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ÇÖZÜM ODAKLI İŞ ANLAYIŞI
 Her mesleğin kendi içinde zorlukları vardır. İdarecilik işiyle uğraşmanın zor-
luğunu herkes bilir ancak idareci ile çalışmanın zorluğunu pek kimse bilmez.

Erektil disfonksiyon(ED), halkın bilinçsizce kullandığı cinsel 
gücü arttıran ilaçlar üzerine konuştuğumuz röportajda, Prof. 
Dr. Ahmet Erbağcı; hastaların sağlık sorunlarında erteleme 
yapmamalarını, kulaktan dolma bilgilerden ya da bilimsel temeli 
sıkıntılı sosyal medya tavsiye ve öğretilerinden uzak durmaları 
gerektiğini vurguladı. 
Erbağcı, “ED ve erken boşalma seksüel hastalıklar olarak sık 
sık karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca ailelerin, çiftleri çocuk sahibi 
olmaları için gereksiz yere sıkıştırması sebebiyle; infertilite 

(kısırlık) ve tedavisinde kullanılan yardımcı üreme teknikleri 
lüzumsuz yere sıkça kullanılmaktadır. İdrarın biriktirilmesi 
veya işeme bozuklukları diğer sık görülen ürolojik hastalıklar 
grubundadır. Bölgemizin; su kaynakları, ısısının yüksekliği, 
beslenme alışkanlıkları dolayısıyla ve ailenin genetik etkilerini 
de içeren çoklu nedensel durumlar sebebiyle üriner sistem taş 
hastalığıyla da sıklıkla karşılaşmaktayız” ifadelerine yer verdi.

Gerçekleştirdiğimiz o röportajla sizlerleyiz… 

GAÜN Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Erbağcı bültenimizin bu ayki konuğu oldu.

Şiir Sanat ve Felsefe 
Köşesi

GAÜN TIP’ın  Kalitesi Onaylandı
Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (UTEAK) tarafından yapılan değerlendirme sonucu 
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Türkçe Tıp Programı 2025 yılına kadar akredite edildi. GAÜN 
Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Oditoryumunda gerçekleştirilen törende, 
UTEAK Başkanı Prof. Dr. İskender Sayek tarafından Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Ali Gür’e ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Zeki Çelen’e Akreditasyon Belgesi takdim 
edildi.

