
Bir ömürlük tecrübenin ödül-
lendirildiği bu tören Gazian-
tep-Kilis Tabipler Odası tara-

fından 14 Mart Tıp Bayramlarında 
geleneksel olarak düzenleniyor. Bu 
yıl tören, hastanemiz oditoryum sa-
lonunda gerçekleştirildi.
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. M. 
Yavuz COŞKUN da tören de bir ko-

nuşma yaptı. Prof. Dr. COŞKUN, 
“Yıllar çok hızlı geçiyor, öyle ki mes-
leğe ilk adımı atalı daha dün gibi. 
Fakat üzerinden gerçekten uzun 
yıllar geçti. Çok kutsal bir mesleği 
icra ettiğimizi unutmayalım. Mesle-
ğinde 30’uncu 40’ıncı ve 50’nci yı-
lını dolduran meslektaşlarımı tebrik 
ediyorum” dedi.

Törene çok sayıda hekim ve aile-
leri katılırken mesleğinde 30’uncu 
40’ıncı ve 50’nci yılını dolduran çok 
sayıda tecrübeli hekime plaket ve-
rildi.
Ülkemizin sağlık konusunda tecrü-
beli doktorlarımızla birlikte çok iyi 
durumda olduğu bir kez daha görül-
müş oldu. 
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Başarı addedilen her olgu 
daha önce bir hayalden 
ibaretti. Hayali kurulma-

mış bir düşünce ve fikir, adeta 
ruhu olmayan bir beden.. Dü-
şünceden eyleme dönüşme-
nin adı ise başarı.. Düşünce 
planında sağlam ayaklar üze-
rine oturtulamamış, nasıl ve 
niçin sorularına yanıt bulama-
mış fikirlerin, eylem planında 
başarı elde etmesini bekle-
mek abesle iştigal.. Bilgi, aksi-
yonun yakıtı.. Saf aklın ürettiği 
bilgi, eşya ve hadiselerin na-
sıllığını ortaya koyabilirken “ni-
çin”e cevap verebilmesi başlı 
başına bir metafizik gerilim. 
 
O halde her şeyin başı hayal. 
Büyük hayaller.. Tarih, büyük 
hayallerin ifadelendirilmesine 
insanların kahkaha ile yanıt 
verdiğini kaydediyor. Hayali 
olmayanın düşüncesi olamaz. 
Düşünmek insana mahsus 
olduğundan insanoğlunun 
düşünmekten daha büyük bir 
haysiyeti yok. Düşüncenin 
kökü ise hayal.. Bunların tümü 
ise aklın bir ürünü.. Zeka, iyiyi 
kötüden ayırt ettirebilirken, iyi-
yi daha iyiden, kötüyü de daha 
kötüden ayırt ettiren, akıl. 

Düşüncesini eyleme geçire-
memiş onca insan vardır ki 
tarih onları başarısızlıkla yar-
gılayıp zaman zaman hain 
olarak bile kaydetmiştir. Top-
lumda “Hatice’yi bırak netice-
ye bak” sözü meşhurdur. Oy-
saki düşünsel anlamda doğru 
olan “neticeyi bırak Hatice’ye 
bak” olmalıdır. Yani hayali ve 
düşüncesi muhkem olan bir 
kişi, fikirlerini aksiyona döke-
memişse bu ancak bir kader 
tecellisidir. Onu yargılamak ise 
ne haddimize.. Tarih, başarıya 
ulaşmamış fikirlerin yıllar son-
ra bir başkası elinde neşvü-
nema bulmasının öyküleriyle 

doludur. Bir işi yapan mı onu 
planlayan mı?... Spinoza’nın 
dediği gibi hadi diyelim diledi-
ğimizi yapmakta özgürüz peki 
istediğimizi dilemekte özgür 
müyüz? İşte bütün mesele.  

Eylem planıyla ölçülendirdiği-
miz başarı, hayal ve düşünce 
buutunda sağlam temellere 
oturtulmuş fikirlerin, aklın ışı-
ğında belli bir algoritma ile sı-
ralanmasından ibarettir. Nite-
kim Atatürk, “Ben, bir işte nasıl 
başarılı olacağımı düşünmem; 
o işe neler engel olur, diye dü-
şünürüm. Engelleri kaldırdım 
mı iş kendi kendine yürür” 
diyerek bu silsilenin nasıl iş-
leyeceğinin işaretini veriyor. 
Aynştayn (Albert Einstein) da 
“çok zeki olduğumdan değil, 
sorunlarla uğraşmaktan vaz-
geçmediğimden başarıyo-
rum” diyerek başarının sırrını 
azimde düğümlüyor ve ekliyor 
“azim paha biçilmezdir. Be-
lirlediğiniz yolun sonuna ula-
şacak kadar sabırlı mısınız? 
Posta pullarının gideceği yere 
varasıya kadar mektuba ya-
pışıp kalmasından ötürü çok 
değerli olduğu söylenir. Posta 
pulu gibi olun ve başladığınız 
işi bitirin”.  

