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>>4’te

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde 
yılın ve ayın personeli seçilenlere başarı belgesi verilerek, altın hediye edildi.

Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi 
Oditoryumu’nda yapılan ödül töreninde konu-
şan GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Gür, 
üniversite olarak birbirinden değerli yüzlerce 
personellerinin bulunduğunu ifade etti. Ancak 

‘marifet iltifata tabidir’ sözünden hareketle ku-
rum içerisinde ayın ve yılın personellerini be-
lirlediklerini anlatan Prof. Dr. Gür, böylelikle 
başarı anlamında fark oluşturan personele bir 
anlamda teşekkür ettiklerini dile getirdi.

GAÜN Onkoloji Hastanesi Pediatrik Hematoloji 
Bilim Dalı’nda tedavi gören çocuklar yatak başı 

eğitimlerinde ve Hastane Sınıfı’nda almış oldukları 
eğitimin yarıyılında karne heyecanı yaşadı.

Onkoloji Hastanesi’nde 
Karne Heyecanı

GAÜN Kongre ve Kül-
tür Merkezi’nde Yeni 
Yıl Kokteyli

Kalite Çalışmaları 
Kalite Yönetim 
Birimi                      

ÜNİVERSİTE HASTANESİ 
ALTIN DAĞITIYOR

Bültenimizin web sitesi yayın hayatına başlamıştır. 
Bugüne kadar yayımlanan bütün haberlere ulaşmak için: >>> www.gaunhastaneleri.com/bulten
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Bilgisayarın tüm çalışma 
sistemi “yok” veya “var” 
prensibine göre olup bu 

ikisinin arasını ifade edecek bir 
gri bölge tarif edilmemiştir, ihti-
yaç da yoktur. Çünkü varlık âle-
mindeki her şey, bu ikiliyle ifade 
edilecek bilginin içine sığar. Bir 
çiçeğin rengindeki ayrıntılar, bir 
müziğin notaları, metafizik bir 
mevzunun izahı, hep sıfır veya 
bir ile ifadelendirilebilmektedir. 
Sıfır “yok”u, 1 “var”ı temsil eder. 

Aslında, “yok”tan bir kez kur-
tulunca, artık varlık sahnesine 
girilir, çünkü sıfır noktasından 
herhangi bir ayrılış, 1’e doğ-
ru atılmış ilk adım olduğundan 
“var” yani 1 kabul edilmektedir. 
Hiçbir şeyin olmamasına “yok” 
yani sıfır denir. Sıfırın altı, yani 
yokun daha yoku bulunamaz 
ama varın daha varı bulunabi-
lir. Çünkü sıfırdan kurtulduktan 
sonra artık adem (yokluk) mev-
cut değildir. Önemli olan sıfırdan 
kurtulmaktır. Bu nedenle sıfırla 
1 arası da 1 sayılır. Zaten yaşı 
sorulan kişi, bitirdiği yaşı değil 
de içinde olduğu yaşı söylemez 
mi?. Bitenin ne hükmü var?

Hayata bu bağlamda bakıldı-
ğında, yokluğa karşı yapılan her 
hamlenin, varlığa dâhil edilmesi 
gerçeği ile karşı karşıya kalınır. 
Bütün mesele, varlık içerisin-
deki sıralamadan ibaret.. “Yok” 
olmadıktan sonra daha az “var”, 
daha çok “var” tabir edilir. Tıpkı 
karanlığa meydan okuyan, ay-
dınlatmanın en küçük mümessili 
mum ışığıyla, en büyük olan gü-

neşin münasebeti gibi.. Karanlı-
ğa karşı, mum da güneş de aynı 
safta yer alır, karanlığın ise dos-
tu yoktur.. 

Olumsuzluk sıfır, müspet olma 
1 kabul edilirse, sıfırın dışındaki 
her şeyi 1’in içinde gören bir mi-
zaç, bardağın boş tarafına iltifat 
edecek vakti bulamayıp daima 
dolu tarafıyla ilgilenecektir. Ak-
sine, yani bardağın boş tarafına 
bakan bir anlayış, sıfıra yaklaştı-
ğından yani “yok olmaya namzet 
olduğundan, ademe mahkumi-
yetin remzi (işareti) haline gelir 
ki bu durum dünya görüşümüze 
taban tabana zıttır. 

Öte yandan, bazılarına göre 
gri olduğu zannedilen hayat, 
bütünüyle siyah veya bütünüy-
le beyaz olan unsurların farklı 
oranlarda bir araya gelmesin-
den ibarettir. Yoksa muvazaalı 
bir anlayışla, biraz oradan biraz 
buradan, yamalı bohça halinde 
bir bulamaç değil. Ara bölgeler-
de gezmeyi adet edinmiş gri zon 
meraklılarının artık, defakto ha-
yatta (gerçek hayat) bu manta-
litenin yeri olmadığını matema-
tiksel bir katiyetle bilmeleri icap 
eder. 