Prof. Dr. Ahmet Erbağcı
Cinsel Gücü Arttırıcı 
İlaçlar ve Kullanımı
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TAVİZ, TABİİ SAPMA ve DEĞİŞİM
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ÇÖZÜM ODAKLI İŞ ANLAYIŞI
Her mesleğin kendi içinde zorlukları vardır. İdarecilik işiyle uğraşma-
nın zorluğunu herkes bilir ancak idareci ile çalışmanın zorluğunu pek 
kimse bilmez. İdareciyi görmek için gelen kişilerin ses tonu, ortamda 
geçen konuşmaların içeriği, tavırlar, meseleler ve daha neler neler 
hep o idareci odası önündeki bekleme salonunda ve yönetici asis-
tanlığı yapan sekreterin gözü önünde olur.  
İnsan, konumu ne olursa olsun, bağlı bulunduğu birimde imkanları 
dahilinde işini layıkıyla yapmalıdır. Sorunların çözümünde öncelikle 
iyi bir dinleyici olunmalı ve daha da önemlisi empati yapmalıdır. Ka-
naatimce, “Dinlemesini bilirseniz cahilden bile bir şeyler öğrenirsi-
niz!” sözü ilke edinilirse, başarı da bu güven ve sabrı takip eder. Bir 
yönetici asistanı, muhatabının dili, dini, rengi ve ırkına bakmaksızın 
onu sabırla dinleyip en pratik ve doğru çözüm yolunu bulabilmeli. 
Bunu başarabilmek ve sorumluluğunun gereğini yerine getirmek için 
de lüzum halinde hiç çekinmeden inisiyatif kullanabilmelidir. Evet, 
işte bu benim işimin en sevdiğim yanlarından birisidir. Çaresiz kalmış 
kimselerin, kendilerine gösterilen alakadan dolayı yapmış oldukları 
samimi dualar, hayır sözleri ve memnuniyet ifadeleri... Meslek haya-
tımda defaatle tezahür eden bu tablo, bana hep manevi bir rahatla-
ma, çalışma aşkı ve ruhi bir haz vermiştir. Bu hissiyata mazhar olmak 
ise sanırım çok az meslek için söz konusudur. 
İş yoğunluğu ve iş stresinin arasında birkaç dakikalığına dahi bile 
olsa muhatabınız gibi hissedebilmek ve kendinizi onun yerine koya-
bilmek hiç şüphesiz çözüm odaklı yaşamanın gereği olduğunu düşü-
nüyorum. “Söz var iş bitire, söz var baş yitire!” cümlesinden bahisle, 
sevdiği bir yakınını henüz kaybetmiş, öfke ve üzüntü patlaması ya-
şayan bir kişiye, üstün körü başsağlığı dileyip onun derdini önemse-
miyor hissini vermek, empati yapmayı hiç bilmemek anlamına gelir. 
Oysa ki, muhatabın üzüntüsüne ortak olup o acıyı yaşıyormuş gibi 
“Allah mekanını cennet etsin!”, “Kalanlarına sağlık sıhhat versin!” tar-
zında dualarla yapılan samimi yaklaşımlar, acıyı bir nebze dahi olsa 
hafifletir. Profesyonellik bir yana, bu davranış, insan olmanın bir ge-
reği değil midir? 
Tabi ki bütün bunlar bir ekip işi.. Yıllar geçtikçe, ekibinizle uyum için-
de olmanın ve birlikte çalıştığınız insanlarla kurduğunuz iyi iletişimin 
sayesinde problemlerin üstesinden gelinebileceğini öğreniyor insan. 
Elbette ki çözüme kavuşmayan ve tek başına üstesinden gelemeye-
ceğimiz konular da olabiliyor; bunlar için de yol göstermek, bazen o 
işi çözmek kadar etkili oluyor. 
Muhatabınız kim olursa olsun adil davranmak lazım. Zira insan özel 
yaşantısında bazı konularda farklı tepkiler verebilecek iken, iş yaşan-
tısında bunları tolere etmeli, farklı davranabilmelidir. 
İyi insan çevresine faydalı olan insandır. Hiç karşılık beklemeden, 
yüce bir gaye uğruna sarf edilen çabalar insana haz veriyor. İnsanı 
insan yapan da sahip olduğu güzel hasletleri değil midir? 
Hizmet ve çözüm odaklı olunduğu sürece, hiç şüphesiz başarı da, 
beraberinde mutluluk getirecektir. Akıp giden ömrümüzde insanlara 
faydalı olabiliyorsak ne mutlu bizlere.. 

