
Gaziantep Üniversitesi Şahinbey 
Araştırma ve Uygulama Hastane-
si’nde 2009 yılından beri Organ 

nakli yapılıyor. Organ Nakli Sorumlusu Doç 
Dr Sacit Çoban, Organ Nakli Sorumlusu 
Yardımcısı Doç Dr Fahrettin Yıldız, Nefrolo-
ji Medikal Direktörü Prof Dr Celalettin Usa-
lan ve Hepatoloji Medikal Direktörü Doç. Dr 

Murat Taner Gülşen, hummalı bir çalışma 
temposunda bölgeye hizmet vermeye de-
vam ediyor. Yetkililerden alınan bilgiye göre; 
organ nakli tüm dünyada henüz emekleme 
aşamasında iken, 1979 yılında Türkiye’de 
ilk karaciğer nakli yapılarak organ naklin-
deki Türkiye deneyiminin başladığı öğrenil-
di. O günden sonra konuyla ilgilenen Türk 

Hekimleri, dünyadaki gelişmeleri yakından 
takip ederek, tüm Türkiye’de nakil yapılma-
yan bir bölge kalmayacak şekilde bilgilerini 
yaydığı ifade ediliyor. Bu birikimlerini şehir 
şehir, bölge bölge dağıtan Türk hekimleri-
nin, bugün birçok vilayette organ naklinin 
en iyi şekilde yapılmasına zemin hazırladı-
ğı söylendi.  
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ORGAN NAKLİNE 
TAM GAZ DEVAM

>>3’te

Kaybetmemek İçin Kaydetmek Gerekir
>>2’te

“Bırakın Renkleri Çocuklara” projesiyle 
çocuklar dolayısıyla eğlendiler
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Çizgi Ötesi ve Sağlıkta Pozitif Düşünce Toplulukları 
tarafından GAÜN Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Pediatri Bölümünde yatan 
hasta çocuklara “Bırakın Renkleri Çocuklara” projesi kapsamında komedi, dans, tiyatro 
ve palyaço gösterileri gerçekleştirildi.

Zaman öyle bir süreç ki, su gibi akıp gidiyor ve insan, ancak sonuna geldiğinde farkına varıyor. 
Aynı kurumda geçirdiğim koca bir 22 yıl.. Ambarda, “Kaybetmemek için, kaydetmek gerekir” 

>>3’te



Daha önce demiştik; insan-
lık neticeye bakar, oysaki 
öteler ötesinin üstün hesa-

bı Hatice’ye.. O’na göre bir me-
selenin neticesi değil, o mesele 
halledilirken izlenecek yol önem-
li. Mesuliyet de işte bu yol hari-
tasında, yapılan ve edilenlerden 
ibaret. Çünkü netice, mukadde-
rat. O halde, eşya ve hadiseler 
karşısında yapılacak her hamle 
dünyevî, netice ise uhrevî. 

Bir yanda salt çaba, öte yanda 
bilinen bir sonun tahakkuku (Ger-
çekleşme). Kaderin karşında in-
sanî hiçbir refleks belirtmeden, 
nasıl olsa olacak olur mantığı 
ile miskinleşmek de, tevekkülün 
değil teekkülün (Hazıra konma) 
adı. Sır, bu iki zıt kutup arasında-
ki üstün nizamda. Hayat ise, bu 
iki manayı ince bir çizgi ile birbi-
rinden ayıran, hassas imbikler ve 
mizancıklarla dolu esrarlı bir yol.

Sakın kader deme kaderin üs-
tünde bir kader vardır
Ne yapsalar boş göklerden gelen 
bir karar vardır (S.K.)
 
