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5 BİN KADINA MUAYENE İMKANI 
SAĞLAYACAK OLAN 
KADIN KANSERLERİ 
MERKEZİMİZ HİZMETE GİRDİ Değerli okurlarımız,

Tıp Bayramı her yıl Mart 
ayının 14’ünde olduğu gibi 
bu yılda coşkulu bir şekilde 
kutlanmıştır. “Tıbhane-i 
Amire ve Cerrahhane-i 
Amire” adlı tıp okulunun 
açılış tarihi olan 14 Mart 
1827, ülkemizde modern 
tıp eğitiminin başlangıcı 
olarak kabul edilmektedir. 
Tıp Bayramı da ilk kez 1. Dünya savaşı sonunda, 
İstanbul’un işgal edildiği günlerde, yabancı 
işgal kuvvetlerine karşı tıp öğrencilerinin bir 
tepkisi olarak 14 Mart 1919 yılında kutlanmıştır. 

İlk insanla birlikte başlayan Tıp mesleği 
günümüze kadar fevkalade zorluklara 
rağmen muhteşem bir gelişim kaydetmiştir. 
Üniversitelerde yetişmiş öğretim üyelerimizin 
ve nitelikli sağlık elemanlarının sayısı arttıkça, 
yeni gelişen teknolojik olanaklara kavuştukça, 
araştırmaya yönelik alt yapı ve çalışmalara 
gereken önem verildikçe ülkemiz sağlık 
alanında bölgemizde yıldızlaşmaya devam 
edecektir. 

Ülkemizde ve tüm dünyadaki sağlık hizmetinin 
daha kaliteli sunulabilmesi için hekimlerin 
mesleğini devam ettirebilecek ve araştırma 
yapabilecek yeterli alt yapı olanaklarına 
ve yeni teknolojik olanaklara sahip olduğu 
üniversite ve hastane çalışma koşulları 
gerekmektedir. 

Özellikle son yıllarda ülkemizde sayıca hızla 
artan sağlık çalışanlarına şiddet problemi 
için idareciler tarafından ivedi olarak cezai 
yaptırımlar getirilmeli ve istisnasız bir şekilde 
uygulanmalıdır.

Gece-gündüz, kar - çamur, bayram - tatil, 
hastalık demeden büyük bir özveriyle insanların 
daha sağlıklı yaşaması için ellerinden gelen 
her türlü çabayı esirgemeyen tüm sağlık 
çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutlarım.

EDİTÖRÜN
NOTU

Doç. Dr.  
Varlık EROL 

Genel Cerrahi Obezite ve 
Metabolik Cerrahi Merkezi

Endokrin Cerrahisi

Hastanemiz DenizBank’la birlikte kadın kanserleri farkındalığında önemli bir iş 
birliği olan 5 bin kadına muayene imkânı sağlayacak Kadın Kanserleri Merkezi 
açılışını gerçekleştirdi.

Hastanemiz Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Hayta, Yönetim Kurulu 
Üyesi Sayın Sevil Aydın, Genel Müdür Sayın Arzu Kaya Öztaş, Başhekimi 
Dr. Öğr. Üyesi Serap Baş, DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, Sanatçı 
Gülben Ergen ve Müzisyen Behzat Gerçeker’in katılımlarıyla, 11 Mart 
Pazartesi günü gerçekleştirilen açılışta, bir seminer programı da düzenlendi. 
Seminerde Hastanemiz Genel Cerrahi Bölümünden Doç. Dr. Deniz Böler ve 
Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümünden Prof. Dr. Gürkan Arıkan “Kadın 
Kanserlerinde Farkındalık, Erken Teşhis ve Tedavi Seçenekleri” hakkında 
bilgilendirme yaptılar. (Devamı syf.4)
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MEME KANSERİ 
HAKKINDA BİLMENİZ 
GEREKENLER

Meme kanseri neden bu kadar 
önemli?
Meme kanseri kadınlarda görülen en 
sık kanser türü ve akciğer kanserinden 
sonra kansere bağlı ölümlerin en sık 
ikinci nedenidir. Ayrıca son yıllarda erken 
yaşta saptanan meme kanseri sıklığında 
önemli bir artış söz konusudur.

Meme kanserinin belirtileri 
nelerdir?
En sık görülen belirti memede veya 
koltukaltında ele gelen şişliktir. Diğer 
belirtiler şu şekilde sıralanabilir:

•	Meme derisinde kızarıklık, çekinti, 
kaşıntı ve soyulma, deride portakal 
kabuğu görüntüsü

•	Kanlı meme başı akıntısı

•	Meme başında içeri çökme veya şekil 
bozukluğu

•	Memenin şeklinde veya büyüklüğünde 
ortaya çıkan değişiklik

•	Memede ağrı

Bu belirtiler olmadan da meme 
kanseri görülebilir mi?
Aslında bu belirtiler ortaya çıkmadan 
önce meme kanserinin veya meme 
kanserinin öncüsü olan anormalliklerin 
radyolojik görüntüleme tetkiklerinde 
ortaya çıktığı bir dönem vardır. Kanserin 
bu aşamada yakalanması erken teşhis 
ve tedavi açısından büyük önem 
taşımaktadır. 