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

 Mihenk, her şeyin kendisine nispet edilerek değer bulduğu mut-
lak doğru.. Havadan, sudan, güneşten etkilenmeyen ve daima doğ-
ruyu gösteren değişmez hakikat.. En küçük bir inhirafta, doğruluktan 
ne oranda sapıldığı, ancak onun değerleriyle ölçülendirilir. Bir pergel 
katiliğinde, lineer bir doğrunun iki ucu arasındaki 180 derecelik açı, 
çemberin değirmi açısı karşısında, taban tabana bir zıtlık ifade eder. 
Aynı doğru üzerinde, sıfır noktasındaki küçük açılı bir sapma, asimp-
totik olarak uzayda birbirinden çok uzak alanları tarar.   
 Doğru yol üzerinde yürüdüğünü zanneden bir kişide zaviye şaş-
mışsa, istikamet artık kaybolmuştur.. Kötü yola girilmişse girilmiştir. 
Taraf ve saflar hemen tekrar tasnif edilir. Ancak, tersi yanlış oldu-
ğu bilinen yüzeyel doğrulara karşılık (ters yüz edilmiş hali), tersinin 
de doğru olabileceği daha derin doğrular (kutupları yer değiştirilmiş 
hali), multipl sayıda doğru değil, doğrunun kendi içindeki varyasyon-
larını gösterir. Yine yol-yön meselesi.. Yön, doğruya çevrilir, yol de-
ğil.. Çünkü herkes yolunu kendi bulur. 
 Yanlışa bir sefer girildi mi, artık mesafeler anlamsız.. Beyaz örtü-
ye bir kez leke bulaşmaya görsün.. Artık o yıkansa da, bakirliği sona 
ermiş bir kâhke bezinden ibaret.. 
 Yanlış, yanlışı doğurarak, birbirini davet eden yanlışlar silsilesi 
ortaya çıkar. Ancak yapılan yanlışın zatından daha önemlisi, onun 
doğurduğu neticedir. Hadiseler, bıraktığı etkiye göre değerlendirilir. 
Çünkü yarı şaka, yarı caka, eli tetiğe değen birinde, namludan çıkan 
merminin tesirine göre yargı karar verir.   
 Kaldırımda karşıdan karşıya geçmeyi bekleyen bir yayanın asfal-
ta inerek durması, bir kaza halinde kendisini de suçlu kılar. Durduğu 
yer yanlışsa, yeşilin yanmasını beklemek de onu kurtarmaz. Ve yanlış 
sahasına çıktıktan sonra artık ehven-i şer umudundan başka medet 
yoktur..  Fıkrada Temel, “6 kere 6’ya 85 cevabını veren oğluna kıza-
rak, 6 kere 6; 36 eder, ha bilemedin 37, ha bilemedin 38... Ha bu 85 
nereden çıkıyor?” nüktesiyle, doğrunun tek, yanlışın ise nihayetsiz 
olduğunu tersinden mahyalaştırıyor.  
 Bize netice lazım.. Başlangıç değil.. Çünkü başlangıçta olan bü-
tün doğruluk hallerine rağmen, ihmal edilen minik oynamalar, bam-
başka dünyaları intaç edebilir. Sonuç olarak nerede bulunuluyorsa 
hüküm yeri de orasıdır. Küçük değişimlerin nelere mal olabileceğini 
ortaya koyan bir kurbağa deneyi var: Bir grup kurbağa, doğal ortamı 
olan 15 derecelik bir suda yüzerken, 60 derecelik bir havuza atılıyor. 
Bu hızlı sıcaklık değişimini hemen fark eden kurbağalar sıçrayarak 
havuzdan çıkıp kurtuluyor. Ancak, içinde yüzdüğü 15 derecelik su, 
yavaş yavaş ısıtılarak 60 dereceye ulaşmasına rağmen, bu aheste 
değişimi fark edemeyen kurbağalar bunu canlarıyla ödüyorlar. Küçük 
küçük değişimler.. Minik minik inhiraflar.. Ufak ufak dalaletler..   
 Değişen şartlara uyum sağlamak, anlaşmak ve uzlaşmak adına 
verilen tavizler, aslında çirkin adaptasyon süreçlerinden başka bir 
şey değildir. Batı zihniyetine göre anlaşmak için zaten taviz vermek 
gerekir ki bu durum Anglosakson dillerinde anlaşma, uzlaşma ve ta-
viz anlamına gelen “Compromise” kelimesi ile ifadelendirilir. Oysaki 
mücerret fikirden taviz olmaz, ancak onun uygulama şeklinden yani 
diyalektiğinden olur. Fikir bir ruh halinde cevherse, onun iskeleti di-
yalektiktir. Yahut fikir, sıkıştırılmak suretiyle tablet haline getirilen asıl 
ilaçsa, onu tatlandırıp, yutulmasını kolaylaştıran dış yüz makyajı, di-
yalektiktir. 
 Kötülük karşısında iyilikten vazgeçmek, aslında kötü olan iç 
dünyanın, turnusol özelliği gösteren hadiseler cereyanıyla ortaya çık-
masından başka bir şey değildir. Asıl ve gerçek şahsiyet sahipleri, 
başlarına ne gelirse gelsin duruşunu değiştirmeyen yüksek haysiyetli 
insanlardır. İşte insanlığın iftihar tablosunun, öz yeğenine teveccüh 
ve iltifatı altında yatan muazzam sır..  