Sonuca yönelik canhıraş çaba-
lar, kırıp dökerek ilerliyorsa, elde 
edilecek neticenin ne kıymeti 
kalır? Sonucu değiştirmek için 
haddi aşma, yaş-kuru dinleme-
den amacına ulaşmak maksa-
dıyla elde ne varsa kullanmanın 
adı hırs... Hırs; nefsin, ideoloji ve 
davanın önüne geçmesi. Oysaki 
evrensel etik değerlerin çerçeve-
lediği, alın teri içeren çalışmalar 
gayreti ifade eder ki, bu da olma-
sı gerekenin ve arzu edilenin ta 
kendisi. Hırs ve gayret arasında-
ki ince çizgi gibi, kibir ve gurur 
arasında da zarif bir mesafe var-
dır. Zayıfın gururu izzetken, zen-
ginin ki; kibir. Öte yandan fakirin 
tevazusu zilletken, zengininki ise 
vakardır. Çünkü; alçak gönüllü 
olmak, yüceliği artırır. O halde 
yol nedir?

Allaha dayan sa’ye sarıl  
hikmete râm ol,
Yol varsa budur, bilmiyorum baş-
ka çıkar yol (M.A.E.)

Münevver (Aydın) olmak arzu-
sundaki bir mizaçtan beklenen 
cehd (Gayret) de, bu beytin örgü-
leştirdiği manada saklı... Hikmeti 
unutup, her şeyi gayretten ibaret 
gören ve neticeye ulaşma uğru-
na her yolu mubah bilen sözde 
aydınların tutumu ise; güneşi, 
ceketin astarı içine gizleme şak-
labanlığından öte bir mana ifade 
etmemekte… Batı haralarında 
yetiştikten sonra, bazı fikir züm-
relerinin içine yuvalanmış çeyrek 
aydınların hali buna en güzel 
misal… Bu zatların uzun kulak-
larına bugün, ruh kökümüzün bir 
düsturu olan “İnsana çalıştığın-
dan gayrısı yoktur” prensibinin 
fısıldanması, onları salt gayret 
etme fiili üzerinde yoğunlaştır-
mış, maveradan gelecek olan 
nihai hükmü hiçe sayıcı bir anla-
yışa sürüklemiş ve bu zihniyetin 
bulanık tesirinden doğan ser-
semlikle de, her tepiştiklerinde 
tozu dumana katarak, mevhum 
bir zafer beklentisi içindeyken 
hezimetlerine sebebiyet vermiş-
tir.

Fikir zümrelerine, sızıntı yoluy-
la sirayet ederek zehrini akıtan 
bu soydan aydınların, zihinlerini 
iğfal ettiği güruhları tefrik etmek 
(Ayırt etmek), zifiri karanlıkta, ak 
sütün içindeki ak kılı fark edebil-
mek kadar zor olsa da, gerçek ve 
samimi aydın, tüm olup bitenleri 
teşhis ve teşhir etmek borcun-
da olduğunu bilmelidir. Bu nevi 
fikir zümresinin nasıl olup da 
bir fesat ocağına dönüştüğünü 
görememek ise, eşeklere bile 
parmak ısırtacak cinsten ibretlik 
bir hadise olarak tarihte yerini  
alacaktır…

HIRS

EDİTÖRDEN

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

KAYBETMEMEK İÇİN KAYDETMEK GEREKİR

Zaman öyle bir süreç ki, su gibi akıp gidiyor ve insan, ancak 
sonuna geldiğinde farkına varıyor. Aynı kurumda geçirdiğim 
koca bir 22 yıl.. Ambarda, “Kaybetmemek için, kaydetmek 

gerekir” prensibiyle, insan hariç neredeyse her şeyi kayıt altına 
alarak geçirdiğim tam 22 yıl.. Elle yapılan stok kayıtlarından, ilk 
malzeme kodlarını oluşturarak bilgisayar yardımıyla kayıtların tu-
tulduğu döneme geçişimiz… TMY kodları ile halen kullanılan stok 
kodlarını eşleştirdiğim zamanlar.. Hepsi bu dönemde.. 