Memede ele gelen her kitle 
meme kanseri midir?
Memede ele gelen kitleler çoğunlukla 
kanser dışı nedenlere bağlıdır. 
Fibroadenom gibi selim huylu meme 
tümörleri ya da meme kistleri bu tip 
kitlelerin en sık nedenidir. Buradaki 
önemli nokta kitlenin meme kanseri 
olup olmadığının anlaşılması için 
mutlaka genel cerrahi hekimi tarafından 
muayene edilmesi ve gerekli tetkiklerin 
yapılmasıdır. 

Meme kanseri neden oluşur?
Memedeki süt bezlerini oluşturan 
hücrelerin kontrol dışı çoğalmaları 
ve vücudun başka yerlerine yayılma 
potansiyeli kazanması sonucunda 
oluşur. 

Meme kanseri oluşmasındaki 
risk faktörleri nelerdir?
1. Yaş: artan yaşla birlikte meme kanseri 

gelişme riski artar. 20 li yaşlarda bu 
risk %0.6 iken 70 yaşında risk yaklaşık 
%4’e çıkmaktadır.

2. Genetik yatkınlık: Ailesinde meme 
veya yumurtalık kanseri olan bir 
kadının meme kanserine yakalanma 
riski diğer kadınlara göre daha 
yüksektir. BRCA1 ve BRCA2 gibi 
genetik mutasyonlara sahip kadınların 
meme kanseri, yumurtalık kanseri 
veya her ikisine birden yakalanma 
oranları oldukça yüksektir. Ayrıca 
TP53 genetik mutasyonu da meme 
kanseri riskini artıran anormalliklerden 
biridir.

3. Daha önce meme kanseri nedeniyle 
tedavi edilmiş olmak veya memede 
üremeye yatkın lezyonlar nedeniyle 
ameliyat edilmiş olmak aynı memede 
veya karşı tarafta meme kanseri 
gelişme riskini artırır.

4. Yoğun meme dokusuna sahip olmak

5. Yüksek östrojen seviyelerine maruz 
kalmak: örneğin erken adet görmeye 
başlamak ve menopoza geç girmek

6. Obezite: Menopozdan sonra alınan 
kilolar meme kanseri riskini artırır.

7. Alkol tüketimi: Düzenli olarak her 
gün alkol kullanan kadınlarda meme 
kanserine yakalanma riski 1.5 kat 
daha fazladır.

8. Emzirmek: 1 yıldan uzun süre bebek 
emzirmenin meme kanseri riskini 
azalttığı bilinmektedir. 

9. Meme kanseri dışındaki bir nedenle 
göğüs bölgesine ışın tedavisi almış 
olmak ve radyasyona maruz kalmak 

Doç. Dr. Deniz BÖLER
Genel Cerrahi Uzmanı

Meme Cerrahisi

10. Östrojen seviyesini artıran hormonal 
ilaçları kullanmak.

11. Herhangi bir nedenle kanserojen 
bileşiklere veya maddelere maruz 
kalmak.

Meme kanseri önlenebilir bir 
hastalık mıdır?
Ne yazık ki meme kanseri önlenebilir 
hastalık değildir. Bazı yüksek riskli 
hastalarda çeşitli ilaçlar ile yapılan 
çalışmalar halen devam etmekle birlikte 
meme kanseri gelişmesini engellemek 
mümkün olmamaktadır. Sadece 
uzun süre bebek emzirdiği için, ya da 
ailesinde meme kanserine yakalanmış 
kimse olmadığı için veya çok sağlıklı 
beslendiği veya spor yaptığı için meme 
kanseri olmayacağını düşünmek büyük 
bir yanılgıdır. Meme kanserine yakalanan 
kadınların yaklaşık %75’inde herhangi 
bir risk faktörü bulunmamaktadır. Öte 
yandan emzirmek, sağlıklı beslenmek, 
spor yapmak gibi davranışlar meme 
kanseri gelişme riskini belirgin ölçüde 
azaltmaktadır. 

Meme kanseriyle mücadelede en etkili 
yöntem düzenli doktor muayenesi ve 
risk durumuna göre belirlenmiş tarama 
testlerinin yapılmasıdır. 

Meme kanseri tanısında 
kullanılan yöntemler nelerdir?
40 yaş üzerindeki kadınlara yıllık doktor 
muayenesi ve mamografi çekilmesi

40 yaş altındaki kadınlara ise doktor 
muayenesi ve meme ultrasonografisi 
yapılması en sık kullanılan tarama 
testleridir.

Bunun dışında gerekli durumlarda veya 
yüksek riskli hastalarda meme MR veya 
ek testler yapılması gerekebilir. Bazı 
hastalarda bu testler ardışık olarak veya 
birbirine ek olarak ya da daha genç 
yaşta kullanılmaya başlanabilir. (örneğin 
ailesinde meme kanseri öyküsü olan 
kadınlar)
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Memesinde şüpheli kitle 
saptanan hastalardaki 
yaklaşım nedir?
Bu hastalarda şüpheli lezyondan kalın 
iğne ile biyopsi yapılarak doku örneği 
alınır. Bu şekilde kesin tanı konulur. 
Tanıya göre ya da kanserin türüne göre 
tedavi seçenekleri belirlenir.

Kitleden biyopsi yapılması 
ya da kitleye bıçak değmesi 
kitlenin kötü huyluya 
çevirmesine veya vücuda 
yayılmasına neden olur mu?
HAYIR. Memede saptanan kitleler iyi 
huylu, meme kanseri açısından riskli 
veya meme kanseri olarak sınıflanabilir. 
Yapılan girişimler kitlenin doğasının 
değişmesine veya başka bir yere 
sıçramasına neden olmaz. 

