
Ürolojik kanserler alanında bölgemizde üst merkez ko-
numunda olan üroloji kliniği, oldukça yoğun bir şekilde 
prostat, mesane, testis ve böbrek ile ilişkili tüm üst düzey 

açık ve kapalı cerrahileri başarı ile yürütmektedir. Son 2 yıl içerisinde 
400’ün üzerinde kanser ameliyatı yapan klinik, bu sayı ile Türkiye ortala-
malarının üzerine çıkmıştır.  
 
Ayrıca klinik bünyesindeki Termokemoterapi ünitesinde yüzeyel mesane kanserlerine  
uygulanan “Radiofrequency Induced Thermo-chemotherapy” Türkiye’de bir ilk olma özelliğine 
sahip olup hali hazırdaki hasta serisi de yine Türkiye’de en yüksek hasta sayısına sahiptir.
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Türkiye’de Hastane Yöneticileri Bir Araya Geldi...

HABER BÜLTENİ

ÜRETKEN KLİNİK: ÜROLOJİ

>>3’te

Teröre ‘Beyaz’ Öfke!
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve çalışanlar, son 
günlerde güvenlik güçleri ve sivil yurttaşlara yönelik olarak düzenlenen 
terör saldırılarını protesto etti. 
EKMEĞİ YENEN, SUYU İÇİLEN TOPRAĞA İHANET EDİLEMEZ >>4’te

Üroloji kliniği, 26 yataklı servisiyle, 4 profesör,  
2 yardımcı doçent olmak üzere toplam  
6 öğretim üyesi ile haftalık 60–70 ameliyat  
yaparak bölgeye hizmet vermektedir.



“Bizi kandıran bizden 
değildir” fikrinin hadimi olan bir 
toplum, sırtını dayayacağı baş-
kaca bir dünya görüşüne ihtiyaç 
duymadan dosdoğru bir hayat 
sürebilir. “Ya olduğun gibi görün, 
ya göründüğün gibi ol” düsturuyla 
hareket eden bir zihniyetin mün-
tesipleri ise, bu tutumuyla, kendi 
akıbetini riske etse de, içinde 
bulunduğu toplumun onu teşhis 
ve tefrik etmesine imkân tanıdı-
ğından, yine de doğru bir minval 
üzere olduğu söylenebilir. 
Hatasını örtbas etmek için hile yo-
luna başvurmak, hata yapmaktan 
daha büyük bir hatadır.. Oysaki 
hatalar, üzerine basıp yükselerek 
mertebe değiştirmek için bir fırsat 
basamağı olarak görülmeli, dez- 
avantajı avantaja çevirmenin yolu 
kabul edilmelidir.. İnsan hata ya-
pıp ondan döndüğü sürece insan-
dır, aksi halde metafizik bir varlık.. 
Mühim olan hatasız olma gayreti 
değil, hatayı da içine alıp bertaraf 
eden, hatadan dönme tevessülü-
dür. Çünkü hata yapmayan hiç-
bir şey yapamaz. Yanlışta ısrar, 
yanlışı yapmaktan daha büyük 
bir yanlış olduğundan, bir mecel-
le prensibi olarak “Def-i mefâsid 
celb-i menâfi’den evlâdır” yani 
kötü, zararlı ve yanlış şeylerin 
giderilmesi, yararlı şeylerin elde 
edilmesinden daha önemli kabul 
edilir. Çünkü zarar kadim olmaz. 
Hileli yollara başvurarak zararı 
azaltma ya da giderme gayreti, 
zaman ayarlı bir bomba gibi, enin-
de sonunda kişinin elinde patla-
yacaktır. Çünkü yalancının mumu 
yatsıya kadardır. 
Özenti yoluyla kazanılamayan 
davranış modeli, olmasından nef-
ret duyulan davranışların tersini 
yaparak veya ondan uzak dura-
rak, alternatif elektrik akımı gibi 
bir düz bir ters mantıkla fakat hep 
hedefe doğru ilerleyerek elde edi-
lebilir. Mesela bu güzel ahlakı ne-
reden öğrendin sorusuna verilen, 
“ahlaksızlardan!” cevabı, tersini 
yaparak güzel ahlakı bulmanın 
yolunu gösteriyor. 

