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Şiir Sanat ve Felsefe Köşesi
8/∞ SANİYE
“Güneşin galaksi içerisindeki bir tam dönüşü 255 milyon dünya yılına denk gelir. Yani güneşin bakış açısın-
dan bir insan ömrü sadece 8 saniye…”

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Üniversitesi’nin (GAÜN) işbirliğinde, 9 
Mayıs Dünya Çölyak Günü dolayısıyla “Glutensiz Beslen Sağlıklı Yaşa” konulu seminer 
düzenlendi.

GAÜN’DE “Glutensiz Beslen Sağlıklı Yaşa”
Konulu Seminer

Bölgedeki ciddi ihtiyaca cevap veren merkez; hasta memnuniyetini 
ve yapılan işin kalitesini önemseyerek işleyişini sürdürüyor.
Ameliyathanesiyle, kliniğiyle, polikliniğiyle, hemşire ve 
personeliyle hastaları sahiplenen, onların sıkıntılarıyla ilgilenen, 
empatiyle çalışan bir ekiplerinin olduğunu vurgulayan Organ 
Nakli Birim Sorumlusu Prof. Dr. Sacid Çoban, “ Kurulduğumuz 
günden bu yana toplam 367 adet organ nakli gerçekleştirdik. 

Gittikçe artan bir ivmemiz söz konusu. Özellikle bu yıl daha farklı 
bir vizyon ve misyonla devam ediyoruz. Böbrek nakli konusunda 
ciddi çalışmalarımız mevcut. Şu anda Gaziantep içerisinde 
karaciğer naklini tek yapan merkez biziz. Bu yönümüzle bölgeye 
de hitap ediyoruz” ifadelerine yer verdi. 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde en çok organ 
naklini gerçekleştiren ve Gaziantep’te karaciğer 
naklini yapan tek merkez olan; Gaziantep 
Üniversitesi Organ Nakli Merkezi bültenimizin bu 
ayki konusu oldu.

Organ Naklinde Dev Adımlar
GAÜN Organ Nakli 

Merkezi
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EKOLLERİN YIKILIŞI
(İkinci Bölüm)
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8/∞ SANİYE
“Güneşin galaksi içerisindeki bir tam dönüşü 255 milyon dünya yılına 
denk gelir. Yani güneşin bakış açısından bir insan ömrü sadece 8 sani-
ye…”
Bir film izledim yıllar evvel… Adı 8 saniye. . Film Esra İnal adında genç 
bir kadının gerçek hikâyesini anlatıyor. Filmin başrol oyuncusu da kendisi. 
Filmde Esra İnal kendi hayat hikâyesini canlandırıyor.
Rüyaların hayat kadar gerçek olduğunun vurgulandığı filmde bu konunun 
yanı sıra her şeye rağmen ayakta kalabilen bir kadının hayatı işleniyor.
Bu filmden birkaç repliği ele alarak bir şeyler paylaşmak istiyorum…
***
“Ya uyumak ve uyanmak arasında bir fark yoksa? Ya rüyalarımız da ha-
yatımız kadar gerçekse?”
Gerçek nedir? İnsanın gördüğü kadarı da gerçektir, göremediği kadarı da, 
düşlediği de… Yani rüyalarımız da hayatlarımız kadar gerçek. Ve uyumak 
ile uyanmak arasında hiçbir fark yok. Hayat rüyaların,  rüyaların ise hayatın 
kadar. 
Chuang Tzu gibi ne olduğumdan hiçbir zaman emin olamadım. Belki ben 
de bir kelebektim insan olmayı düşleyen ya da bir insandım kelebek olmayı 
düşleyen. Bilen bilir kelebeklerden de korkarım ben. Onları çok iyi tanıdı-
ğım, bildiğim için miydi acaba bu korku? Belki ben de Afrika’da bir kanat 
çırptım Amerika’da fırtına koparttım… (Bkz: kelebek etkisi teorisi)
***
Rüya ve gerçeği birbirine karıştırdığınız zamanlarınız oldu mu sizin? Böyle 
zamanlarda ne olduğunu bilmiyor, bu bilinmeyenle de yalnız kalmak istemi-
yorsunuz. Ama sonra geçiyor. Rüyalar değil geçen, yalnız kalmayı isteme-
me isteği geçiyor. Çünkü bu senin yaşadıkların ve senin hayatın, bu sebeple 
bir başka kişiye ihtiyaç duymuyorsunuz ya da duymamayı öğreniyorsunuz.
Sadece ne kadar güçlü olduğumuzu ve neler yapabileceğimizi öğrenmemiz 
gerekli. Ve kendi içimizde var olan o savaşa son vermeli. İster kelebek ol 
ister insan. Bu senin keşfin, senin rüyaların, senin gerçekliğin çünkü…
Kendimizi birilerine emanet etmeye meraklıyız. Meraktan da ziyade ihtiyaç 
duyarız buna. Emanet ihtiyaçtır bilirim. Böylelikle hafiflediğimizi hissede-
riz belki. Ortak buluruz derdimize, sorumluluklarımıza, yükümüze ortak… 
Sen sadece sana emanetsindir aslında. Aynaya bakıp kendimizi kendimize 
emanet edebilmeyi öğrenmektir doğru olan. Bunu başarabilmek ve son ne-
fese kadar o emanete iyi bakabilmek…
Başarabilmek tam manasıyla budur.
Ve affetmek. Affetmenin o dayanılmaz hafifliği :) Öncelikle kendini affetmeyi 
başarabilmek…
“Bundan sonra sen bana emanetsin. Son nefesime kadar sana ben ba-
kacağım. Ama bana birazcık zaman ver. Başaracağız!”