Fakülte yıllarında alamadıklarımı, 1994 yılında başladığım, kayıt 
usulleri, mevzuat ve malzemenin öğrenildiği işte bu hayat eğiti-
minde aldım. Bu süreçte, ambarın oluşumunda büyük emeği olan 
Prof. Dr. Ünsal ÖNER ve Nurettin ANGUN, İşletme Müdürlüğü ku-
ruluşunda Prof. Dr. Muzaffer KANLIKAMA ve Sabri YILDIZ’la olan 
mesailer ve gece bile devam eden ihaleler geliyor insanın aklına. 
Hastaneyi sel bastığında başhekim Prof. Dr. Ömer ARPACIOĞLU 
ile spor salonunu nasıl ambara dönüştürdüğümüz; Prof. Dr. Levent 
ELBEYLİ ve Prof. Dr. Bülent TUNÇÖZGÜR ile kapasite artırımı 
için nasıl asma kat yaptırdıklarımız geliyor aklıma. Satın alma ko-
misyonunda yaşananlar, haftada iki kez muhabbet havasında ge-
çen Muayene ve Kabul komisyon toplantıları, Sayıştay sorguları, 
Nöbetçi İdareciyken yaşadıklarım, daha neler neler. Bakıyorum da 
geçmişe, kimler emek vermemiş ki bu hastaneye. Zaten olması 
gereken de bu değil midir? Kişiler geçici ama devlet baki. Elbette 
çalışacağız. “Benim görevim değil!” diyerek kaçmanın, bu millete 
yapılmış en büyük ihanet olduğunu düşünüyorum. 

Bir tam maaş ödül alıp da bunun bir yemeğe bile yetmediğini fa-
kat bunun verdiği manevi tadın tarifsiz olduğunu gördüm. Vazifenin 
mahiyetine bakmaksızın, tıpkı bir emir eri gibi, her verilen görevi 
memnuniyetle kabul ederek çalıştım hep. Personel yetersizliğin-
den bazen acil vezneci oldum, bazen Özel Muayene biriminde mu-
temet… Bu süre zarfında, kendilerini hep örnek aldığım Prof. Dr 
Sabri GÜNGÖR ve desteklerini gördüğüm Tülay YAZAR ve Şefik 
KILIÇ’ı rahmetle anıyorum. 

Hali hazırda Hastane Müdür Yardımcısı olarak devam ettiğim bu 
maratonda, acısı ve tatlısı ile beni yetiştiren ve olgunlaştıran ida-
recilerim ve mesai arkadaşlarıma çok şey borçluyum. Sağlığım 
elverdiğince, devletime, milletime hız kesmeksizin hizmet etmeye 
devam edeceğim. 



AYIN İNCİSİ

Önce doğruyu bilmek gerekir,  
doğru bilinirse yanlış da bilinir. Ama önce 

yanlış bilinirse doğruya ulaşılamaz. 
(Farabi)

HALK SAĞLIĞI MESAJI 
 

Anne sütü ile beslenme sağlıklı  
beslenmenin en öncelikli adımıdır

FIKRA 
Temel ayakkabı mağazasına gidip yeni bir 
ayakkabı almış. Satış personeli “Beyefendi 
bilginiz olsun ayakkabı ilk bir hafta biraz 

sıkabilir” diye Temel’i uyarmış.
Temel de ayakkabıyı alıp çıkmış. Aldığı ilk 

hafta da giymemiş.

Merkez, her geçen yıl eskisine nis-
petle daha başarılı ve sayıca daha 
çok organ nakline imza attığı ifade 

ediliyor. Nakli gerçekleştirmenin zorluğu bir 
yana, nakilden sonraki takip döneminin de 
tek başına bir uzmanlık istediğini belirten 
uzmanlar, bu bağlamda GAÜN hastane-
sinde nakil olan hastaların gerek ameliyat 
başarısı gerekse ameliyat sonrası takibinin, 
Türkiye’deki diğer nakil merkezleri arasında 

en önlerde yer aldığını söyledi. Gaziantep 
Üniversitesi Organ Nakli Merkezinde, 20 
servis ve 4 yoğun bakım yatağı olup son 
teknoloji ve görüntüleme cihazları ile tam 
teşekküllü bir şekilde hizmet veriyor. 

