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GAÜN Hastanesi 
Çalışanlarını Ödüllendirdi

Bu Vatan Kimin?
Bu vatan toprağın kara bağrında sıradağlar gibi duranlarındır... >> 2’de

>> 4'te

Röportaj ve Fotoğraf: Elif EMİROĞLU

Detaylar Sayfa 3'te

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde 
yılın ve ayın personeli seçilenlere altın hediye edildi.
Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Oditoryumu’nda düzenlenen ve 
Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür’ ün katılımıyla...

GAÜN, Bağımlılara Umut Oldu

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim 
Dalı köklü geçmişinden gelen biri-

kimini çalışma azmiyle birleştirerek farkını 
ortaya koyuyor. Sürekli olarak kendini yeni-
leyen ve güncelleyen Gaziantep Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 
Anabilim Dalı bünyesine kattığı yeniliklerle 
adından söz ettiriyor. 

Bu yeniliklerden biri olan Gaziantep Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkla-
rı Anabilim Dalı bünyesinde hizmete başla-
yan AMATEM (Alkol ve Madde Bağımlılığı 

Araştırma, Tedavi ve Eğitim Merkezi) 
hastalara umut olup onları topluma yeniden 
kazandırmayı hedefliyor. 

Bültenimizin bu ayki konuğu Gaziantep 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve 
Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Yrd. 
Doç. Dr. Gülçin ELBOĞA oldu.

ELBOĞA ile ruh sağlığı ile ilgili problem-
lerden tutun da bölüm içerisinde yapılan 
yeniliklere kadar uzanan birçok konuyu ele 
aldık.

Ruh sağlığı hastalıklarının ciddi sorunlara 
sebebiyet vereceğine dikkat çeken ELBOĞA; 
“Dünya  Sağlık Örgütü (WHO) sağlığın 
tanımını yaparken; “Sağlık; bedenen, ruhen 
ve sosyal olarak iyi olma halidir” ifadesine 
yer verdi. Ruhen iyi olmayan bir kişi sağlıklı 
değildir. Psikiyatrik tedaviyi reddeden kişi, 
hastalığın belirtileri ve sonuçlarıyla müca-
dele etmek zorunda kalacaktır” ifadelerini 
kullandı.

Gerçekleştirdiğimiz o röportajla sizlerleyiz.



Bu Vatan Kimin?

Saygı; içinde bir miktar sevgi 
ve mutlaka korkunun eşlik 
ettiği bir haşyet, bir ihtiram 

duygusu.. Sevgi; tutkuya varabi-
len yakın bir alâka, bir muhabbet 
hissi.. Sevgisiz saygı olabildiği gibi, 
saygısız sevgiler de olabilir. Saygı-
daki korku; hürmetten, çekinmek-
ten, kutsallıktan, her ne sebepten 
gelirse gelsin, bir serfüru (Baş 
eğme) hamlesini iktiza eder (Ge-
rektirir). 

Sevgi ve saygının her zaman, mü-
tenasip bir oranda, bir insicam 
içerisinde olması beklenir. Oysaki 
katıksız, saf bir sevgiyle bağlanılan 
fakat içinde hiç saygı bulunma-
yan hal nedir diye sorulsa, buna, 
yeni doğmuş insan yavrusu misal 
olarak gösterilebilir. Bu bebek, ne 
zaman ki “İstemek” yahut “İsteme-
mek” duygusunu özgürce deklare 
eder, o zaman saygıdeğerliği de 
başlar. İstemenin önemi ve dolayı-
sıyla saygınlığı da işte bu özgürlük-
ten gelir. 

İçinde sevgiden eser bulunmayan 
saf saygı ise, sadece korkunun 
ağır bastığı durumlarda olur ki, 
bu durumlarda zaten özgürlükten 
de bahsedilemez. Mesela, askerin 
komutanına, öğrencinin öğretme-
nine, hastanın doktoruna duyduğu 
his gibi.. Çünkü özgürlük, Jan Jak 
Russo’nun dediği gibi, insanın iste-
diklerini yapması değil, istemedik-
lerini yapmamasıdır. Her istediğini 
yapma özgürlüğü ise insana ait bir 
özgürlük olmayıp, onun örf, ana-
ne, anlayış ve medeniyet bütününe 
de aykırıdır. Nereye gitmek isterse 
giden, ne yapmak isterse yapan ve 
ne kural konmuşsa bozan, başıboş 
bir serbestlik zihniyeti, hayvanî bir 
özgürlüğe denk olup, bu tip muafi-
yet teraneleri ise ancak anarşist bir 
kafa yapısının mamulünden başka 
bir şey değildir.
  