GAÜN Hastanesi Basın-Yayın Sorumlusu
Elif EMİROĞLU

Öğretim Üyelerine Özel Muayene Olabilirsiniz
Randevu için

0342 360 9500 (Direk Hat)
0342 360 6060 (Dahili: 76800)

www. gaunhastaneleri.com

Şiir Sanat ve Felsefe Köşesi

 İnsan büyütülse kâinat, kâinat küçültülse insan olur. İnsanda ne 
varsa kainatta da o.. Toplum değerlendirilirken de indeks vaka olan 
insan, bir beşer olarak ele alınıp aynı prensiple ölçülendirilebilir. Bu 
bağlamda gözü, kulağı, ağzı, burnu, kalbi ve ine ine en ücra ve kuytu 
yerine kadar insanın toplumdaki bir karşılığı hemen bulunacaktır. Yı-
ğınlara rehberlik edecek bir beyin takımı, kalbinde duyguların makes 
bulduğu gönül insanları, keskin bakışlarla ufukları süzüp, yaklaşan 
hadiseleri herkesten önce gören müneccimvari simalar.. Bu sayede, 
toplumda davranış ve işgal ettiği yer açısından insanın artık neresine 
karşılık geliyorsa, kendini hemen ele verecek mizaçları da saptamak 
kolay olacaktır.  
 Nasıl ki insan vücudundaki organlar birbirine ne denk ne de eşit 
mesafededir ve bir külçe gibi tek bölgede yığınlaşmak yerine ayrı 
ayrı yerleşimleri sayesinde işlevseldir, aynı şekilde toplumu oluştu-
ran insanlar da, ortak bir menfaate hizmet eden bir bütünün, sadece 
birbirinden farklı azalarından ibarettir. Bu nedenle, insanları kayıtsız 
şartsız birbirine eşit görmek, yürüyen bir sisteme çomak sokmak ya-
hut yok saymak anlamına gelir. 
 Seneka (Lucius Annaeus Seneca), insan topluluğunu “halk” ve 
“bilgeler” diye ayırıyor ve gösterişli bir yaşam sürse de, bazı servet 
sahiplerini aklını yeterince kullanmadığı için (sıradan) halk olarak gö-
rüyor.. Vagonlara bir lokomotif, makineye bir dinamo gerekir. Halkı, 
güya eşitlik fikriyle hipnotize eden anlayışların, bu yolla, topluma hız 
ve yön verebilecek kabiliyetteki göze çarpan seçkin değerleri tör-
pülemek azminde olduğunu görüyoruz. İbn Haldun, az gelişmiş ül-
kelerdeki geri kalmışlığı, esasen bu ülkelerdeki içtimaî bir zümrenin 
yokluğuna bağlar. Öyle olsun ki herkes aynı boya gelsin (!)... Ne renk, 
ne ırk, ne soy, ne sop, ne ülke sınırları kalsın, ne bir şey.... Ne bilge 
kalsın, ne sıradan halk.. Ne ekol kalsın, ne monşer.. Her şey, herkes 