Hem canlıdan hem kadavradan nakillerin 
yapıldığı bu merkezde, bölge halkına daha 
çok hizmet vermek için organ bağışlarının 
artması gerektiği ifade ediliyor. Bu düşün-

ceyle merkez, yıl içinde sürekli kampan-
yalar ve bilinçlendirme programları düzen-
liyor. Üniversitenin Organ Nakli Öğrenci 
Topluluğu da, Mart ayı içerisinde bu amaca 
yönelik bir program düzenlediği ve Üniver-
site rektörü Prof Dr Yavuz Coşkun’un ka-
tıldığı programda duygulu anlar yaşandığı 
ifade ediliyor.

Gaziantep Üniversitesi Organ Nakli Merke-
zi 2014-2015 yılı içerisinde ulusal ve ulus-
lararası organ nakli sempozyumlarına ev 
sahipliği yaptığı öğrenildi. Bunlar arasında 
belki de en önemlisinin, tüm Türkiye’de 
nakil yapan merkez sorumlu doktorlarının 
buluşturulması olduğu belirtildi. Organ nak-
linde Türkiye’nin önde gelen isimlerini bir 
araya getirmeyi başaran Gaziantep Üniver-
sitesi Organ Nakli Merkezi sorumluları, bu-
radan doğacak iş birliğiyle, organ naklinde 
“Türkiye Kriterleri” oluşturmayı hedefliyor. 
Merkezde, 2016 yılının ilk çeyreğinde 5’i 
kadavradan olmak üzere toplam 11 böbrek 
ve karaciğer naklinin gerçekleştirilmiş oldu-
ğu öğrenildi. Devlet üniversitesi olması mü-
nasebetiyle halktan herhangi bir ilave ücret 
talep edilmeden yapılan organ nakilleri, böl-
gede karaciğer ve böbrek hastaları için bir 
umut olmaya devam ediyor.

Organ Nakline Tam Gaz Devam

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Çiz-
gi Ötesi ve Sağlıkta Pozitif Düşün-
ce Toplulukları tarafından GAÜN 

Şahinbey Araştırma ve Uygulama Has-
tanesi Pediatri Bölümünde yatan hasta 
çocuklara “Bırakın Renkleri Çocuklara” 
projesi kapsamında komedi, dans tiyatro 
ve palyaço gösterileri gerçekleştirildi.

Çizgi Ötesi Topluluğu olarak Gaziantep 
Üniversitesi bünyesinde 2012 yılında 
üniversite öğrencilerinin kişisel ve sosyal 
gelişimine katkı sağlamak amacı ile üni-
versite öğrencilerine yönelik faaliyetler 
düzenlediklerini belirten Topluluk Başkanı 
Mehmet Raşit Taş, bu eğitim öğretim yı-
lında Üniversite içi ve Üniversite dışında 
çok sayıda etkinlik düzenlediklerini ifade 

etti.
Bu projeyi Tıp Fakültesi Oditoryumunda 
yapmayı planladıklarını fakat çocukların 
sağlık durumundan dolayı orada gerçek-
leştiremediklerini söyleyen Taş, “Madem 
çocuklar gelemiyor o zaman biz onların 
yanına gidip bir nebze de olsa yaşadıkla-
rı acıları ve sıkıntıları unutturalım istedik. 
Organizasyonumuzu Tıp Fakültesi Pe-
diyatri Servisi koridorunda yapma kararı 
aldık. Çizgi Ötesi Topluluğu ve Sağlıkta 
Pozitif Düşünce Topluluğu olarak palyaço 
kıyafeti ve okuma kitapları konusunda 
bizlere sponsor olan Gençlik ve Spor Ba-
kanlığına bağlı sivil toplum kuruluşu olan 
Genç-Kon ve Mostar Gençlik Gönüllüle-
rine teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye ko-
nuştu.