Hürriyet şemsiyesi altında tam ser-
bestiyet çılgınlığı ya da her yaratı-
lana muhabbet deliliği içerisinde 

mikroba dahi özgürlük, insana ya-
pılacak en büyük zulüm anlamına 
gelir. Haddinden fazla merhamet 
maraz doğuracağından, hırsıza 
karşı polisin, katile karşı hâkimin 
ve kangrenli uzva karşı doktorun 
hükmü kalmayacaktır. Oysaki cer-
rahın nekrotik dokuyu yerinden 
söken neşteri gibi, tefessüh (Ko-
kuşmuş) etmiş unsurlar, adaletin 
merhametli kılıcı ile kökünden 
kesilip atılacaktır. Burada sevgiye 
yer yoktur. 

Bir çemberin dönüp dolaşıp baş-
ladığı noktaya tersinden ulaşma-
sı gibi, haddinden fazla şiddet, 
gayedeki hikmeti tersine çevirir. 
Her şeyde olduğu gibi, sevgideki 
mübalağa ve ölçüsüzlük de, aksi 
ile tezahür edip bir vicdansızlık 
numunesi olarak tecessüm ede-
bilir. Aynı prensiple, pi sayısının 
esrarı içerisinde, kâinatta ne varsa 
yuvarlağımsı olduğundan, dönüp 
dolaşıp tersinden başladığı yere 
yaklaşır. Bu nedenle, başlangıçta 
pasif kabulleniş olarak söylenen 
“Evet”e karşı, içinde bir “Çünkü” 
izahı barındıran “Hayır” kelime-
si, filozoflara özgü bir erdem ve 
itiraz ifadesiyken, yine yuvarlağın 
gizemi içerisinde, “Hayır” diyebi-
lecekken “Evet” demek, erdemin 
de ötesi, peygamberî bir fazilet 
hassasından (Hususiyet, özellik) 
başkası değildir. Burada başlangıç-
taki “Evet” noktasını “Sıfır” kabul 
edecek olursak, yine dairenin sırrı 
içinde, biri sıfıra sağdan diğeri sol-
dan yaklaşan, “Artı sıfır” ve “Eksi 
sıfır” tabirlerini kullanmaya kendi-
mizi hak sahibi görüyoruz..

Ve nihayet, her şeyde olduğu gibi 
ille de ölçü.. Polyanna saflığında 
bir sevgi anlayışı, dünya görü-
şümüze zıttır. Çünkü bir zalim 
ve gaddara karşı sevgi ve şirinlik 
gösterileri, onda, acıma ve şefkat 
duygusunu uyandırmaz. Bilakis, 
aç canavara karşı tahabbüb (Sevgi 
göstermek) onun merhametini de-
ğil, iştahını açar..

EDİTÖRDEN

Doç. Dr. Murat Taner GÜLŞEN

ÖLÇÜ Bu vatan toprağın kara bağrında
Sıradağlar gibi duranlarındır,

Bir tarih boyunca onun uğrunda 
Kendini tarihe verenlerindir.

Tutuşup kül olan ocaklarından,  
Şahlanıp köpüren ırmaklarından,
Hudutlarda gaza bayraklarından 

Alnına ışıklar vuranlarındır.

Ardına bakmadan yollara düşen,
Şimşek gibi çakan, sel gibi coşan,

Huduttan hududa yol bulup koşan,
Cepheden cepheyi soranlarındır.

İleri atılıp sellercesine 
Göğsünden vurulup tam ercesine,

Bir gül bahçesine girercesine 
Şu kara toprağa girenlerindir.

Tarihin dilinden düşmez bu destan,
Nehirler gazidir, dağlar kahraman,

Her taşı yakut olan bu vatan 
Can verme sırrına erenlerindir.

Gökyay'ım ne yazsan ziyade değil,
Bu sevgi bir kuru ifade değil,

Sencileyin hasmı rüyada değil, 

Topun namlusundan görenlerindir.