Gökçen Karagöz Tepe
Başhekim Sekreteri
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FIKRA

Temel’e bir işe girmesi için sağlık raporu lazım olmuş. 
Rapor almak için tam teşekküllü bir hastaneye gitmiş. 
Epey muayeneden sonra doktor sormuş: 
–Kulaklarınızdan ya da burnunuzdan bir şikâyetiniz 
var mı? 
Temel ise:
– He ya. Özellikle fanilamu cikarurken cok zorlanay-
rum demiş :)

AYIN İNCİSİ

İnsanlar arasında yaşamak güçtür. Neden 
mi? Susmak çok güçtür de ondan. 

Friedrich Wilhelm Nietzsche 

HALK SAĞLIĞI MESAJI

Sigara akciğer hastalıkları yaptığı gibi 
karaciğer sirozunun da kolaylaştırıcı bir 
sebebidir. 

Öncelikle kısaca kendinizden bahseder 
misiniz?
Gaziantep’te 1963 yılında doğdum.  İlk ve orta 
öğrenimimi Gaziantep’te tamamladım. Gaziantep 
Endüstri Meslek Lisesi ve Gaziantep Teknik 
Liseleri olmak üzere liseden çift diploma ile 
mezun oldum. Lisans ve lisansüstü eğitimimi 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 
tamamladım. GAÜN Üroloji Anabilim Dalı’nda 
1989 yılında araştırma görevlisi olarak başladığım 
kariyerimi, aynı bölümde farklı akademik 
derecelerle sürdürmekteyim. İki yetişkin erkek 
çocuk babasıyım. 
Alanınızda yaptığınız çalışmalardan bahseder 
misiniz?
Temelde; Androloji, İnfertilite, Çocuk ve Kadın 
Ürolojisi ilgi alanımdır. Bu konularda çeşitli klinik 
ve deneysel çalışmalarım mevcut. Ancak üroloji 
bilim dalı kapsamındaki tüm hastalıklarla da 
ilgilenip tedavi hizmeti sunuyorum.
Hangi şikâyetler üroloji uzmanına gitmeyi 
gerektirir?
Erişkin ürolojisi, Çocuk Ürolojisi, Kadın Ürolojisi, 
Androloji, İnfertilite, Üroonkoloji’yi kapsayan 
geniş kapsamlı bir soru. Ancak özetlersek; 
-İdrar oluşumu sonrası; idrar saklanması ve 
vücuttan uzaklaştırılmasını içeren sorunlarda,