Sonuç olarak, mensubu bu-
lunduğum “Şahinbey Uygula-
ma ve Araştırma Hastanesi” 
gelişen Türkiye’de başarının 
anahtarını bu düşüncelerin 
çizdiği yol haritasında aramış 
ve en iyiyi bulmayı kendine 
amaç edinmiş şehrin lider has-
tanesidir. İyinin düşmanı daha 
iyidir prensibini düstur edinen 
hastanemiz, şehir halkına en 
iyi hizmeti vermek için cansi-
perane çalışmalarına devam 
etmektedir. Bu vesileyle süreli 
çıkan bültenimizin, bu sayısı-
nın herkese hayırlı olmasını 
diliyorum.

Doğada  her şey karşılıklı 
etkileşim halindedir. Mev-
simle-ruh, zihinle-beden 

arasında da böyle bir etkileşim 
vardır. Mevsimler ruha, zihinler 
bedene koşarak merhaba der-
ler. Zihindeki olumlu düşünce-
ler bedende bir takım olumlu 
sonuçlar yaratır. İşte bu andır 
bahar.

Bu gün artık başarının yolu 
pozitif düşünmekten geçiyor. 
Bu iki kelimeyi hayat felsefesi 
olarak benimseyen insanlar, 
umudunu, güvenini, iyimserli-
ğini kaybetmeden kendine gü-
venen, cesur ve inisiyatif sahibi 
bireyler olduklarını çevrelerine 
hissettiriyorlar.

Pozitif düşünen kişiler , pozitif 
enerji veren insanlarla arkadaş-
lık ediyorlar. Pozitif enerji veren 
yiyeceklerle besleniyorlar. Pozi-
tif enerji yüklemek için spor ve 
meditasyon yapıyorlar. Pozitif 
düşünmenin adıdır bahar.

Bahar mizah duygumuzu artırır.  
Bahar, mizahı yanınıza alma-
dan sakın evden çıkmayın der. 
Bahar yaşama sevincimizin 

yanı sıra, yaşamak için değil 
fark yaratmak için koşmamıza 
katkıda bulunur. Diyelim ki vur-
mak istediğimiz hedef “AY” ama 
isabet ettiremedik. Yinede yıl-
dızlardan birini vurabiliriz.

Bahar cesaretimizi arttırır. Kor-
kularımızı yenmemizi sağlar.

Sessizliği doğanın sesiyle bu-
luşturarak tadını çıkarmamızı 
sağlar. Doğayı hissettirir ve on-
dan zevk almamızı sağlar. Kar-
gaşa içinde de işlerimize  odak-
lanmamızı sağlar.

Kötü düşüncelerin atılma za-
manıdır bahar.  “Kötü bir işe dü-
şünce ibret al, üzüntüye düşme. 
Fayda ve zarar zamanında da 
gülmeye bak. Gülün yaprakla-
rını tek tek koparsan da sana 
gülümser o. Bir dikenden niye 
gama düşersin? Diken olmasa 
gül olur mu? der  Mevlana.

Tüm olumsuzluklara rağmen 
gülümset bizi bahar.

Öyleyse yeniden hoş geldin  
bahar.

AKIL VE 
BAŞARI

EDİTÖRDEN

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

BAHARI YAŞA
KALK! Bahar geldi. Dışarıda çiçekler açmış, böcekler 
uçuşuyor, kuşlar ötüyor. 

Bahar geldi.  

Bahar; enerjinin sembolü, direncin kaynağı, motiveye 
başlangıç.

Tüm olumsuz düşüncelerden sıyrılarak hayata yeni-
den merhaba deme zamanı. Daha fazla koşma, oyna-
ma, barışma, çalışma zamanı. Öyleyse bir kez daha 
hoş geldin bahar.

Yemlihan YANAR
Hastane Müdürü



Gaziantep Onkoloji Hastanesi, Gazi-
antep Üniversitesi’ne bağlı olarak 
hizmetlerini sürdüren bir kurumdur.

Onkoloji Hastanesi’nde tüm bölümlerde 
ayaktan hizmet veren toplam yedi ayrı 
polikliniğimiz vardır. Günde yaklaşık 200 
hastaya poliklinik hizmeti veren Onkoloji 
Hastanemizde ayrıca merkezi kemoterapi 
hazırlama ünitesi, onkolojiye özel bir ecza-
nemiz, kemoterapi uygulamasının ve ha-
zırlanmasının birbirinden bağımsız olarak 
yapıldığı bir ayaktan tedavi hizmet merke-
zimiz vardır.
Hastanemiz bulunduğu konum itibariyle 
Orta Doğu’ya da  hitap etmektedir. Bu ne-
denle bölge hastanesi olarak uzun dönemde 
hedefimiz uluslararası bir hastane olmaktır.  
 