Orhan Şaik Gökyay

Şiir Sanat ve Felsefe Köşesi



AYIN İNCİSİ 
İnsanı sessiz kalmaya zorlayan acı, 

onu bağırmaya zorlayan acıdan 
daha ağırdır. 

Füruğ Ferruhzad

HALK SAĞLIĞI MESAJI 
Temizlik ürünleri gibi korozif madde-

leri (Lavabo açıcı, çamaşır suyu, tuz 
ruhu vs.) yanlışlıkla içilmeye sebebiyet 

vereceğinden dolayı, gündelik kullanılan 
mutfak eşyalarında muhafaza etmeyiniz.

FIKRA
 Temel yeni bir ayakkabı almak için ayakkabıcıya 
gider. Beğendiği ayakkabının parasını ödeyip tam 

çıkacakken satıcı Temel’e; “Aklınızda bulunsun 
Temel Bey ayakkabı yeni olduğu için ilk hafta biraz 
sıkabilir” der. Bunun üzerine Temel şu cevabı verir; 

“İyi o zaman ben de ilk hafta giymem daaa.” :)

Öncelikle kısaca kendinizden bahseder misiniz?
Gaziantep’te 1985 yılında doğdum. Ortaokul ve lise öğreni-
mimi Gaziantep Anadolu Lisesi’nde tamamladım. Gaziantep 
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2009 yılında dereceyle mezun 
oldum. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve 
Hastalıkları Anabilim Dalı’nda 2010 - 2015 yılları arasında 
uzmanlık eğitimimi tamamladım. Gaziantep Dr. Ersin Arslan 
Eğitim Araştırma Hastanesi’nde mecburi hizmetimi 2015 - 
2017 yılları arasında yaptım. Bu dönemde Şahinbey Toplum 
Ruh Sağlığı Merkezi’nde sorumlu hekimlik görevini yürüt-
tüm. Aynı zamanda Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji 
Bölümü’nde 2016-2017 ders yılında psikopatoloji derslerini 
verdim. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve 
Hastalıkları Anabilim Dalı’na 2017 yılında yardımcı doçent 
olarak atandım. Halen Gaziantep Üniversitesi Psikiyatri Ana-
bilim Dalı Başkanlığı’nı yürütmekteyim. 

Alanınızda yaptığınız çalışmalardan bahseder misiniz?
2011 – 2015 yılları arasında Kognitif ve Bilişsel Psikoterapi 
Eğitimi aldım. Bu alanda yeterliliği değerlendiren uluslararası 
akademi olan European Association for Behavioral and Cog-
nitive Therapies tarafından 2015 yılında Kognitif ve Bilişsel 
Terapist olarak sertifiye edildim. Daha sonra Sağlık Bakanlığı 
tarafından düzenlenen Madde Bağımlılığı Hekim Eğitimi ve 
Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) eğitimlerini tamam-
ladım. Halen, öncelikle üniversitemiz ve ardından bölgemiz 
adına Gaziantep Üniversitesi Uyuşturucu Madde Bağımlılığı 
ve Tütünle Mücadele Komisyon Üyesi olarak görev yaparak 
bu illetle mücadelede gerekli faaliyetleri sürdürmekteyim.

GAÜN Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalı kaç kişilik bir 
ekipten oluşuyor? GAÜN Psikiyatri Anabilim Dalı’nı farklı 
kılan nedir? Yenilikleriniz var mı? 
Anabilim dalımızın hekim kadrosu; 2 öğretim üyesi ve 12 
asistan doktordan oluşmaktadır. Ayrıca alanında özelleşmiş 
psikolog, hemşire ve personellerimizde bu ailenin kıymetli bi-
reyleridir. Anabilim dalımızın geçmişten gelen birikimini, bizi 
sürekli ileriye taşıyacak bir çalışma azmiyle birleştirmemiz 
farkımızı ortaya koyuyor. Bunun yanında çağın gerektirdiği 
şekilde kendimizi sürekli olarak güncellemekteyiz