standart aynı boyda, aynı evsafta olsun ki yönetilmesi ve gereğinde 
yutulması kolay olsun.. Çıkıntıların törpülenmesi, kılçıkların ayıklan-
ması hep bu sebepten.. Vitrinde sunulan ise, yılların kokuşmuş tem-
cit aşı; eşitlik.. Oysaki aynı boya gelmek durağanlaşmak olup, ölüme 
denk ve daha önce bahsettiğimiz hareket prensibine muhaliftir. 
 İnsanlar aynı çizgi üzerinde arka arkaya sıralansa, yönü herkesin 
aksine dönük olanlar asıl bu toplumun lokomotifleridir. En orijinal, en 
bakir fikirler hep bu mizaçlardan çıkar. Bu nedenle herkesi aynı çizgi 
ve aynı yönde hizalama gayreti, aslında toplumun köküne dinamit 
koymaya denk bir tahribat hamlesinden başka bir şey değildir.    
 Ekol olmak, gelenekselleşmek zaman ister.. İsim yapmış ilim yu-
vaları, ortak bir ıstılahî dil (Jargon) etrafında öbeklenerek ekol olur; bu 
da yaklaşık 30 sene sürer.. Aynı ekolün müntesiplerinden hangisine 
bakılsa, tıpkı biyopsi gibi, alınan parça, bütünün habercisi olacak ve 
yaklaşım açısından benzer çizgiler içerecektir. Ekoller bu nedenle 
kendi içinde hep homojenlik arz eder. Bir profesörün öğrencisinin 
öğrencisi de profesör olunca, artık bu hocaların hocası ilk kuşak pro-
fesör, nasıl ki ordinaryüs oluyorsa, bilgi üretilen yerlerde de (Üniver-
site) ekol olmak için bu üç kuşağın birbirini görüp, aynı mekânda bir 
etkileşim içerisinde beraber çalışması icap eder. Harvard üniversite-
sine kabulde gizli şart; babasının olduğu gibi dedesinin de üniversite 
mezunu olması (Aile içi ekol).. 
 Ekol bazen isim, bazen bina, bazen de bir mefhumda gizli.. İsmi 
değişen değerler, kimliğinden ödün verdiğinden, ihtiyacımız olan bel-
ki de İstanbul’daki Merkez Efendi’nin hocasına dediği gibi; “muhal 
farz Allah olsam, her şeyi merkezinde (yerinde) bırakırdım” demektir.  
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FIKRA

Öğretmen öğrencisine sorar : -Dünya yuvarlak 
mıdır?
Öğrenci cevap verir: -Hayır öğretmenim.
Öğretmen tekrar sorar: -Peki, düz müdür?
Öğrenci: -Hayır öğretmenim.
Öğretmen: -O zaman nasıldır?
Öğrenci: -Babam karmakarışık diyor öğretmenim :)

AYIN İNCİSİ

Sevmek; güzel birinde aşkı aramak değil. 
O kişide; bilmediğin bir zamanın beklen-
medik bir anında, kendini bulmaktır.