Hileli davranışlar, özünde, zarar-
dan kaçınma veya menfaati elde 
etme teşebbüsünden başka bir 
şey değildir. Hilelerin cirit attığı 
bir hengâmede, hilesizlik tutumu, 
hilekârlar tarafından orijinal bir 
hile olarak düşünüleceğinden, 
ona karşı alınan tedbirler silsilesi, 
hilekarı, kendi eştiği tedbir kuyu-
sunda yok edecektir. Bu nedenle 
en büyük hile, hilesiz olmaktan 
geçer. Tek kaygısı, yaşamak için 
besin bulmak olan hayvanlar âle-
minde tilki, en zeki fakat her za-
man aç bir dalkavuk; hilesiz hur-
dasız elma kurdu ise en masum 
ve zayıf, fakat darı ambarında bir 
tavuk.. 
Sırma kaftanlı cücelerin şarlatan-
lık cümbüşü yaptığı bir toplumda, 
en büyük gücünü dürüstlükten 
alan bir şahsiyetin toplumdaki 
karşılığı, onun keyfiyeti ölçüsün-
cedir ki bu da cihan çapında.. 
Politikasını hile üzerine kuran ve 
bu düşüncesini de harp hiledir 
ulviyetine bağlayan bir zümrenin 
ise karşılığı, ancak, yerin altında 
yüzünü saklayabileceği bir hicap 
noktasının kendilerine gösterilme-
sinden başka bir şey olmayacak-
tır. Tüm dünyanın gözü önünde, 
fikir namusuna kıyılıp payumal 
edilirken, bunu sessiz gözlerle 
izleyenler, tarih önünde eninde 
sonunda hesap verecektir.  
Omurgasız bir fikriyatla hayatını 
dizayn eden bir güruh yerine, iz-
zetinefis sahibi fertleriyle, anlık 
ödül ve anlık ceza gibi konjonk-
türel değişimlere iltifattan uzak, 
tıpkı bir kalibrasyon cihazı gibi 
hep aynı doğruyu gösteren, hile-
ye hurdaya girmemiş, eskimez, 
pörsümez bir anlayışla yoğrulmuş 
bir toplumu ise ne top ne gülle yı-
kabilecektir. 

Girmeden tefrika bir millete, 
düşman giremez;
Toplu vurdukça yürekler, onu 
top sindiremez.          
              MAE

EN BÜYÜK HİLE  
HİLESİZLİKTİR

EDİTÖRDEN

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

Bu yıl, 9.’su düzenlenen “Ulusal Üniversite Hastaneleri Baş-
müdürleri Eğitim ve İstişare Toplantısı” Selçuk Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Hastanesi ev sahipliğinde Konya’da gerçek-

leştirildi.

Toplantıya, sağlık hizmetleri ve hastane işletmeciliği sorunla-
rının çözümüne yönelik istişarede bulunan 27 üniversite has-
tanesinden 60 yönetici katıldı. Bu toplantıda, üniversite has-
tanelerinin içinde bulunduğu idari, mali sorunlar ile personel 
sıkıntısı ve çözüm önerileri tartışıldı. Sorun ve çözüm önerileri 
olarak aşağıda sıralanan öncelikli konular gündeme getirildi; 

• Hastanelerde, etkin bir yönetimle hizmetlerin daha da etkin ola-
rak sunulabileceği,
• Hastanenin amaçlarına ulaşabilmesi için eldeki insan gücü ve 
maddi imkanları en uygun şekilde kullanabilmesi zorunluluğu,
• İnsan kaynaklarına yönelik harcamaların, döner sermaye gelir-
lerinden değil Devlet Bütçesi’nden karşılanması,
• Bu güne kadar döner sermayeden yapılan denge tazminatı ve 
bunun vergilerinden oluşan ödemelerinin iade edilmesi,
• Üniversite hastane borçlarının, Maliye Bakanlığı tarafından ye-
niden yapılandırılması. 
• Üniversite Hastanelerinin 3. basamak hizmet vermesi ve eğitim 
formasyonu dikkate alınarak, Maliye Bakanlığı tarafından Üniver-
site Hastanelerine gönderilen özel bütçe miktarının artırılması
• Tüm Üniversite Hastaneleri için idari birimlerin hepsini kapsaya-
cak üniform Üniversite Hastaneleri Yönetmeliğinin tanzim edilmesi. 

Yüksek Öğretim Kurulu nezdinde de girişim yapılması amacıy-
la, sorunlar ve çözüm önerileri, toplantı sonuç bildirgesi ile yazılı 
hale getirilip Üniversite Rektörlüklerine sunulmak üzere toplantı-
ya son verildi.  

Türkiye’de Hastane Yöneticileri  
Bir Araya Geldi

  Hastane Müdürü 
  Yemliha YANAR



AYIN İNCİSİ 
Bayrakları bayrak yapan  

üstündeki kandır.  
     Toprak, uğrunda ölen varsa 

vatandır 
Mithat Cemal Kuntay

HALK SAĞLIĞI MESAJI 
 

Sigara, tüketicilerinin  
yaklaşık yarısının ölümüne  

neden olan bir zehirdir.

FIKRA  
Fadime Temele Seslenir;

Temel şu kuzuyu kes de akşama sana 
nefis yemekler yapayım.

Niçun diye soran temele fadime kızar; 
Evliliğimizin onuncu yılı Daaa !