Hizmete yeni başlayan hastanemiz bünyesinde bulunan 
AMATEM’den bahsedebilir misiniz? Burada ne tür hasta-
lara yardımcı olunuyor? Neler yapılıyor? 
Alkol, alkol dışı madde bağımlılığı yüzyılımızın en önemli 
sorunlarından biridir. Günümüzde bağımlılıkla mücadelede 
en önemli adımlardan birisi bağımlılık tedavi birimlerinin 
oluşturulmasıdır. Bugün için Türkiye’de üç tedavi ortamı 
seçeneği vardır. Bunlardan biri; genel bir psikiyatri kliniğin-

de yatırılarak tedavi, diğeri; ayaktan tedavi uygulamasıdır. 
Üçüncüsü ise, bu konuda özel olarak yapılandırılmış olan bir 
AMATEM’de (Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma, Tedavi 
ve Eğitim Merkezi) gerekli tedavinin uygulanmasıdır.
Yalnızca alkol ve madde bağımlılığı sorunu yaşayanlara özel 
bir bölüm olarak hizmet veren AMATEM birimimiz, temel 
olarak ayaktan poliklinik hizmetleri ile rehabilitasyon süreçle-
rini içermektedir. Arındırma (Detoksifikasyon) tedavisinden 
önce ya da sonra uygulanabileceği gibi, tek başına bir tedavi 
yöntemi de olabilir. Ayakta tedavide; bireysel terapi, grup te-
rapisi, aile terapisi ve ilaç tedavilerinin yanı sıra ek birtakım 
tedavi yöntemleri de uygulanabilir. Burada hastanın genel 
sağlık durumu ve ruhsal durumu yakından izlenerek, ek bir 
hastalığın saptanması durumunda, bunun tedavisi de yapılır. 
Kişinin kullandığı maddeyi bırakması sağlanır ve bırakmışlı-
ğını sürdürmesi için isteklendirilir. Kişinin madde kullanma 
tutumuna ilişkin bakış açısı, uygulanan terapi yöntemleriyle 
değiştirilmeye çalışılır ve birtakım toplumsal beceriler kazan-
ması için eğitimler verilir.
Bağımlı insanların tekrar eski sağlıklarına kavuşmaları ve 
toplum içine üretici bireyler olarak yeniden dönebilmeleri bu 
birimlerin başarısının bir göstergesidir.

Psikiyatri deyince insanlar çekimser yaklaşıyor. Mesleği-
nizi icra ederken bu gibi durumlarda neler yapıyorsunuz?
Ne yazık ki, psikiyatrik rahatsızlığı olanlar hekime gitmekte 
tereddüt ediyorlar. “Deli” damgası yeme, kendini zayıf his-
setme, çevreden çekinme, ilaç kullanımından korkma gibi 
durumlar buna sebep olabiliyor. Aslında psikiyatrik sorunlar 
diğer sağlık sorunları gibi görülmelidir. Dünya  Sağlık Örgütü 
(WHO) sağlığın tanımını yaparken; “Sağlık; bedenen, ruhen 
ve sosyal olarak iyi olma halidir” ifadesine yer vermiştir. Ru-
hen iyi olmayan bir kişi sağlıklı değildir. Psikiyatrik tedaviyi 
reddeden kişi, hastalığın belirtileri ve sonuçlarıyla mücadele 
etmek zorunda kalacaktır. Bu durum intihara kadar gidebi-
lecek olup; iş, aile ve sosyal yaşamda sorunlara sebebiyet ve-
recektir.

“Psikiyatri ilaçları bağımlılık yapar” şeklinde bir ön yargı 
olabiliyor. Bu tamamıyla yanlıştır. Bir de hastalığını kabul et-
meyen, tedaviyi reddeden hastalar var. Bu hastalar için hasta 
yakınlarının hastayı ikna etmesi veya sulh hukuk mahkemesi-
ne başvurarak zorunlu tedavi talep etmeleri gerekir. Bilgi ek-
sikliğinden kaynaklanan tüm bu engellerin farkına varmak ve 
gerekli bilgilendirme sürecini, yönlendirmeleri tamamlamak 
bize olumlu sonuçlar vermektedir.