Dostoyevski

HALK SAĞLIĞI MESAJI

Sıcak havalarda çok terlediyseniz suyun 
yanı sıra bir şişe maden suyu içmeniz fay-
dalı olacaktır.

Haber/Fotoğraf: Elif EMİROĞLU

Organ Nakli Birim Sorumlusu Prof. Dr. Sacid 
Çoban ile Gaziantep Üniversitesi Organ Nakli 
Merkezi hakkında gerçekleştirdiğimiz o röportajla 
sizlerleyiz…

Hastanemiz bünyesinde “Organ Nakli Merkezi” 
hizmet vermekte. Bu merkez ne zamandır hizmet 
veriyor? Merkezden bahseder misiniz?
Organ nakli merkezimiz 2009 yılında kuruldu. O 
yıldan bu zamana kadar da işleyişimiz başarıyla 
devam etmektedir. Hem karaciğer hem de böbrek 
nakli ünitemiz işleyişine devam ediyor. Karaciğer 
naklinde de böbrek naklinde de canlıdan ve 
kadavradan nakiller yapmaktayız. Bu zamana kadar 
yapılan karaciğer nakil sayımız 104’tür. Böbrek nakil 
sayımız ise 263. Şu ana kadar yapmış olduğumuz 
toplam organ nakil sayımız ise 367’dir. Gittikçe 
artan bir ivmemiz söz konusu. Özellikle bu yıl 
daha farklı bir vizyon ve misyonla devam ediyoruz. 
Böbrek nakli konusunda ciddi çalışmalarımız 
mevcut. Şu anda Gaziantep içerisinde karaciğer 
naklini tek yapan merkez biziz. Bu yönümüzle 
bölgeye de hitap ediyoruz. Hastanedeki tüm 
birimler organ nakli ekibinin içinde sayılabilir. Çünkü 
her üniteyle, her bölümle çalışıyoruz. Her bölümü 
ilgilendiren konsültasyonlarımız oluyor. Hastaneyi 
kapsayan büyük bir ekibimiz mevcut. Aynı 
zamanda ameliyathanede, klinikte ve poliklinikte 
de hemşire ve personellerimizden oluşan büyük bir 
ekiple çalışmaktayız. 
GAÜN Organ Nakli Merkezini diğer merkezlerden 
ayıran nedir? 
Ekibimizi ayırt eden en önemli özellik; hasta 
memnuniyetini ve yapılan işin kalitesini arttırmak 
üzere yapılan çalışmalardır. Biz kliniğimize 
hiçbir şekilde hasta yakını almıyoruz. Hastaların 
enfeksiyon riskinden dolayı hasta yakınını hastanın 
yanına almadığımız için hasta yakını da biz oluyoruz. 
Personelimiz özveriyle çalışıyor. Hastalara, 
yakınlarının gösterdiği şefkati personelimiz 
gösteriyor. Hastaların tüm ihtiyacına ekibimiz 
koşuyor. Ameliyathanesiyle, kliniğiyle, polikliniğiyle, 
hemşire veya personelimizle; hastaları sahiplenen, 
onların sıkıntılarıyla ilgilenen, empatiyle çalışan 
bir ekibimiz var. Birçok merkezden farklı olarak; 
hasta memnuniyetini ve yaptığımız işin kalitesini 
önemseyerek çalışıyoruz. 
Dünya’da ve Türkiye’de organ nakli konusundaki 
gelişmeleri nasıl buluyorsunuz? Bu gelişmelerden 
bahseder misiniz?
Organ nakli konusundaki gelişmeleri ele almadan 
önce organ naklinin gerekliliğini ifade eden birkaç 
şeyi belirtmek istiyorum. Böbrek nakli olmadan 
önce, diyaliz sürecindeyken hastalarımız günlük 
olarak limitli, belli bir miktarda bazı yemeklerden 
yiyebiliyor ya da limitli olarak su içebiliyor. Bu 
nedenle bir hastamız bu durumla ilgili şöyle 
bir ifade de bulunmuştu; “Bizim hastalığımız 
iftarı olmayan bir oruca benziyor.” Bir başka 
hastamız ise; “Siz tatile giderken yanınıza almanız 
gereken şeyler nelerdir diye düşünür, hemen yola 
çıkabilirsiniz. Ancak biz bir yere gitmeden önce 
orada bir diyaliz merkezi var mı diye araştırmalara 
giriyoruz” demişti. Haftanın 3-4 günü 3-4 saat bir 
diyaliz ünitesine bağlı olarak yaşamak veya yeme 