Temel umursamaz ;
Penum hatamı niye kuzu çeksun :)

Üroloji kliniği, 26 yataklı servisiyle, 4 
profesör, 2 yardımcı doçent olmak 
üzere toplam 6 öğretim üyesi ile hafta-

lık 60–70 ameliyat yaparak bölgeye hizmet 
vermektedir. Üniversite hastanesinin gözde 
kliniklerinden biri olan üroloji bilim dalı, yöre-
mizde birçok konuda referans klinik olarak 
bilinmektedir. Öğretim üyeleri, alt branşlar-
da kendilerini yetiştirmiş ve belli konularda 
daha uzmanlaşmışlardır. Hocalarımızın 
ilgi alanlarını kısaca sıralayacak olursak;  

• Prof.Dr.Faruk Yağcı; genel üroloji ve 
üroonkoloji (kanserler)

• Prof.Dr.Ahmet Erbağcı; androloji  
(cinsel problemler) ve infertilite  
(kısırlık)

• Prof.Dr.İlker Seçkiner; endoüroloji 
(endoskopla teşhis ve tedavi) ve  
laparoskopik üroloji (kapalı ameliyat)

• Prof.Dr.Sakıp Erturhan; üroonkoloji 
(kanserler) ve laparaskopik üroloji 
(kapalı ameliyat) 

• Yrd.Doç.Dr.Ömer Bayrak; kadın  
ürolojisi, inkontinans (idrar kaçırma) 
ve rekonstruktif cerrahi  
(şekil bozukluklarının tedavisi)

• Yrd.Doç.Dr.Haluk Şen; pediatrik 
(çocuk) ürolojisi alanındaki hastalarla 
ağırlıklı olarak ilgilenmektedir.  
 

Kliniğe bağlı ESWL (Böbrek Taş Kırma) Mer-

kezi, Androloji Laboratuvarı (cinsel prob-
lemler) ve Ürodinami Ünitesi bulunmaktadır. 
Her türlü böbrek taşına, gerek ESWL yönte-
mi ile gerekse endoskopik teşhis ve tedavi 
(endoüroloji) yaparak müdahale eden üro-
loji kliniği öğretim üyeleri, Dünya’da 2011 
yılında icat edilen micro-perc yöntemini 2 
yılı aşkın bir süredir hastanemizde başarı 
ile uygulamaktadır. Kapalı ameliyat (lapa-
roskopik üroloji) konusunda da bölgede üst 
merkez olma iddiasını koruyan üroloji klini-
ğinde, 2001 yılından bu yana kapalı böb-
rek taşı ameliyatları (perkütan nefrolitotomi 
operasyonları), 2010 yılından bu yana cin-
sel organdan girerek taş kırma (retrograd 
intrarenal cerrahi) işlemleri yapılmaktadır.  

Ürolojik kanserler alanında da bölgemizde 
üst merkez konumunda olan üroloji kliniği, 
oldukça yoğun bir şekilde prostat, mesane, 
testis ve böbrek ile ilişkili tüm üst düzey 
açık ve kapalı cerrahileri başarı ile yürüt-
mektedir. Son 2 yıl içerisinde 400’ün üzerin-
de kanser ameliyatı yapan klinik, bu sayı ile 
Türkiye ortalamalarının üzerine çıkmıştır. 
Ayrıca klinik bünyesindeki Termokemotera-
pi ünitesinde yüzeyel mesane kanserlerine 
uygulanan “Radiofrequency Induced Ther-
mo-chemotherapy” Türkiye’de bir ilk olma 
özelliğine sahip olup hali hazırdaki hasta 
serisi de yine Türkiye’de en yüksek hasta 
sayısına sahiptir. 

Kadın ürolojisi, idrar kaçırma ve şekil bo-
zukluklarına yönelik yapılan düzeltici ope-
rasyonlar, üroloji kliniğinde başarıyla yapıl-
maktadır. İşeme bozukluklarında botulinum 
toksin uygulaması, idrar kaçırma şikâyeti 
olan hastalara TOT ve “mini-sling” ameli-
yatlarının yanı sıra idrar kesesinde oluş-
muş fistüllere, ağızdan alınan deri parçası 
(mukoza) ile yama yapılması gibi ileri teknik 
ve beceri gerektiren operasyonlar, klinikte 
başarıyla uygulanmaktadır. Yine idrar kaçır-
ma şikayeti olan hastalara ürodinami testi, 
yılda yaklaşık 800 kişiye uygulanmakta 
olup, bu rakam üroloji kliniğini Türkiye’de 
en yoğun çalışan merkezlerden biri haline 
getirmiştir. Bu tip hastalara ayrıca biofe-
edback eğitimi de verilerek şahısların sos-
yal hayata adaptasyonu sağlanmaktadır.  