Meme kanseri saptanırsa 
memenin alınması gerekir mi?
Erken evrede saptanan kanserlerde veya 
küçük tümörlerde memenin tamamı değil 
sadece hastalıklı doku sağlam cerrahi 
sınırlar ile çıkarılır. Hasta memesini 
kaybetmek durumunda değildir. 
Tümörün çok büyük olduğu hastalarda 
veya birden fazla yerde tümörü olan 
hastalarda meme başını ve/veya derisini 
koruyarak meme dokusunun tamamen 
alınması ve meme protezi ile yeni bir 
meme oluşturulması da mümkündür. 
Bu sayede hastada psikolojik ve estetik 
olarak daha iyi sonuçlar alınmaktadır.

Koltukaltındaki lenf bezlerinin 
alınması gerekli midir?
Meme kanseri ameliyatı sırasında 
özel boyalar ve maddeler ile kanserin 
sıçrama ihtimali olan lenf bezi veya 
bezleri bulunarak çıkarılır. Eğer bu 
lenf bezlerinde tümör yoksa veya çok 
küçükse koltukaltındaki diğer lenf 
bezlerinin çıkarılması gerekmez.

Meme kanseri tedavisinde 
kullanılan diğer yöntemler 
nelerdir?
Radyoterapi (ışın tedavisi), kemoterapi 
(kimyasal ilaç tedavisi) ve hormonal 
tedavi meme kanseri tedavisinin diğer 
bileşenleridir.

Hastaya hangi tedavinin uygun 
olduğuna nasıl karar verilir?
Tedavi kararı meme kanserinin evresi, 
tümörü oluşturan hücrelerin biyolojik alt 
tipi, hastanın yaşı ve yandaş hastalıkları, 
yapılan veya yapılması planlanan 
cerrahinin tipine göre belirlenir. Bu 
nedenle her tedavi her hasta için uygun 

değildir. Hastaların kendilerine önerilen 
tedaviyi diğer hastalara uygulanan tedavi 
veya durumlar ile karşılaştırması doğru 
değildir. Örneğin hormon almaçları 
(östrojen ve progesteron reseptörleri) 
içeren tümör için hormonoterapi 
uygulanırken bu almaçları içermeyen 
tümörlerde bu tip tedavi kullanılmaz. 
Bazı durumlarda hastalara kemoterapi 
verilmesi gerekirken bazı hastalarda 
kemoterapi kullanılmaz. Bazı hastalarda 
kemoterapinin yanı sıra akıllı ilaçlara 
gerek duyulurken bazı hastalar bu tür 
tedavi için uygun değildir. Meme kanseri 
hastalarına meme tümörü konseyinin 
uygun gördüğü tedavi kişiye özel olarak 
uygulanır. 

Meme kanserinde tedavi 
edilebilir bir hastalık mıdır?
Meme kanseri ne kadar erken evrede 
yakalanırsa tedavi şansı o kadar 
yüksektir. Evre 0 veya Evre 1 hastada 
tedavi başarısı %100’e yakınken Evre 4 
(ileri evre için) 5 yıl yaşama şansı %22’ye 
düşmektedir. Başarı şansı tümörün 
biyolojik alt tipi ile de ilişkilidir. Hormona 
duyarlı tümörlerde başarı şansı daha 
yüksektir. 

Unutulmaması gereken nokta şudur. 
Düzenli takip ve kontrollerini yaptıran 
kadınlarda tedavi şansı yüzde yüze 
yakındır. Bu şansı iyi kullanmak gerekir. 

Meme kanseri ve tedavisindeki 
yenilikler nelerdir?
Meme kanserinin nedenleri, metastatik 
meme kanserinin nedenleri ve tedavisi, 
meme kanseri riskini azaltma, yeni 
laboratuvar testleri, yeni görüntüleme 
yöntemleri ve meme kanserinin tedavisi 
konusunda aktif olarak çalışmalar devam 
etmektedir. 

Meme kanserinin biyolojisinin daha iyi 
anlaşılması ile yeni tedavi yöntemlerinin 
geliştirilmesinde büyük rol oynamıştır. 

Meme kanserine yol açabilecek genlerin 
ve genlerdeki mutasyonların daha iyi 
anlaşılmaya çalışılması için araştırmalar 
hız kazanmıştır. Çevresel faktörlerin 
meme kanseri üzerindeki etkisinin 
zannedildiğinden daha büyük olduğu 
düşünülmeye başlandığı için çok sayıda 
çevresel etkenleri inceleyen çalışmalar 
yürütülmektedir.  

Özetleyecek olursak meme kanseri erken 
tanı konulduğunda yüzde yüze yakın bir 
oranda tedavi edilebilir bir hastalıktır. 
Düzenli meme kontrollerinin yaptırılması 
büyük önem taşımaktadır. Ayrıca meme 
kanseri tek bir tümör tipi olmayıp her 
hastanın tümör tipi ve evresine göre 
kişiselleştirilmiş şekilde tedavi edilmesi 
ve bu tedavinin multidisipliner bir 
yaklaşımla yönetilmesi tedavideki başarı 
şansını artıran en önemli faktördür. 