Ülkemizde ruh sağlığı açısından karşılaştığınız en büyük 
problem nedir? 
Psikiyatrik rahatsızlıklar halk tarafından yeterince anlaşıl-

madığı için ön yargı ve ayrımcılığa açıktır. Zihinsel engelli 
bireyler ya da ruhsal bozukluğu olan bireyler çoğu zaman 
damgalanmaya maruz kalmaktadırlar. Örneğin toplumumuz-
da; şizofreni hastalarının saldırgan ve tehlikeli olduğu ya da 
bu hastaların evsiz, sokakta yaşayan kişiler olduğu ön yargısı 
vardır. Ancak bilinmelidir ki bu durum, tüm şizofreni hasta-
ları için geçerli değildir. Bu ve benzeri ön yargılar, ayrımcılık 
ve damgalamalar hem hasta hem de hasta yakınlarının hayat-
larını zora sokmaktadır.

En sık karşılaştığınız vakalar nelerdir?
Psikolojik hastalıklar arasında, kaygı bozuklukları oldukça sık 
görülmektedir. Anksiyete, kaygı, iç sıkıntısı, bunaltı ve endişe 
çoğu kez eş anlamlı olarak kullanılır. Anksiyete, korkuya ben-
zer bir duygudur. Kişi bunu sanki kötü bir şey olacakmış gibi 
hisseder. Bazen de nedeni belirsiz bir endişe duygusu şeklinde 
algılar. Hemen ardından duygu durum bozukluğu denilen 
major depresyonun da içinde bulunduğu hastalık grubu gel-
mektedir. 

İleriye yönelik projeleriniz nelerdir?
Hedefimiz anabilim dalımızı ülkemizin sayılı psikiyatri mer-
kezlerinden biri haline getirmektir. Bu gaye ile büyümeye 
devam ediyoruz. Anabilim dalımız bünyesinde açılan AMA-
TEM birimi ve hazırlıkları devam eden kronik hastalıkları 
olan bireyleri büyük akıl hastanelerinden tekrar topluma en-
tegre etmeye yönelik toplum psikiyatrisi modellerinden olan 
Toplum Ruh Sağlığı Merkezi bizi bu hedefimize yaklaştıran 
güzel adımlardan bazılarıdır.

GAÜN, Bağımlılara Umut Oldu

Yrd. Doç. Dr. Gülçin ELBOĞA
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Sorumluluğu Mustafa KINACI ile perso-
nel Erkan ÖZTÜRK tarafından yürütü-
len Evrak Kayıt Birimi toplam iki çalı-

şanla hizmet vermektedir.

Evrak; bir hizmete ilişkin yapılan haberleş-
menin yanı sıra, işlemler sırasında ya da so-
nucunda kamu kuruluşları ve gerçek kişilerle 
ilgili her türde yazılmış belgelerin tümüdür. 
Evrak Kayıt Birimi çalışanları; kurum içi ve 
kurum dışı yazışmalar sonucu gelen ve giden 
evrakların çabuk, verimli, güvenli ve gizlilik 
ilkesine uyarak dağıtımının tek elden, evrak 
kayıt numarası vererek ilgili yerlere zamanın-
da ulaşmasını sağlamakla görevlidir. 

Birimimize kurum dışından, gerek posta 
yolu ile gerek çeşitli kamu kuruluşlarından 
zimmetli veya zimmetsiz olarak kurye yolu 
ile gelen resmi evraklar; ivedi ve gizlilik de-
receli yazılarla vb. belgelerle açık-kapalı ola-
rak teslim alınır. Sonrasında Elektronik Belge 
Yönetim Sistemine (EBYS) girişi yapılıp ilgili 
birime sevk edilir. 

Bunun yanı sıra hastanemizde vefat eden 
hastaların mernislerinin nüfus müdürlüğüne 
gönderilmesi de birimimiz tarafından yapıl-
maktadır. Ayrıca sağlık kurulu raporu ile adli 
rapor almak için kurum veya kuruluşlardan 
posta yolu ile gönderilen evrakları ya da şahıs 
veya kolluk kuvvetleri tarafından rapor almak 
için kurumumuza yönlendirilen kişilerin ilgi-
li birimlere yönlendirilmesini sağlamaktan da 
biz mükellefiz. 

Evrak kayıt biriminde görev yapan personel-
ler kendilerine verilen işleri eksiksiz ve zama-
nında yapmakla görevlidir. Aynı zamanda bu 
görevleri aksamadan yapabilmek için çalışan-
ların kendi aralarında uyumlu bir işleyiş yü-
rütmeleri gerekmektedir.