Üroloji bilim dalı son 2 yılda 4 laparasko-
pik üroloji kursu, 4 perkütan nefrolitotomi 
kursu, 2 retrograd intrarenal cerrahi kursu 
ve 2 ürodinami kursu düzenleyerek bilim-
sel aktivite göstermiştir. Ayrıca geçen yıl 
Güneydoğu Üroonkoloji Günleri toplantısı 
Gaziantep’te yapılmış olup, 3 Ekim 2015’de 
Multidisipliner Üroonkoloji Kursu da üroloji 
bilim dalının gayreti sayesinde yine Gazi-
antep’te gerçekleşecektir. Söz konusu kurs 
ve eğitim programlarına, Türkiye’nin değişik 
bölgelerinden kursiyerlerin katılması bekle-
niyor. 

ÜROLOJİ KLİNİĞİNİ TANIYALIM
Termokemoterapi  
ünitesinde yüzeyel 

mesane kanserlerine 
uygulanan 

“Radiofrequency  
Induced Thermo-che-
motherapy” Türkiye’de 
bir ilk olma özelliğine 

sahip olup hali  
hazırdaki hasta serisi 
de yine Türkiye’de en 
yüksek hasta sayısına 

sahiptir.
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Protesto töreninde bir açıklama yapan 
GAÜN Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Le-
vent Elbeyli ise, ekmeği yenilen, suyu içilen 
topraklara ihanet edilmemesi gerektiğini 
belirterek, “Ulusumuza derin acılar yaşatan, 
yasa boğan bu terörü kınıyoruz. Aklın ve 
hoşgörünün egemen olacağı, sağduyunun 
olduğu bir toplum için herkesi göreve davet 
ediyoruz. Bu vesileyle ulusumuza derin acı-

lar yaşatan, yasa boğan bu terörü kınıyo-
ruz. Şehitlerimizin önünde saygı ile eğiliyor, 
onlara rahmet, kederli ailelerine başsağlığı 
diliyor, acılarını paylaşıyoruz” dedi.
Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hasta-
nesi Başhekimi Prof. Dr. Metin Kılınç ve 
hastane yöneticilerinin de katıldığı protesto 
töreni şehitlerin ruhuna Fatiha okunmasının 
ardından olaysız olarak sona erdi.

Teröre ‘Beyaz’ Öfke!
Gaziantep Üniversitesi Tıp  
Fakültesi Öğretim Üyesi ve  
çalışanlar, son günlerde  
güvenlik güçleri ve sivil  
yurttaşlara yönelik olarak  
düzenlenen terör saldırılarını 
protesto etti.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey 
Araştırma ve Uygulama Hastanesi önünde 
toplanan öğretim üyeleri, hemşire ve diğer 
sağlık personelleriyle, hasta yakınları, dev 
Türk Bayrağı açıp, ellerindeki bayrakları 
sallayarak terör aleyhtarı slogan attı.
Törende konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. 
Yavuz Coşkun, terörün nereden gelirse gel-
sin kabul edilemeyeceğini belirtirken, sağ-
duyu çağrısı yaptı. Türkiye’nin huzurunu 
sağlamaya çalışırken yaşamını yitiren tüm 
güvenlik güçlerine Allah’tan rahmet dileyen 
Rektör Prof. Dr. Coşkun konuşmasında 
şunları söyledi:

BİZ RAHAT YAŞAYALIM DİYE  
CANLARINI VERDİLER

“Şehitlerimiz, biz burada rahat uyuyalım, 
rahat yaşayalım diye canlarını verdiler. On-
lara layık olmak için, bizim onları unutma-
mamız ve yaşatmamız gerekir. Bu ülkeyi, 
bu kadim medeniyeti, bu coğrafyayı bin 
yıldır kardeşlik içerisinde huzur içerisinde 
yaşamış bu ülkeyi inanın kimse bozamaz, 
bölemez. Biz böyle tek bir ülke olunca tek 
bayrak altında hepimiz ama provokasyona 
gelmeden, onların istediği terör örgütlerinin 
istediği kardeş kavgası tuzağına düşme-

den bu ülkede dimdik ayakta kalacağız. Bir 
millet, bir bütün olarak ayakta kalacağız. 
İnşallah Allah bu konuda her zaman bizim 
yardımcımızdır. Ölen şehitlerimize Allah’tan 
bir kere daha rahmet diliyorum. Hep birlikte 
bu güzel vatanın her köşesini hangi köken-
den gelirse gelsin hangi mezhepten olur-
sa olsun bir bütün olarak tek yürek olarak 
sonuna kadar müdafaa edeceğiz. Sonuna 
kadar koruyacağız. İnşallah Allah da bizim 
yardımcımız olacak.”

EKMEĞİ YENEN, SUYU İÇİLEN TOPRAĞA İHANET EDİLEMEZ