GEÇ KALMA
FARKINDA
M U T L U
G Ü Ç L ÜOL
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5 BİN KADINA MUAYENE İMKANI SAĞLAYACAK OLAN 
KADIN KANSERLERİ MERKEZİMİZ 
HİZMETE GİRDİ

Serap Baş konuşmasında; “Yeni Yüzyıl 
Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi 
27 yıldır hizmet veren tam teşekküllü 
ve referans bir hastanedir. % 68’i kadın 
çalışandan oluşmaktadır. Bu da bizim 
için ayrıca mutluluk kaynağıdır. Amacımız 
toplumda yaptığımız işlerle sosyal fayda 
yaratabilmek ve hastalarımızın sağlık 
ihtiyaçlarında yanlarında olabilmektir. 
Bu hareket noktasıyla Kadın Kanserleri 
Merkezimizin açılışını gerçekleştiriyoruz. 
Maalesef ülkemizde kanser hastalığının 
görülme sıklığı günden güne artmaktadır. 

Hastanemiz Denizbank’la birlikte kadın 
kanserleri farkındalığında önemli bir 
iş birliği olan 5 bin kadına muayene 
imkânı sağlayacak Kadın Kanserleri 
Merkezi açılışını gerçekleştirdi.

Hastanemiz Yönetim Kurulu Başkanı 
Sayın Mustafa Hayta, Yönetim Kurulu 
Üyesi Sayın Sevil Aydın, Genel Müdür 
Sayın Arzu Kaya Öztaş, Başhekimi 
Dr. Öğr. Üyesi Serap Baş, DenizBank 
Genel Müdürü Hakan Ateş, Sanatçı 
Gülben Ergen ve Müzisyen Behzat 

Gerçeker’in katılımlarıyla, 11 Mart 
Pazartesi günü gerçekleştirilen açılışta, 
bir seminer programı da düzenlendi. 
Seminerde Hastanemiz Genel Cerrahi 
Bölümünden Doç. Dr. Deniz Böler 
ve Kadın Hastalıkları ve Doğum 
Bölümünden Prof. Dr. Gürkan Arıkan 
“Kadın Kanserlerinde Farkındalık, 
Erken Teşhis ve Tedavi Seçenekleri” 
hakkında bilgilendirme yaptılar.

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa 
Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi 
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Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpa-
şa Hastanesi, Denizbank ile ortak bir pro-
jeye imza atarak, Kadın Kanserleri

Merkezi kurdu. Farkındalık yaratmak amacıy-
la gerçekleştirilen proje kapsamında kurulan mer-
kezin açılışı bugün yapıldı. 'Geç kalma, farkın-
da ol' sloganıyla hizmet verecek olan merkezde
5 bin kadın, ücretsiz meme kanseri taramasın-
dan geçirilecek.

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa
Hastanesi, Denizbank’la birlikte Kadın Kanserleri
Farkındalığında Önemli bir İş birliği gerçek-
leştirdi.

5 bin kadına muayene imkânı sağlayacak Ka-
dın Kanserleri Merkezi DenizBank desteğiyle
hizmete girdi.

11 Mart’ta hastane bünyesinde düzenlenen
programla açılışı gerçekleştirilen merkez ile ilk
etapta 5 bin kadın meme kanserine karşı tarama
imkânından yararlanabilecek.

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa
Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Serap
Baş, DenizBank Genel Müdürü
Hakan Ateş ve sanatçı Gülben
Ergen’in katılımlarıyla, 11 Mart Pa-
zartesi günü gerçekleştirilen açılışta,
bir seminer programı da düzen-
lendi. Seminerde Yeni Yüzyıl
Üniversitesi Gaziosmanpaşa Has-
tanesi Genel Cerrahi Bölümünden
Doç. Dr. Deniz Böler ve Kadın
Hastalıkları ve Doğum Bölümün-
den Prof. Dr. Gürkan Arıkan Ka-
dın Kanserlerinde Farkındalık, Er-
ken Teşhis ve Tedavi Seçenekle-
ri’ hakkında bilgilendirme yaptılar.

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ga-
ziosmanpaşa Hastanesi Başhekimi
Dr. Öğr. Üyesi Serap Baş konuş-
masında; ’Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Gaziosmanpaşa Hastanesi 27 yıldır
hizmet veren tam teşekküllü ve referans bir has-
tanedir. % 68’i kadın çalışandan oluşmaktadır.
Bu da bizim için ayrıca mutluluk kaynağıdır.
Amacımız toplumda yaptığımız işlerle sosyal fay-
da yaratabilmek ve hastalarımızın sağlık ihti-

yaçlarında yanlarında olabilmektir. Bu hareket
noktasıyla Kadın Kanserleri Merkezimizin açı-
lışını gerçekleştiriyoruz. Maalesef ülkemizde kan-

ser hastalığının görülme sıklığı gün-
den güne artmaktadır. Amacımız er-
ken teşhisle bunun önüne geçebil-
mek ve toplumsal farkındalığı ar-
tırmaktadır. Bu projeye destekle-
rinden dolayı Denizbank’a ayrıca te-
şekkür ediyoruz’ dedi.