Cinsel Güç Kaybı
Tedavisi

-Konumumuz dünyada endemik taş bölgesi 
olduğundan dolayı buna bağlı kolik ağrı, idrarda 
kanama ve enfeksiyon belirtileri görülmesi 
durumunda, 
-Seksüalitenin icrası, sürdürülmesi ve neslin 
devamı ile ilintili şikâyetler durumunda bir üroloji 
uzmanına gidilmesi tavsiye edilir. 
Bölgede sağlık hizmeti konusunda son durak 
basamağında olduğumuz için azımsanmayacak 
ölçüde; böbrek, mesane, testis ve prostat kanseri 
vakalarına da hizmet vermekteyiz
Erektil disfonksiyon (ED) nedir? Bahsedebilir 
misiniz?
ED; Erkekliğin tanımı “ereksiyon, emisyon, 
ejekülasyon ve orgazm” işlevlerinin icrasını içerir. 
Erektil disfonksiyon; ereksiyon fazını içeren bir 
bozukluk olup cinsel birleşmeyi sağlayacak 
sertliğin oluşturulması ya da sürdürülmesindeki 
yetersizliği kapsar.
Erektil disfonksiyonun belirtileri ve sebepleri 
nelerdir? Tedavisi söz konusu mudur?
Çiftlerin ilişkilerini yenileyememesi, 
geliştirememesi, cazibe kaybı ve cinsel istek 
kaybı gibi durumlarda erektil disfonksiyon 
sorunuyla karşılaşılabilir. Aynı zamanda toplumda 
sık görülen hastalıkların (Diabetes mellitus, 
hipertansion, kalp hastalıkları v.b.) ya da nadir 
görülen hastalıkların (Kanser gibi)  yan etkisi 
olarak da karşımıza çıkabilmektedir. Nedenler 
arasında değişik oranda psikolojik ve organik 
köken söz konusudur.
Günümüzde erektil disfonksiyona çözüm olarak 
pragmatik yaklaşım ön plandadır. Obezitenin 
giderilmesi, spor motivasyonunun yanı sıra hafif 
ve orta derece erektil yetersizliklerde; medikal 
tedavi seçenekleri sunulmakta ve oluşan yanıta 
göre tedavi planı belirlenmektedir. İleri derecede 
yetersizliklerde ise altta yatan; nöral, vasküler 
ve hormonal nedenler belirlenip nihayetinde ise 
penil protez cerrahisi seçeneğine kadar varabilen 
çözümler üretilmektedir.
Halkın yanlış kullandığı cinsel gücü arttıran 
ilaçlar hakkında önerileriniz nelerdir? Bu 
ilaçların kullanımında herhangi bir risk söz 
konusu mudur?
Fosfodiesteraz 5 inhibitörlerinin rastgele 
kullanılması, Supplement kapsamında piyasada 
yer bulan ilaçlar, Uzak Doğu’dan kaçak getirilen 
ve ihtivası çok açık olmayan ilaç grupları, bazı 
bitki özlerinin kulaktan dolma bilgilerle bilinçsizse 
tüketilmesi risk oluşturabilmektedir. 
Eczanelerde satılan ilaçlar; 4 aşamalı testlerden ve 

uzun zaman alan toksik-faydalı doz çalışmalarını 
içeren süreçlerden geçtikten sonra raflarda yer 
alabilmektedir. Bunlar için tedavi dozu, yan etki 
ve komplikasyonlar tanımlanmıştır. Hekimler 
olarak; yazdığımız bu ilaçların etkisini gözlemler/
kayda alır, olumsuz durumları ise ilgili mercilere 
bildiririz. 
Bilinçsizce kullanılan ilaçlarda vahim sonuçlara 
varabilen durumlar söz konusu olabilir. 
Alanınızda en sık karşılaştığınız hastalık 
nedir? Bunun sebebi nedir?
ED ve erken boşalma seksüel hastalıklar olarak 
sık sık karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca ailelerin, 
çiftleri çocuk sahibi olmaları için gereksiz yere 
sıkıştırması nedenli; infertilite ve tedavisinde 
kullanılan yardımcı üreme teknikleri lüzumsuz 
yere sıkça kullanılmaktadır. İdrarın biriktirilmesi 
veya işeme bozuklukları diğer sık görülen ürolojik 
hastalıklar grubundadır. Bölgemizin; su kaynakları, 
ısısının yüksekliği, beslenme alışkanlıkları 
dolayısıyla ve ailenin genetik etkilerini de içeren 
çoklu nedensel durumlar sebebiyle üriner sistem 
taş hastalığıyla da sıklıkla karşılaşmaktayız.   
GAÜN Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı’nda 
kaç kişilik bir ekiple çalışıyorsunuz?
Kliniğimizde 6 öğretim üyesi görev yapmakta olup 
ürolojiyi ilgilendiren hastalıklarda güncel tedavi 
yöntemleri başarıyla uygulamaktadır. Üroloji 
alt dallarını içeren hastalıklarla ilgili de en az 2 
öğretim üyesi arkadaşımız görev yapmaktadır.
İleriye yönelik beklentileriniz, hedefleriniz 
nelerdir?
Sağlıkta uygulanan fiyatlama sistemi; modern 
tedavi seçeneklerinin idamesinde sorun 
oluşturmaktadır. Demirbaş cihaz yenilenmesi 
ve sarfların temini gün geçtikçe daha da 
zorlaşmaktadır. Bu problemin ortadan kaldırılması 
ileriye yönelik beklentilerim arasında yer alıyor.
Hekimliğin icrası gereği; hastalarımıza 
sosyoekonomik ve eğitim düzeyi, dil, din, ırk 
ve etnik köken ayrımı gözetmeksizin hizmet 
vermekteyiz. Hastalarımızın da bu konuda bilinçli 
davranması, toplumsal mozaik yapının hızlı 
değiştiği coğrafyamızdaki en önemli arzumuzdur. 
Hekimler olarak, cahil bilgeliğinden ve bilginin 
lüzumsuz israfından hep sakınmışızdır. Hastaların 
maruz kaldıkları sağlık sorununda; erteleme 
yapmamaları, kulaktan dolma bilgilerden ya 
da bilimsel temeli sıkıntılı sosyal medya tavsiye 
ve öğretilerinden uzak durmaları en büyük 
temennimizdir.