Ve nihayet, karanlığın karşıtı 
olsun da isterse bir nokta ha-
linde ışık versin.. Büyük ateşi 
söndürme hevesindeki karınca, 
ağzındaki suyun yetersizliğinde 
değil, mensubu olmaya çalıştığı 
tarafın safında yer alma gayre-
tindeydi..  

“BİR” VARMIŞ 
“BİR” YOK MUŞ

EDİTÖRDEN

Doç. Dr. Murat Taner GÜLŞEN
Şahinbey Araştırma ve Uygulama 
Hastanesi Başhekim Yardımcısı

Gaziantep Üniversitesi rektörümüz Prof. Dr. Yavuz Coşkun ta-
rafından 2011 yılında Toplam Kalite Yönetimi felsefesine da-
yalı bir yönetim anlayışını üniversite genelinde hakim kılmak 

ve verilen hizmetleri standardize etmek için rektörlüğe bağlı  Kalite 
Koordinatörlüğü oluşturuldu. Üniversite genelindeki çalışmalar de-
vam ederken Kalite Koordinatörü Funda Batmazoğlu’nun katkıları ile 
hastanemizde de kalite çalışmaları başlatılmış oldu. 

Sorunların merkeze taşınması yerine, en yakın yönetim biriminde 
çözümün oluşturulması, yapılan işlerin tanımlanması, yazılı düzenle-
melerin ve standartların oluşturulması, her bir işin ve işi yapan perso-
nelin her birinin teker teker önemli olduğu ve hastanemiz için değerli 
olduğunun altının çizilmesi, tüm çalışanların motivasyon ve özgüve-
ninin arttırılarak etkin çalışma ortamının oluşturulması için inisiyatif 
ortaya konuldu. 

Sağlık Bakanlığının hazırlamış olduğu Sağlıkta Kalite Standartlarının 
hastanemizde uygulanabilir halde bulunması, süreçlerin bu standart-
lara göre yönetilebilmesini sağlamak amacıyla çalışmalar ilk Kalite 
Yönetim Temsilcisi Prof. Dr.Metin Karakök ile başlamıştır. Daha son-
ra Prof.Dr.Levent Elbeyli ve Prof.Dr.Metin Kılınç’ın değerli katkılarıyla 
devam etmiştir. Kalite Yönetim Temsilcimiz Doç.Dr.Murat Taner Gül-
şen ‘in yönetimindeki ekibimiz, çalışmalarına ben Aylin Doğan, Gülay 
Yaba ve Gül Akar ile birlikte devam etmektedir.

Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi, “Sağlıkta Kalite Stan-
dartları ” kapsamında Bakanlık tarafından ilk kez 2014 yılında değer-
lendirildi ve 75 puan alarak en kaliteli üniversite hastaneleri arasında 
yerini aldı. Hastanemiz 2015 yılında gerçekleşen Bakanlık değerlen-
dirmesinde ise puanını 84’e yükselterek kalite yolculuğunu devam 
ettirmektedir.

Takım çalışması ile oluşturulmuş yazılı düzenlemeler, planlar ve ra-
porlar taslak aşaması da dahil olmak üzere http://kys.gantep.edu.tr/ 
internet sayfasında paylaşılmaktadır. Dokümanlar kampus içinde, bir 
sınırlama olmadan herkese açıktır. Revizyon talepleri internet sitesi 
üzerinden yapılabilmektedir.   

Kalite Yönetim Biriminde Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde; 
hizmet içi eğitim faaliyetlerimiz, periyodik memnuniyet ölçümlerimiz, 
öz değerlendirme çalışmalarımız, dokümanlarımızın güncelliğini sağ-
lamaya yönelik faaliyetlerimiz ve indikatör (ölçüm-gösterge) çalışma-
larımız devam etmektedir.

Çalışmalarımızda destek veren idarecilerimize ve emeği geçen tüm 
personele teşekkürlerimizle…

Kalite Çalışmaları 
Kalite Yönetim Birimi                      

Aylin DOĞAN
Kalite Yönetim Birimi Sorumlusu



AYIN İNCİSİ

Hiç kimse duymak istemeyen 
biri kadar sağır olamaz....

(W.Shakespeare)

HALK SAĞLIĞI MESAJI 
 

Sağlıklı beslenme, yetersiz beslenmenin 
oluşturduğu sağlık sorunlarını düzelttiği gibi; 

şişmanlık, kalp ve damar hastalıkları, şeker 
hastalığı, inme ve kanserden korunmayı da 

bir ölçüde sağlar.