Deneyimli ekip yüksek başarı;
GAÜN Organ Nakli Merkezi

içme hususunda limitli olarak yaşamak kolay bir 
şey değil. Böbrek nakli, hastalarımız için çok ciddi 
bir umuttur. Biz böbrek naklini yaparken böbreği 
kasık bölgesine yakın bir yerde olacak şekilde nakil 
işlemini yapıyoruz. Hastalarımız nakil işleminden 
sonra elleriyle o bölgeyi tutarak geziyor. “Çok 
kıymetli ve değerli bir şeyi taşımak ne kadar da 
zor” diyorlar. Organ naklinin önemini ve kıymetini 
bu kadar kıymetli bir şeyi taşıyan hastalarımızdan 
öğrenebiliriz diye düşünüyorum. 
Organ nakli konusundaki gelişmelere gelince; ilk 
nakiller yapıldığında başarı oranı çok düşükmüş. 
Çünkü organ reddi denilen bir konuyla baş başa 
kalınmış. Ancak immünsupresif ajanların bulunması 
ve kullanılmasıyla organ naklinde çağ atlanmıştır. 
Tüm dünyada nakil sonrası başarı oranı ise yüzde 
doksanın üstüne çıkmıştır. Türkiye’deki gelişmeler 
de çok ciddi bir ivmeyle devam etmektedir. Şu 
anda Türkiye, canlıdan karaciğer naklinde sayı 
olarak da kalite olarak da Avrupa’da birinci ülkedir. 
Bütün dünyada ise ikinci sırada yer almaktadır. 
Böbrek nakli okulu, akademisi gibi bazı 
yenilikleriniz söz konusu? Bu yeni gelişmelerden 
bahseder misiniz?
Böbrek nakli okulu ve akademisi olmak üzere 
iki ayrı birim oluşturduk. Bu birimler Türkiye’de 
ilk defa tasarlanmış birimlerdir. Böbrek nakli 

okulunda; böbrek nakli bekleyen hastalar 
yanidiyaliz hastaları, böbrek nakli olan hastalar, 
hasta yakınları ve böbrek naklinde verici olanlar ayrı 
ayrı gruplar halinde eğitime tabi tutuluyor. Böbrek 
nakli bekleyen hastalara; böbrek nakli hakkında, 
ameliyatlar hakkında, nakil öncesi ve nakil sonrası 
süreçler hakkında eğitimler veriyoruz. Özellikle 
böbrek nakli beklerken yani diyaliz sürecindeyken 
naklin başarısını kötü etkileyen faktörler konusunda 
hastaları uyarıyoruz. İlerde nakil olduklarında nakil 
başarısını arttırmak için dikkat edilmesi gereken 
hususları belirtiyoruz. Böbrek nakli döneminde 
dikkat edilmesi gereken, naklin başarısını etkileyen 
faktörleri ayrıca anlatıyoruz. Nakil olan hastalarda 
da nakil sonrası böbrek reddinin veya enfeksiyonun 
önüne geçmek için önlem olarak alınması gereken 
konuları ele alıyoruz. Böbrek nakli olan veya 
bekleyen hastaların yakınları ile yapılan toplantılarda 