“Kadınlarımızın sağlığı ve
ülkemizin geleceği için bu girişimi
desteklemekten gurur duyuyoruz”

Açılışta konuşan DenizBank
Genel Müdürü Hakan Ateş sağlıklı
bir toplum ve güçlü bir geleceğin
ancak sağlıklı ve güçlü kadınlarla
mümkün olabileceğine dikkat çe-
kerek şunları söyledi: “Kuruldu-
ğumuz ilk günden bu yana, sadece
ticari faaliyetlerimiz ile ekonomi-

ye kattığımız değere değil, ülkemi-
zin ihtiyaç duyduğu alanlarda toplumsal yaşa-
ma sunabileceklerimize de odaklandık. Yeni
Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi
Kadın Sağlığı Merkezi’ne desteğimiz de bu yak-
laşımın bir ürünü. Meme kanseri görülme sık-
lığının son 20 yılda 2 katından fazla arttığı ve her

yıl 25 bin yeni meme kanseri tanısının konul-
duğunu ülkemizde, böylesi kritik bir konuyu sa-
hiplenerek kadınlarımıza bu anlamda sosyal fay-
da oluşturmak üzere yola çıkan Kadın Kanser-
leri Merkezi’ni desteklemek bizim için son de-
rece önemli. Açılışını gerçekleştirdiğimiz bu mer-
kez, gerek işinin ehli doktorlarımız gerekse ile-
ri düzey teknolojik donanımı ile kadın sağlığı-

na yönelik çok önemli bir fonksiyonu yerine ge-
tirecek. İlk etapta 5 bin kadınımıza sunulan ta-
rama fırsatının yanında; bu çalışmadan elde edi-
lecek veriler çeşitli kongrelerde sunulmak üze-
re bilimsel araştırmalara da temel oluşturacak”.

Meme kanserinin ülkemizde her 8 kadından
birinin hayatının bir döneminde kapısını çaldı-
ğını belirten Ateş;“Yaygın görülen bir kanser tü-

rü olmakla birlikte; erken teşhiste hastalığın te-
davi şansı yüzde yüzlere yaklaşıyor. Dolayısıyla
kadınlarımızın meme kanseri ve düzenli tetkikler
konusunda erken yaşta edinecekleri farkındalık,
bu hastalığa karşı mücadelede kritik öneme ha-
iz. DenizBank ailesi
olarak kadınlarımı-
zın sağlığı, dolayı-
sıyla ülkemizin gele-
ceği açısından böy-
lesine değerli bir gi-
rişimin destekçisi ol-
maktan gurur duyu-
yoruz” dedi. 

Açılışta konuşan
sanatçı Gülben Er-
gen Sağlık Merke-
zi’nin açılışından
duyduğu memnuni-
yeti dile getirirken
şunları söyledi: “Ço-
cuğu mutlu ederseniz, anneyi mutlu edersiniz.
Çünkü o çocuk hayata annesini görerek başlıyor.
Bugün gerek Gaziosmanpaşa Hastanesi gerek
DenizBank çok önemli insiyatif üstlenerek ka-
dınlarımız için ‘Geç kalma, farkında ol’ motto-
suyla Kadın Sağlığı Merkezi’ni açıyorlar. Tür-
kiye ve dünyanın her yerinden kadınlarımız 5 da-
kikalarını ayırarak sağlık taramasından geçecek
ve yarınlara umutla bakabilecek. Projede eme-
ği geçen herkesi tebrik ediyor, ‘Yaşasın kadın-
lar’ diyorum“.  

“Kad�nlar�m�z 5 dakikalar�n� ay�rarak,
yar�nlara umutla bakabilecek”
5 bin kadına muayene imkânı sağlayacak Kadın Kanserleri Merkezi Deniz Bank desteğiyle Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesinde hizmete girdi.

Amacımız erken teşhisle bunun önüne 
geçebilmek ve toplumsal farkındalığı 
artırmaktadır.” dedi.

“Kadınlarımızın sağlığı ve ülkemizin 
geleceği için bu girişimi desteklemekten 
gurur duyuyoruz”

Açılışta konuşan Deniz Bank Genel 
Müdürü Hakan Ateş sağlıklı bir 
toplum ve güçlü bir geleceğin ancak 
sağlıklı ve güçlü kadınlarla mümkün 
olabileceğine dikkat çekerek şunları 
söyledi: “Kurulduğumuz ilk günden 
bu yana, sadece ticari faaliyetlerimiz 
ile ekonomiye kattığımız değere değil, 
ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda 
toplumsal yaşama sunabileceklerimize 
de odaklandık. Yeni Yüzyıl Üniversitesi 
Gaziosmanpaşa Hastanesi Kadın 
Sağlığı Merkezi’ne desteğimiz de 
bu yaklaşımın bir ürünü. Açılışını 
gerçekleştirdiğimiz bu merkez, gerek 
işinin ehli doktorlarımız gerekse ileri 
düzey teknolojik donanımı ile kadın 
sağlığına yönelik çok önemli bir 
fonksiyonu yerine getirecek. İlk etapta 
5 bin kadınımıza sunulan tarama 
fırsatının yanında; bu çalışmadan elde 
edilecek veriler çeşitli kongrelerde 

sunulmak üzere bilimsel araştırmalara 
da temel oluşturacak”.

Meme kanserinin ülkemizde her 8 
kadından birinin hayatının bir döneminde 
kapısını çaldığını belirten Ateş; “Yaygın 
görülen bir kanser türü olmakla birlikte; 
erken teşhiste hastalığın tedavi şansı 
yüzde yüzlere yaklaşıyor. Dolayısıyla 
kadınlarımızın meme kanseri ve düzenli 
tetkikler konusunda erken yaşta 
edinecekleri farkındalık, bu hastalığa 
karşı mücadelede kritik öneme haiz. 
Deniz Bank ailesi olarak kadınlarımızın 
sağlığı, dolayısıyla ülkemizin geleceği 
açısından böylesine değerli bir girişimin 
destekçisi olmaktan gurur duyuyoruz” 
dedi. 