FIKRA 
 

Temel, bir gün Fadimeye Bu gece evde  
kimse olmayacak demiş.  

Fadime Gece gitmiş zili çalmış  
çalmış kimse kapıyı açmamış. :)

ÜNİVERSİTE HASTANESİ  ALTIN DAĞITIYOR
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) 

Şahinbey Araştırma ve Uygu-
lama Hastanesi’nde yılın ve 

ayın personeli seçilenlere başarı bel-
gesi verilerek, altın hediye edildi.

Şahinbey Araştırma ve Uygulama 
Hastanesi Oditoryumu’nda yapılan 
ödül töreninde konuşan GAÜN Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Ali Gür, üniversi-
te olarak birbirinden değerli yüzlerce 
personellerinin bulunduğunu ifade 
etti. Ancak ‘marifet iltifata tabidir’ sö-
zünden hareketle kurum içerisinde 
ayın ve yılın personellerini belirledik-
lerini anlatan Prof. Dr. Gür, böylelikle 
başarı anlamında fark oluşturan per-

sonele bir anlamda teşekkür ettiklerini 
dile getirdi.

GAÜN Şahinbey Araştırma ve Uygula-
ma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Me-
tin Kılınç ise 2015 yılının ilk günlerin-
de başlatılan ödüllendirme sistemiyle 
halkın daha kaliteli hizmet almasına 
vesile olduklarını söyledi. Daha önce 
teşekkürname ile taltif edilen persone-
li, küçük bir ödül vererek bugün taç-
landırmak arzusunda olduklarını ifade 
etti. Her personelin çok kıymetli oldu-
ğunu, bugün ödül alanların ise alma-
yanlara mümessillik yaptığını belirten 
Prof. Dr. Kılınç, önümüzdeki yıllarda 
da bu tür ödül sistemini devam ettir-

mek istediklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Ali Gür, Şahinbey 
Araştırma ve Uygulama Hastanesi 
Başhekimi Prof. Dr. Metin Kılınç, Tıp 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent El-
beyli, Başhekim Yardımcıları Prof. Dr. 
Belgin Alaşehirli, Prof. Dr. Mehmet Ta-
rakçıoğlu ve Doç. Dr. Murat Taner Gül-
şen tarafından ayın personeli seçilen 
72 kişiye birer çeyrek altın, yılın perso-
neli seçilen 6 kişiye ise takdirnameyle 
birlikte tam altın verildi. Tören, toplu 
fotoğraf çekimi ardından sona erdi.
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Onkoloji Hastanesi’nde Karne Heyecanı
Üniversitemiz Onkoloji Hastanesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı’nda tedavi gören çocuklar yatak 

başı eğitimlerinde ve Hastane Sınıfı’nda almış oldukları eğitimin yarıyılında karne heyecanı yaşadı.

Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Ali Bay ve hastane yönetimi 
çocukların bu heyecanına ortak olur-
ken, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey 

Araştırma ve Uygulama Hastanesi Baş-
hekimi Prof. Dr. Metin Kılınç ve Gazian-
tep Onkoloji Hastanesi’nden Sorumlu 
Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Mesut 

Özkaya, sağlık problemi nedeniyle ör-
gün eğitimini hastane sınıfında alan ço-
cukların karnelerini Hastane Okul sınıfı 
öğretmenleri ile beraber dağıttı.

GAÜN’de Yeni Yıl Kokteyli Düzenlendi
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Kongre ve Kültür Merkezi’nde “Yeni 

Yıl Kokteyli” düzenlendi. Kokteyle; GAÜN Rektörü Prof. Dr. M. Ya-
vuz Coşkun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fahrettin Göğüş, Prof. Dr. 
Cahit Bağcı, Rektör Danışmanı Prof. Dr. M. Tevfik Gülsoy, Genel Sek-
reter Ercan Eroğlu ile çok sayıda akademik ve idari personel katıldı.
Konukların yeni yılını kutlayan Rektör Prof. Dr. Coşkun, “2015’i geride 
bıraktık. 2015 yılında hem badireli günler yaşadık hem de çok güzel 
günlerle dolu bir yıl oldu. Ülkemiz adına bazı sıkıntılı olaylar yaşan-
dı. 2016’da inşallah bu olayların olmamasını temenni ediyoruz. Bütün 
ülke, şehir ve üniversite olarak hepimiz için, tüm milletimiz için yepye-
ni, güzellikler, mutluluklar ve başarı dolu bir yıl diliyorum” diye konuştu.