Röportaj/Fotoğraf: Elif EMİROĞLU
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ve Uygulama Hastanesi Oditoryumunda gerçekleştirilen törende, UTEAK Başkanı Prof. Dr. İskender 
Sayek tarafından Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür’e ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Yusuf Zeki Çelen’e Akreditasyon Belgesi takdim edildi.

PROF. DR. SAYEK’TEN GELECEKTE TIP EĞİTİMİ KONFERANSI
 Prof. Dr. Sayek, Tıp Fakültelerine akreditasyon belgesini verirken bir far-
kındalık yaratmak, bazı konularda bilgi vermek amacıyla “Gelecekte Tıp Eği-
timi” konulu bir sunum yaptı. Tıp eğitiminin temel hedeflerinin bilgi, beceri, 
tutum ve davranış kazandırmak olduğunu ifade eden Prof. Dr. Sayek, “Bugün-
kü ortamda tıp eğitiminin bu özelliklerini ortaklaştıracak bazı yolakların olduğu 
varsayılıyor. Bu yolaklara bakıldığında aklımız, ellerimiz ve yüreğimiz koordineli 
bir şekilde çalışmadığı sürece iyi hekim yetiştirmemiz çok kolay değil. Yapılan 
çalışmalarda beyinle yürek arasında yollar olduğu, özellikle profesyonel yakla-
şımın ve etik hekimlik ilkelerinin öğretilmesi açısından önemli. Biz aklını, ellerini 
ve yüreğini iyi kullanan hekimler yetiştirmeliyiz” dedi.
 Teknolojiyi akılcı kullanmamız ve yönlendirmemiz gelecekteki hekimlik için 
çok önemli diyen Prof.Dr.Sayek konuşmasına şöyle devam etti: “Endüstrinin 
sizi yönlendirmesine müsaade etmeyin. Geleceğe yönelik olarak sosyal so-
rumluluk ve duyarlılığa sahip hekimler ve mesleki sorumluluklar ve değerleri 
benimseyen hekimler yetiştirmek zorundayız. Bunları yetiştirirken onların nasıl 

GAÜN’Ü KUTLUYORUM
UTEAK Başkanı Prof. Dr. İskender Sayek, “Biraz 
uzun meşakkatli bir yol sonunda Gaziantep 
Üniversitesi Tıp Fakültesinin yapılan değerlendirmeler 
sonucunda ulusal standartları karşıladığı görülmüş 
olup tam akreditasyon alması kararı verilmiştir. Sizleri 
kutluyorum. Bu sürecin sürdürülmesi yönünde de 
başarılar diliyorum. Her zaman yanınızda olduğumuzu 
özellikle vurgulamak isterim çünkü bizim de amacımız 
Türkiye’de daha nitelikli bir tıp eğitimi yaratmaktır. O 
nedenle de işbirliğiyle bunu sürdüreceğiz.”

öğrendiklerini daha çok düşünmemiz ve 
planlamamız gerekir. Tüm bu değişime, 
beklentilere ve tehditlere karşı en önemli 
aracımız iyi hekimlik kavramının içselleşti-
rilmesidir. O da yüreğin, hekimliğin temel 
felsefesi olarak kullanılmasından geçiyor.”