Onkoloji Hastanesi, merkez illerden gelen 

hastalar için olabilecek tüm kanser tedavi-
lerini barındırmaktadır. 
Kanser, gerek fizyolojik ve sosyal, gerek-
se psikolojik ve ekonomik yönden bireyin 
yaşam dengesini bozan bir hastalıktır. Bu 
nedenle kanser tedavisi gören her has-
ta ve hasta yakını için hastanemizde tıbbi 
müdahalenin yanı sıra duygusal, sosyal ve 
ekonomik olmak üzere sosyal projeler ge-
liştirilmektedir. 
 
Burada sık gördüğümüz kanser türlerinin 
görülme oranları diğer ülkelerden farklı de-
ğildir. Kadınlarda meme kanseri, erkekler-
de ise akciğer kanseri en sık gördüğümüz 
türlerdendir.

Onkoloji Hastanesini Tanıyalım

Hastane bünyesinde Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı ve Radyasyon Onkolojisi Anabilim 
Dalı olmak üzere üç bölüm bulunmaktadır. Yetişkin hastaların bulunduğu serviste 30, çocuk hastaların bulunduğu 
serviste ise 23 hasta yatağı mevcuttur. Bunun dışında 7 yataklı bir Kemik İliği Transplantasyon Ünitesi ve 2 yataklı 
Nükleer Tıp İyot Tedavi Ünitesi bulunmaktadır. 

AYIN İNCİSİ 
 

Ey tabip elden gelirse yâremi gel elleme
Yâr elinden gelmedir bu yâreyî 

merhemleme...
AŞIK SEYRANİ

HALK SAĞLIĞI MESAJI 
 

Sigarayı deneyen her 4 Çocuktan 3’ü 
bağımlı olmaktadır.

Çocuklarımızı bu bağımlılıktan 
koruyalım.

FIKRA  
Temel 60 katlı bir gökdelenden aşağıya 
düşmüş. 50-40-20-10-5-4-3-2 derken 
1.kata geldiğinde aklından şu geçmiş: 
Allahım sana şükürler olsun. Bu kata 

kadar ölmeden geldiysem zaten 1.kattan 
düşsem de ölmem. 

Doç. Dr. Mesut ÖZKAYA
Şahinbey Araştırma ve Uygulama 
Hastanesi Başhekim Yardımcısı



Üniversite hastanemizde her ay farklı alanlarda görev yapan personel arasından “Ayın personeli” seçilmektedir.  
Bu kapsamda Mart ayı için Sekreterlerden Beyazıt Beslami Çelik ve Ali Yorulmaz, Temizlikte Zeki Bozkurt ve 
Burhan Zorkirişçi, Hemşirelerde Canan Şahin, Güvenlikten de Emine Sarı ayın personeli olarak belirlenmiştir. 

Personellerimizi kutlar başarılarının devamını dileriz.

Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Ka-
lite Standartları çerçevesin-
deki bir yönetim anlayışını 

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Has-
tanesi genelinde hakim kılmak ve verilen 
hizmetleri standardize etmek için 2011 
yılında Kalite Yönetim Birimi oluşturuldu. 

Sorunların merkeze taşınması yerine, en 

yakın yönetim biriminde çözümün oluştu-
rulması, yapılan işlerin tanımlanması, ya-
zılı düzenlemelerin ve standartların oluştu-
rulması, her bir işin ve işi yapan personelin 
her birinin teker teker önemli olduğu ve has-
tanemiz için değerli olduğunun altının çizil-
mesi, tüm çalışanların motivasyon ve özgü-
veninin arttırılarak etkin çalışma ortamının 
oluşturulması için inisiyatif ortaya konuldu. 

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

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

Kalite ve mükemmellik yolculuğunda felse-
femiz, süreklilik ve tutarlılıktır. Unutmaya-
lım ki “Kayaları delen ve şekil veren suyun 
gücü değil, sürekliliğidir.” Sürekli ve küçük 
iyileştirmeler ile hizmet verenlerimizin ve 
bizden hizmet alanların beklentilerini en iyi 
şekilde karşılayacak bir kurum kültürü ve ka-
lite sistemi oluşturmanın gayreti içindeyiz. 
Funda Batmazoğlu- Kalite Koordinatörü

Ayın Personellerini Kutlarız

En Kaliteli Hastanelerden Biriyiz
Hastanemiz “Sağlıkta Kalite Standartları ” kapsamında Bakanlık tarafından ilk kez 2014 yılında değerlendirildi ve 
75 puan alarak en kaliteli üniversite hastaneleri arasında yerini aldı. 2015 yılında gerçekleşen Bakanlık değerlen-
dirmesinde ise puanını 84’e yükselterek kalite yolculuğunu devam ettirmektedir.
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