenizin temizliği tertip ve düzeni için teşekkürlerimi sunarım.
Acil olarak 13.04.2011 tarihinde hastalık sebebim (Zatürree) yüzünden gözaltında muayene kararı
verilmiştir. Doktorum Sibel Meryem' in iyi bir ön tespit yaparak aldığı karara saygı duyarak ve
güvenerek tereddütsüzce yatışıma bende karar verdim. Hocamız konuşmalarıyla kendi tecrübesini,
hastanın hastalığını iletirken karşı tarafa pozitif enerjisini hissettiriyor.Hastalığın tedavisi esnasında çok
sık ateşlenebileceğim için ve havale geçirme riski bulunduğu için sık kontrol gerekliydi. Bu esnada
üçüncü katta bulunan hemşireler güler yüzlü bir şekilde ilgilendiler ve gerçekten o kadar iyi
ilgileniyorlar ki işlerini severek yaptıklarını söylemeseler de belli edip gösteriyorlar. Sanıyorum ki
hemşireleriniz hastaneniz için önemli hemşirelerdir, hastaneniz adına ve hastaların memnuniyeti adına
lütfen sahip çıkınız. Ben SSK güvencem olmasına rağmen hemşireleriniz için hastanenizi tercih edip
devamlı geliyorum ayrıca etrafıma da memnuniyetimi belirteceğim ve yönlendirme yapacağım.
Hemşireleriniz ve bir doktordan memnuniyet Sincan Lokman Hekim Hastanesinden memnuniyetle
doğru orantıdadır.
Ali Yalçınkaya
24 Ağustos 2012
Hastanenizde birçok bölüme muayene oldum. Gerek personelden gördüğüm ilgi gerekse doktorlarımın
tedavim için benimle ilgilenmesi çok hoşuma gitmişti. Sol kolumda uyuşmalar oluyordu bu sebepten
dolayı da Kardiyoloji Polikliniğinize muayene oldum. Doktorum anjiyo olmamı söyledi ve oldum. 55
yaşındayım. Kalp damarlarımın tıkalı olması sebebi ile ameliyat olmam gerektiği söylendi. Buradaki
tedavilerimden hep sonuç aldığımdan ameliyat kararımı da Lokman Hekim Sincan Hastanelerinden
yana kullandım. Ameliyat gerçekleşti. Doğru kararı verdiğimi bir kez daha anladım. Zor bir ameliyatı
başarı ile gerçekleştirdiler. Korkularımın hiçbiri kalmadı. Sağlığımın yerinde olduğunu düşünüyorum.
Hastalığımın en büyük sebebini sigara oluşturuyormuş. Buradan herkese sigara içmeyin diyorum.
Ali Mete
24 Ağustos 2012
29/03/2010 salı tarihinde yuvamıza ilkbaharı haberleyen sevinçli bir haber gibi bebek geldi. Doğum
esnasında ilgililere hassasiyetlerimizin olduğunu ifade ettiğimde dikkat edeceklerini belirttiler.
Hastanenize ilk geldiğim günden bu güne mahremiyet noktasındaki hassasiyetlerimize titizlik
gösterilmesi bizi memnun etti. 4,5 yaşındaki oğlum Mehmet Zahir, üniversite hastanesinde doğmuştu.

Aradaki farkı kıyasladığımda keşke diğer resmi kuruluşlarda rehberlik etseniz diyorum. Tüm
süreçlerinde memnun kaldığımız hastanenizin hizmet kalitesinin ve orjinindeki ideallerin muhafaza
edilerek daha güzel hizmetler vermesinin devamını dilerim. Böyle bir müessese inşa etmesinden dolayı
öncelikle muhterem büyüğümüze rahmet, minnet ve hasretle anıyor ve onun belirttiği çizgiyi muhafaza
eden Lokman HekimHastanesi idareci ve hekimlerine teşekkür ediyor, tedavi sürecimizde ilgisiyle
daima yanımızda olan doktorumuza ve hemşiremize teşekkür ederiz.
Ali Gül
24 Ağustos 2012
Verdiğiniz hizmetten dolayı hekim ve personele gönülden teşekkürler. Her şey çok mükemmel. Ben ve
eşim İzmir'den misafir geldik. Tanıdık vasıtasıyla hastanenizi tercih ettik. Çünkü emekli olduğumuz için
bu hizmeti İzmir'de emekli maaşıyla almamız mümkün değildi. Bize bu hizmet sağlayan büyüklerimize,
hastanenize ve personelinize tekrar teşekkür eder, saygılarımızı sunarız.
Adalet - Ali Mallı
24 Ağustos 2012
Ortopedi Bölümündeki doktorlara teşekkür eder saygılarımı sunarım.
Ahmet Mercan
15 Ağustos 2012
Sincan'da böyle bir hastane olmasından ve hizmetlerinden memnunuz.
Mustafa Kömez