Açılışta konuşan sanatçı Gülben 
Ergen Kadın Kanserleri Merkezi’nin 
açılışından duyduğu memnuniyeti dile 
getirirken şunları söyledi: “Çocuğu 
mutlu ederseniz, anneyi mutlu edersiniz. 
Çünkü o çocuk hayata annesini görerek 
başlıyor. Bugün gerek Gaziosmanpaşa 
Hastanesi gerek DenizBank çok önemli 
insiyatif üstlenerek kadınlarımız için 
‘Geç kalma, farkında ol’ mottosuyla 
Kadın Kanserleri Merkezi’ni açıyorlar. 
Türkiye ve dünyanın her yerinden 
kadınlarımız 5 dakikalarını ayırarak 
sağlık taramasından geçecek ve 
yarınlara umutla bakabilecek. Projede 
emeği geçen herkesi tebrik ediyor, 
‘Yaşasın kadınlar’ diyorum”.     
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14 Mart Tıp Bayramı hastanemizde çeşitli 
etkinlikler ile kutladı. Ayrıca meslekte 25 
yılını dolduran doktorlara plaketler verildi.

Programa Gaziosmanpaşa Kaymakamı 
Numan Hatipoğlu, Belediye Başkanı 
Hasan Tahsin Usta, Hastanemiz Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Hayta, Tıp 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Demir Budak, 
Hastanemiz Başhekimi Yrd. Doç. Dr. 
Serap Baş, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe 
Sağlık Müdürü ve çok sayıda sağlık 
çalışanı ile misafirler katıldılar.

Dekan Demir Budak yaptığı açılış 
konuşmasında sağlık alanında çalışan 
başta doktor ve diğer personelin 14 
Mart Tıp Bayramı’nı kutlayarak “Nice 
bayramlara ulaşmayı Allah bizlere nasip 
etsin.” dedi.

Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa 
Hayta ise yaptığı konuşmada “Bizler 
tüm hastane personeli ve üniversite 
personelimiz ile beraber önce halkımızın 
sağlına önem vererek, en son teknolojik 
yenilikleri ve tedaviyi halkımıza sunmak 
için her ne gerekiyorsa yapıyoruz ve 
yapmayada hazırız.” dedi. Personelin 14 
Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan 
Tahsin Usta, İlçe Kaymakamı Numan 

14 MART TIP BAYRAMI KUTLAMASI ve 
25. YILINI DOLDURAN DOKTORLARA PLAKET TAKDİMİ

Hatipoğlu, İlçe Emniyet Müdürü  ve 
diğer konuklarda kısa birer selamlama 
konuşması yaparak hastane çalışanlarının 
14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladılar.

Etkinlikte Tıp Fakültesi öğrencilerinden 
oluşan koro bir konser verdi. Konser 
beğeni ile izlendi. Programda meslekte 
25. Yılını dolduran hekimlere birer plaket 
verildi.
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Birlikte nice yıllara...
“Gaziosmanpaşa Hastanesi Ailesi”nin bir parçası olarak 
hastanemizin bugünlere gelmesindeki katkılarından 
dolayı değerli doktorlarımıza  teşekkür eder, 
birlikteliğimizin daha nice yıllar devam etmesini dileriz.