Evrak Kayıt Birimi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahin-
bey Araştırma ve Uygulama Hastane-
si’nde yılın ve ayın personeli seçilenlere 

altın hediye edildi.

Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastane-
si Oditoryumu’nda düzenlenen ve Gaziantep 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür’ ün ka-
tılımıyla gerçekleştirilen törende Prof. Dr. Gür, 
yılın personeli seçilen 7 kişiye tam altın hediye 
etti.

Marifet İltifata Tabidir
Törenin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. 
Dr. Ali Gür; “Çalışan, emek harcayan arkadaş-
larımızı bizzat sizlerin karşısında takdir etmek 
istedik. Marifet iltifata tabidir diyerek karınca 
kararınca ödüllendirmek istiyoruz. Hastanemiz 
çok büyük bir hastanedir. Türkiye’deki ekono-
mik anlamda en iyi idare edilen hastanelerin 
başında geliyor, bu da bizi onurlandırıyor. Bu 
başarı yalnızca rektör olarak benim, rektör 
yardımcılarımızın, başhekimimizin, başhekim 
yardımcılarımızın ya da hocalarımızın değil. 
Temeli siz sağlam oluşturmazsanız, dürüst ça-
lışmazsanız, fedakârca kurumunuzu korumaz-
sanız biz de bu başarıyı elde edemeyiz. Bu başa-
rıda katkı sağlayan bütün personelime, şahsım 
adına, üniversitemiz ve hastanemiz adına teşek-
kür ediyorum. Ancak şu da bilinmeli; nasıl ki 
ödüllendirmeyi biliyorsak yanlış yapanlara da 
en ağır cezayı vermeyi de biliyoruz. Yanlış ya-
pılmadığı, illegal işlere karışılmadığı müddetçe 
korkmaya gerek yok. Sizlere her zaman kapıları-
mız açık. Bu başarılı adımları hep birlikte ataca-
ğız. Hepinize teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız 
diyorum.”

Her Çalışan Bizim İçin Önemlidir
Hastane çalışanlarının ödüllendirildiği törende 
GAÜN Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Suat Zen-
gin şunları söyledi: “Bu yıl üçüncüsü düzenlenen 
geleneksel ödüllendirme törenimizde yine bir 
aradayız. Heyecanlı günlerin arifesindeyiz. Bu-
gün taşerondaki kardeşlerimizin kadroyla ilgili 
çalışmalarının devam ettiği bir gün. İnşallah şim-
diden herkese hayırlı olur. Bir saatin içerisindeki 
dişlinin herhangi bir tanesi çıkartıldığında, nasıl 
ki akrep ve yelkovan dönmüyorsa, burada da bir 
kişinin çalışma eksikliği saati işlemez hale getire-
biliyor. Acil Servis’te 3 profesör, 1 doçent olarak 
görev yapıyor. Orada görev yapan kalbi temiz 
Mesut adlı kardeşim eğer temizliği iyi yapmazsa 
bizim hekimliğimiz ikinci plana düşüyor. Çün-
kü hasta ve hasta yakınları ilk önce o temizliğe 
dikkat ediyor. Bu sebeple hastanemizde çalışan 
her arkadaş bizim için çok önemli. Emekleriniz, 
katkılarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür edi-
yorum” ifadelerine yer verdi.

Prof. Dr. Ali Gür tarafından yılın personeli se-
çilen 7 kişiye tam altın hediye edildiği törende; 
GAÜN Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Metin Be-
dir, Prof. Dr. Avni Gökalp, GAÜN Hastanesi 
Başhekimi Doç. Dr. Suat Zengin, Başhekim Yar-
dımcıları Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu, Doç. Dr. 
Oğuzhan Saygılı, Yrd. Doç. Dr. Ersin Borazan, 
Gastroenteroloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. 
Murat Taner Gülşen, Hastane Müdürleri Mustafa 
Kalkan, Yemliha Yanar, Hastane Müdür Yardım-
cıları Dilek Kıreker, Suat Uçan ve Başhemşire 
Ayşe Dilmen tarafından da ayın personeli seçilen 
65 kişiye birer çeyrek altın verildi.

GAÜN Hastanesi 
Çalışanlarını Ödüllendirdi