ise; hastalara şefkatle yaklaşmaları gerektiği 
konusunda, hastanın zor bir süreçten geçtiğini 
anlatarak hastaları rahatlatmaları hususunda 
eğitimler veriyoruz. Böbrek nakli okulunda; diyaliz 
ünitelerinde çalışan hemşire, personel ve diyaliz 
hekimleri için de eğitimler yapılıyor. 
Böbrek nakli atölyesinde ise her hastayla ayrı 
ayrı görüşmelerimiz oluyor. Bu görüşmelerde 
hastaların kendi içlerinde yaşadığı, ifade edemediği 
veya çözüm bulamadığı problemler ele alınıyor. 
Bu problemlere çözüm bulmak için “Psikolojik 
Destek Birimimiz” aracılığıyla çözümler üretmeye 
çalışıyoruz.  Böbrek nakli okulumuz için bir 
sınıf planladık. Sınıfımızın fiziki şartlarının daha 
iyi olması için çalışmalar yapıyoruz. Ancak bu 
süreçte hastane oditoryumunda okul faaliyetlerine 
başladık. Önümüzdeki yıl için kayıtlar alacağız. 
Sınıflarımız 60 kişiden oluşacak. Sınıflarımız için 
daha sonrasında ders programları oluşturacağız. 
Bu ders programı ile birlikte bütün bir yıl boyunca 

aylık eğitimler yapacağız. Bu eğitimleri düzenleyen  
büyük bir ekibimiz söz konusu. Ayrı branşlardan 
birçok hocanın kendi alanlarıyla ilgili önemli 
olan noktaları derlediği dersler yapılıyor. Atölye 
çalışmalarımızla ilgili ileride daha detaylı bilgiler 
vereceğiz. Çünkü bu alanda şu sıralar ciddi bir 
yapılanmamız söz konusu. Amacımız eğitimli 
hasta, eğitimli hasta bakıcı, eğitimli ekip, eğitimli 
hasta yakını oluşturmaktır. Böylelikle ameliyat 
sonrası karşılaştığımız problemlerin önüne daha 
rahat geçebilmiş olacağız. 
İleriye yönelik beklentileriniz, hedefleriniz 
nelerdir?
İleriye dönük olan hedeflerimiz arasında; hem 
karaciğer hem de böbrek nakli ünitesini daha da 
büyütmek ve çevre illere de hitap edebilecek büyük 
bir referans merkezi haline dönüşmek vardır. 



Gaziantep Üniversite Hastanesi Mayıs 2019 /4

Gaziantep Üniversitesi
Şahinbey Araştırma ve
Uygulama Hastanesi Adına

Sahibi
Doç. Dr. Suat ZENGİN
Başhekim

Editör
Prof. Dr. Murat Taner GÜLŞEN

Yayın Kurulu
Prof. Dr. Murat Taner GÜLŞEN
Yılmaz Murat ÇAYCI

Basın Yayın Sorumlusu
Elif EMİROĞLU

Grafik Tasarım & Mizanpaj
Grafiker Gamze ÖZTÜRK

Fotoğraf
Elif EMİROĞLU

Baskı
Gaün Matbaa ve Basım İşleri Müdürlüğü

Adres
Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Has-
tanesi Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil/GAZİANTEP

İletişim
Telefon: 0342 360 6060 - 76023 - Faks: 0342 360 57 46

Facebook: gaunhastaneleri      E-Mail:  hdergi@gantep.edu.tr
Twitter: gaunhastanesi                          gaunhdergi@gmail.com

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Oditoryumu’nda gerçekleş-
tirilen seminer öncesi, Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı “Glutensiz Bir Baş-

ka Kafe” çalışanları, işaret diliyle İstiklal Marşı’nı okudu ve kafenin tanıtımına 
yönelik kısa bir film izlendi.