53 YIL UZ. DR. SÜLEYMAN  EREL

52 YIL PROF. DR. DEMİR  BUDAK

49 YIL DR. ÖĞR. ÜYESİ ARİF VEHBİ  ALPMAN

49 YIL PROF. DR. MEHMET ERKAN TOPUZ

46 YIL PROF. DR. ÖMER FARUK YILMAZ

43 YIL DOÇ. DR. MEHMET BALKANAY

43 YIL PROF. DR. DURSUN KIRBAŞ

42 YIL PROF. DR. ELMAS ORAK

41 YIL UZM. DR. SEDAT AZAK

36 YIL UZM. DR. KİRYAKO İLYA  AYVATOĞLU

35 YIL DR. ÖĞR. ÜYESİ ŞEREF KAMİL BASMACIOĞLU

34 YIL PROF. DR. CEMAL ASIM KUTLU

35 YIL PROF. DR. MEHMET TEZER

33 YIL PROF. DR. CEMALETTİN DOST ZEYREK

32 YIL UZM. DR. SEYİT AHMET GÜRAKAN

32 YIL PROF. DR. MEHMET ÇAĞLIKÜLEKÇİ

32 YIL PROF. DR. ŞÜKRÜ  BAYRAKTAR

31 YIL PROF. DR. BARIŞ NUHOĞLU

31 YIL DOÇ. DR. ZEYNEP DOĞUSAN

31 YIL PROF. DR. ZERRİN BAYRAKTAR

30 YIL PROF. DR. MURAT GÜRKAN ARIKAN

30 YIL DR. ÖĞR. ÜYESİ MURAT MERT

29 YIL DR. ÖĞR. ÜYESİ HAKAN KİLERCİK 

29 YIL PROF. DR. ABDULLAH AVNİ ATAY

28 YIL DR. ÖĞR. ÜYESİ SELDA BÜYÜKYILMAZ (UYGAN)

28 YIL DR. YILDIRAN ÖZEL

28 YIL DR. ESRA IŞIL EREL

28 YIL DR. ALPAY GENÇ

28 YIL DOÇ. DR. BERKAN MERSA

28 YIL PROF. DR. SEVİL  KAMALI

28 YIL DR. BAYRAM  TURAN

27 YIL PROF. DR. TÜRKAN ATASEVER REZANKO

27 YIL OP. DR. MURAT KESKİN

27 YIL PROF. DR. DENYAN MANSUROĞLU

27 YIL DR. SEDEN  KÜÇÜCÜK

26 YIL PROF. DR. NURİ KURTOĞLU

26 YIL UZM.DR. İSMAİL MURAT ONYEDİ

26 YIL DR. ÖĞR. ÜYESİ MUSTAFA OKUMUŞ

26 YIL DR. ÖĞR. ÜYESİ DİLEK YILDIZ

26 YIL DR. ÖĞR. ÜYESİ OYA BOZKURT (AYDINER)

26 YIL DR. ZİYA  YILMAZ

25 YIL DR. ÖĞR. ÜYESİ KENAN SEVER

25 YIL PROF. DR. CENAP ZEYBEK

25 YIL DOÇ. DR. SUNA  ÇOKMERT

25 YIL UZM. DR. BEHZAT ÖZDEMİR
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HASTANEMİZDE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE  
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMUNUN 
DÖRDÜNCÜSÜNÜ DÜZENLEDİK

Sağlık Sektöründe İş Sağlığı ve 

Güvenliği Sempozyumunun 4.sü yoğun 

katılımla 31 Ocak - 1 Şubat 2019 

tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.  İş 

Sağlığı ve Güvenliği alanında yaşanan 

gelişmelerin anlatıldığı, hastanelerde 

Afet ve Acil Durum planlarının nasıl 

ele alınması gerektiği  ve değişen 

mevzuatın derinlemesine konu olduğu 

Sempozyuma Gaziosmanpaşa Kay-

makamı, Gaziosmanpaşa Belediye 

Başkanı, Aile Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler Bakanlığı Mevzuat Daire 

Başkanı ve Yetkilileri, Sağlık Bakanlığı 

Çalışan Sağlığı Daire Başkanı, Sağlık 

Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüğü Afet ve 

Acil Sağlık Hizmetleri Başkan yardımcısı 

ve değerli Eğitmenleri, İstanbul Yeni 

Yüzyıl Üniversitesi Rektör Yardımcısı, 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı 

ve Üniversitelerin Kıymetli hocaları 

katılım sağlamıştır. Hastanemizde 

1. sini gerçekleştirmek ve İş sağlığı 

ve güvenliği alanında farkındalık 

yaratmak amacıyla çıktığımız yolda 

4. sünü gerçekleştirmenin gururunu 

yaşıyoruz. Her geçen gün farkındalığın 

arttığı, çalışanların bilinçlendiği ve 

iş kazalarının azaldığı çalışmalara 

katkılarımızın giderek artacağı ve bu 

alanda uluslararası boyutta ki tüm 

programlara  destek vereceğimizi 

belirterek bu bilimsel  çalışmalarda 

bizlere herzaman destek veren Yönetim 

Kurulu Başkanımız Mustafa Hayta’ya, 

Genel Müdür ve İşveren Vekilimiz 

Arzu Kaya’ya, Hastane Başhekimiz 

Serap Baş’a ve Tüm yöneticilerimize, 

emekleri ile katkı sağlayan çalışma 

arkadaşlarımıza teşekkürü bir borç 

biliriz. 

Elif Bayhatun & Semra Nurkan 

Elif BAYHATUN
Kimya Y. Mühendisi 
İş Güvenliği Uzmanı

Semra NURKAN
İnsan Kaynakları ve 

Eğitim Müdürü
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HABER 03��22�Ocak�2019HABERGAZ�SUL-

İş sağlığı ve güvenliği alanında "Afet ve

Acil Durumlar Yönetimi" konusunun tar-
tışıldığı "4. Sağlık Sektöründe İş Sağlığı ve
Güvenliği Sempozyumu"nda konuşan Prof.
Dr. Cüneyt Ulutin, son yıllarda bu alanda
önemli gelişmelerin yaşandığını ifade ede-
rek, özellikle de inşaat sektöründe ölümlü
iş kazalarında azalma olduğunu kaydetti.

İş sağlığı ve güvenliği alanında yaşanan
gelişmelerin ve değişen mevzuatın derin-
lemesine ele alındığı "4. Sağlık Sektörün-
de İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyu-
mu", İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ga-
ziosmanpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi kon-
ferans salonunda yoğun bir katılımla baş-
ladı. Bu yıl Afet ve Acil Durumlar Yöne-
timi'nin konu edinildiği ve iki gün sürecek
olan sempozyumun ilk gününe Gazios-
manpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu,
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Mü-
dürü Doç. Dr. Fatih Kara, Marmara İş Sağ-
lığı ve Güvenliği Federasyonu Başkanı Cey-
hun Targın, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniver-
sitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emir Tan,
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bi-
limleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cüneyt
Ulutin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı İl Sağlığı ve Güvenliği Genel Mü-
dürlüğü yetkilileri ve davetliler katılım
gösterdi.