AKREDİTEYİ SÜRDÜRÜLEBİLİR 
KILMAK ÇOK ÖNEMLİ
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Zeki 
Çelen de tıp eğitiminin son derece komp-
leks, bileşeni çok fazla olan zor bir eğitim 
olduğunu belirterek konuşmasına şu söz-
lerle devam etti: “Tıp eğitimi konusunda 
uzmanlaşmış, ihtisaslaşmış deneyimli ho-

calarımızın kurum veya kuruluşların desteğine, birlikte çalışmanın gerekliliğine 
inanıyoruz. Bu düşünceyle 4 yıl kadar önce ülkemizde tıp eğitimi konusunda 
ihtisaslaşmış, deneyim sahibi tek kuruluş olan Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon 
Kurulu’na başvurduk. Başvurumuzdan itibaren UTEAK başkanımız ve UTEAK 
ekibindeki diğer hocalarımız bizimle çok yakın bir çalışma içerisinde bulun-
dular. Önce raporlarımızı değerlendirdiler, sonra fakültemizi yerinde ziyaret 
ederek fakültemizin güçlü yanlarını, eksik yanlarını veya güçlendirilmesi gere-
ken zayıf yanlarımızı rapor ettiler. İlgili kurul ve komisyonlarımızın çalışmaları 
sonucunda eksiklerimizi giderdik ve Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu Fakülte-
mizin Türkçe Tıp Programını 23 Şubat 2019 tarihinde akredite olarak kabul 
etti. 2025 yılına kadar akreditemiz onaylanmıştır. Edindiğimiz bu tecrübelerle 
şimdiki hedefimiz Fakültemiz İngilizce Tıp Programı’nın akreditasyon sürecini 
başlatmaktır. Akredite edilen Tıp Fakültesi olmaktan mutluluk ve onur duy-
duk. Ancak akredite olmak kadar akredite fakülte standartlarını sürdürmenin 
de önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu sürecin başlangıcından itibaren des-
teklerini esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Ali Gür başta olmak üzere süreci 
başlatan ve sürdüren tüm 
yöneticilerimize, ilgili ku-
rul ve komisyonlarımızda 
özveriyle görev alarak 
sürecin tamamında veya 
bir kısmında emekleri 
geçen akademik ve idari 
tüm mesai arkadaşlarıma 
sonsuz teşekkür ederim.”

Törenin açılışında konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali 
Gür, “Tıp Eğitimi olarak öncü Üniversitelerden biriyiz. 

Yetiştirdiğimiz doktorlarımızın alanda yetkin olduklarına 
eminiz. İşte bugün Prof. Dr. İskender Sayek hocamızın 
başkanlığında tıp eğitimindeki kalitemizi tescil ettirerek 
sertifikalandırıyoruz. Bu anlamda emeği geçen arkadaş-
larımın hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum çünkü bu bir 
ekip çalışması. Bireysel olarak üst yöneticisinin yapaca-
ğı çok fazla bir şey yok. Önemli olan üst yöneticinin or-
kestra şefliğinde her bir tınının doğru yere vurulmasıdır. 
Üniversite olarak kalite farkındalığına dair yapmış oldu-
ğumuz çalışmalar karşılığını almaktadır.”
 Prof. Dr. Gür, “Prof. Dr. İskender Sayek başta olmak 
üzere akreditasyon kurulunun tüm üyelerine fakültemize 
gelerek yerinde değerlendirme ile bize yol gösterdikleri 
ve Türkiye’deki tıp eğitiminin daha ileriye taşınması için her türlü katkıyı sağ-
layan özel çabalarından dolayı teşekkür ediyorum. Gelecekteki tıp eğitiminin 
etik, ahlak, ekip, işbirliği, modernize ve teknolojiyi iyi kullanma becerileriyle 
ilgili mini konferansı için de ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.
 Akreditasyon Belgelendirmesi ile YÖK kılavuzlarında Gaziantep Üniversi-
tesi Tıp Fakültesi’nin yanında “Bu üniversite akreditedir” ibaresi olacaktır. Öğ-
renciler tercih ederken akredite bir üniversitede okumak istediklerini belirterek 
üniversitemizi tercih edecekler.