TOLAY: GLUTENSİZ BİR BAŞKA KAFE TÜRKİYE’DE BİR İLK
Seminerin açılışında konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve 
Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Gültekin Serdar Tolay, Büyükşehir Beledi-
yesi’nin toplumu ilgilendiren sağlık sorunlarıyla ilgili Ankara’yı beklemek yerine 
sorumluluk aldıklarını belirtti.
Tolay, “Başkanımız Fatma Şahin, kurucu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
yapmış bir kişi. Bu gibi sorunları olan engelli kişilere, yardım veya ürün ko-
nusunda birçok faaliyeti başlatmamıza öncü oldu. Büyükşehir olarak, bu viz-
yonla, elimizden geldiğince topluma yardımcı oluyoruz. “Glutensiz Bir Başka 
Kafe”, Engelli ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı içinde kurulmuş bir mekân. 
Korumalı işyeri olarak ilk defa kurulan bir müessese olan kafe, yerel yönetim-
lerde bir kamu kuruluşu anlamında Türkiye’de bir ilk. Korumalı işyeri nedir? 
Çalışanların yüzde 75’i zihinsel veya ruhsal engelli kişilerden oluşuyorsa; Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İŞKUR, kuruma destek veriyor. Do-
layısıyla yeni dönemde dezavantajlı veya engelli grubundaki kişilerin önünü 
açmak, onlara iş istihdamı sağlamak için yeni proje başlatacağız. Hali hazırda 
bu amaç doğrultusunda Glutensiz Bir Başka Kafe’nin üst katında da işveren-

lerle engelli kişilerin, eğitimli, meslek gruplarında vasıflı olmuş bireyleri işve-
renlerle buluşturuyoruz” dedi.

GAZİANTEP’TE 10 BİN ÇÖLYAK HASTASI VAR
Seminerde Gastroenteroloji alanında uzman Prof. Dr. Murat Taner Gülşen’in 
moderatörlüğünde, çocuk gastroenteroloji uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Baş-
türk’ün sunumuyla çölyak hastalığı hakkında sunum yapıldı. Seminerde, has-
talığın dünya çapında yeni yeni fark edildiğini, Gaziantep’te 10 bine yakın çöl-
yak hastasının yaşadığı belirtildi. Hastalığın belirtileri anlatıldı, mücadele yolları 
irdelendi, katılımcıların soruları alındı.

GAÜN’DE
“Glutensiz Beslen Sağlıklı Yaşa”

Konulu Seminer

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Üniversitesi’nin (GAÜN) işbirliğinde, 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü dola-
yısıyla “Glutensiz Beslen Sağlıklı Yaşa” konulu seminer düzenlendi.

GAÜN Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ayten Filiz uzun yıllar 
hizmet verdiği Gaziantep Üniversitesi’nden emekli oldu.

GAÜN Hastanesi Oditoryumunda düzenlenen emeklilik törenine Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardım-
cıları Prof. Dr. Avni Gökalp, Prof. Dr. Metin Bedir, GAÜN Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Zeki Çelen, 
GAÜN Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Suat Zengin, Prof. Dr. Ayten Filiz’in eşi Prof. Dr. Hüseyin Filiz, çok 
sayıda öğretim üyesi, öğrenci ve çalışan katıldı.
  

Prof. Dr. Ayten Filiz emekli oldu

Törende Prof. Dr. Ayten Filiz’in hayatından kesitlerin sunulduğu ve 
yetiştirmiş olduğu öğrencilerden gelen mesajların yer aldığı slayt gösterisi 
izlendi.
Prof. Dr. Ayten Filiz’in; bölgedeki en büyük göğüs hastalıkları kliniğinin 
GAÜN Hastanesi bünyesinde hizmet veriyor olmasındaki emeklerinden 
de söz edildiği emeklilik töreni duygusal anlara sahne oldu.
Törende Gaziantep Üniversitesi’ne vermiş olduğu hizmetlerden dolayı 
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Avni Gökalp ve Prof. Dr. Metin Bedir tarafından 
Prof. Dr. Ayten Filiz’e plaket ve çiçek takdim edildi. 
Emeklilik töreni Prof. Dr. Ayten Filiz’in tebrikleri almasıyla son buldu.