GAÜN’de çocuklar doyasıya eğlendiler
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Geleceğin Hekimleri Beyaz Önlüklerini Giydi
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) 

İngilizce ve Türkçe Tıp Üçüncü 
Dönem öğrencileri için GAÜN 

Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde 
“Beyaz Önlük Giyme Töreni” düzen-
lendi.

Törenin açılışında konuşan GAÜN 
Rektörü Prof. Dr. Yavuz Coşkun, insa-
nın dünyaya gelişinden sonra iki çok 
önemli meslek olduğunu belirterek 
şunları söyledi: “Sakın ola ki, diğer 
meslekleri küçümsediğim anlamına 
gelmesin. Ama bu iki şey çok önem-
li, bir can bir de hak. Canınız sağlam 
olacak, yaşayacaksınız ki insan olarak 
bütün diğer şeyler arkasından gelsin. 
Bu açıdan tıp son derece önemli. İkin-
cisi ise hak, doğan her insan yaşam 
hakkı, insan olma hakkı, bir insanın 
onuruna sahip olmak hakkını da fıtra-
ten birlikte getiriyor. O itibarla o meslek 
de çok önemli” diye konuştu.

Prof. Dr. Coşkun, “Tıp mesleğine sa-
kın ola ki iyi para kazanırım, statüm 
olur gibi düşüncelerle geldiyseniz ya-
nılıyorsunuz. Onlarca yıl verdiğiniz 
emek karşılığında eğer simitçilik yap-
sanız veya küçük bir işletme kursanız 
inanın daha fazla kazanırsınız. Ama 
bu öyle bir meslek ki, kendi içinde iki 
temel ögeyi birlikte barındırır. Bilgi yü-
küyle donanımlı olacaksınız. Bu bilgi 
yükü statik değil dinamik, her gün ye-
nilenen, buradan ayrıldıktan sonra da 
sürekli yenilemeniz gereken bilgi. İkin-
cisi, insan sevgisini merkezine otur-

tan bir sanat anlayışı. İşte bu sanat 
ve bilginin mezcedilmesi halidir ki iyi 
bir hekimi ortaya çıkarır. O itibarla biz 
sizi iyi bir hekim yapmak için sonuna 
kadar bütün arkadaşlarımızla çabala-
yacağız, çaba göstereceğiz” şeklinde 
konuştu.

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi 
eğitim ve öğretimini anlatan sunumu 
sonrası öğrencilere seslenen Tıp Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Elbeyli 
de şunları söyledi: “Zor ve uzun yolun 
henüz çok başlarındasınız. Ancak zor 
olduğu kadar kutsal bir mesleğin aday-
larısınız. Bu ülke, devlet, anne, baba-
larınız sizden çok şey beklemekteler. 
Giyeceğiniz ve belki de hayat boyu 
çıkarmayacağınız bu ananızın ak sütü 
gibi temiz önlüklerinize leke sürmeyin, 
hiçbir zaman sürdürmeyin. Size emek 
veren hocalarınızı unutmayın. Say-
gınızı eksiltmeyin. Siz değerli veliler 
evlatlarınızla gurur duyunuz. Sevgini-
zi, ilginizi, yeterli kontrolünüzü eksik 
etmeyin.”

Konuşmaların sonrasında Rektör Prof. 
Dr. Yavuz Coşkun, Rektör Yardımcıla-
rı Prof. Dr. Ali Gür ve Prof. Dr. Cahit 
Bağcı, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Levent Elbeyli GAÜN Şahinbey Araş-
tırma ve Uygulama Hastanesi Baş-
hekimi Prof. Dr. Metin Kılınç, ve çok 
sayıda öğretim elemanı tarafından öğ-
rencilere beyaz önlükleri giydirildi.