"Tüm sorumluluk işverende"
İş sağlığı ve güvenliği alanında Türki-

ye'de 2000'li yılların başından bugüne ka-
dar birçok gelişme sağlandığını belirten Prof.
Dr. Cüneyt Ulutin, "Özellikle mevzuat ve
kanun alanında önemli değişiklikler var. An-
cak bu kanunları uygulamak, özelikle iş-
verenleri bu konuda bilinçlendirmek oldukça
zor. O yüzden bu kültürün yayılması gere-
kiyor. İşveren işçisinin sağlıklı ortamda ça-
lışmasını sağlamakla yükümlü kanunen bi-
rinci dereceden sorumlu kişidir. Bunu ken-
dileri yapabildiği gibi eğitimlerini almak su-
retiyle iş sağlığı ve güvenliği uzmanına da
devredebilirler. Ancak kesinlikle sorumluk

kendilerindedir. Nitekim iş görenin de so-
rumlulukları var. İş gören işverenin temin
ettiği koruyucu ekipmanları kullanmak
zorunda. Tozlu bir ortamda çalışan iş gö-
ren kendisini verilen maskeyi kullanmak zo-
runda. Kullanılmadığından bu kişilerde
ileride meslek hastalığı görülme oranı ol-
dukça artıyor. Öncelikle bu konuda iş gö-
rende bir bilinç oluşturulmalı. İş görenler ön-
celikle kendilerini korusunlar, kendilerini
koruyacakları ekipmanlar sağlanmıyorsa
haklarını aramalılar" dedi.

"İş gören haklarını bilmeli"
İş gören ve ailesinin kanunun onlara ta-

nıdığı hakları bilmeleri gerektiğinin altını
çizen Prof. Dr. Ulutin, "İşe girildiği zaman
iş görenlere mutlaka bir eğitim verilmek zo-
runda. Bu eğitimler belirli periyotlarda en
az senelik olmak üzere tekrarlanmalı. Do-
layısıyla iş görenin bu konuda bir zafiyet
göstermemesi ve geri adım atmaması ge-
rekiyor. Tehlikeli bir durum varsa 'Ben ça-
lışmayacağım' diyerek, çalışma ortamını terk
etme hakkına sahiptir" diye konuştu.

"Okullarda afet ve acil planları oluşturmak
istiyoruz"

İş kazalarında azalma olduğunu kayde-
den Prof. Dr. Ulutin, " Avrupa'da iş kaza-
larında birinci sıradaydık. Her gün ölümlü

3 iş kazası meydana geliyordu. Günümüz-
de özellikle de inşaat sektöründe yaşanan
gelişmeler ve işverenlerin de bu konuda bi-
linçlenmesiyle iş kazalarında azalma oldu.
Özellikle yüksekten düşmeye bağlı kaza-
larda azalma var. Meslek liseleri düzeyin-
de bu alanda eğitimlerin verilmesi bu ko-
nuda erken yaşta bilinçlenme sağlayaca-
ğından ileride belki daha da azalacaktır. 

Bu alanla ilgili üniversite olarak Milli
Eğitim Bakanlığı da uygun görürse okul-
larda afet ve acil planları oluşturup, bunla-
rın eğitimini vermek işitiyoruz. Bir afetin
ya da kazanın gün içinde ne zaman olaca-
ğı belli değildir, gündüz de olabilir. Bu du-
rumda binlerce öğrenci tehlikeye girmiş olur.
O nedenle bu alanda çalışmalarımızı titiz-
likle sürdürüyoruz" ifadelerinde bulundu.

"Mevzuatımız AB ile örtüşüyor"
İş sağlığı ve güvenliği alanında Türki-

ye'deki mevzuatın oldukça geniş olduğunu
bildiren Prof. Dr. Ulutin, Türkiye'de kaza
oranlarının oldukça azaldığını söyleyerek,
"Mevzuat olarak Avrupa Birliği'ne (AB) ba-
kığımız zaman mevzuatımız onlarınkiyle ör-
tüşüyor. Hatta bizim mevzuatımız onla-
rınkinin içermediği hassas konulara kadar
değiniyor. Çünkü bu iş sadece Aile, Çalış-
ma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın de-
ğil, Sağlık Bakanlığı'nın da işlemiş olduğu
bir prosedür. Bir de bunun eğitim ayağı var.
Üniversiteler toplu olarak bu misyonu ye-
rine getirmek için iş birliği içinde çalışıyor"
dedi. İş psikolojisine de değinen Prof. Dr.
Ulutin, "İş psikolojisinde önemli olan stre-
si yönetmeyi öğrenmektir. Bunun çeşitli yol-
ları var. Bunlar yaşam biçimini ve davra-
nış alışkanlıklarını değiştirme yollarıdır.
Uzun saat çalışan işçilerin dinlenme ve bes-
lenme konusunda daha dikkatli olmaları ve
bazı gıdalarda seçici olmaları gerekiyor. Var-
diya usulü çalışanların gece uzun süre ça-
lışmalarından dolayı melatonin hormonu ile
ilgili sıkıntılar olabileceği için bu hormonu
alabilecekleri gıdaları tüketmeleri lazım" di-
yerek sözlerini sonlandırdı.

Yeni Yüzy�l Üniversitesi Gaziosmanpa�a Hastanesi
Sa�l�k sektöründe i� kazalar� konu�uldu 
İstanbul  Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi ve Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından dördüncüsü

düzenlenen "Sağlık Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu" yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

HABER 03��22�Ocak�2019HABERGAZ�SUL-

İş sağlığı ve güvenliği alanında "Afet ve

Acil Durumlar Yönetimi" konusunun tar-
tışıldığı "4. Sağlık Sektöründe İş Sağlığı ve
Güvenliği Sempozyumu"nda konuşan Prof.
Dr. Cüneyt Ulutin, son yıllarda bu alanda
önemli gelişmelerin yaşandığını ifade ede-
rek, özellikle de inşaat sektöründe ölümlü
iş kazalarında azalma olduğunu kaydetti.

İş sağlığı ve güvenliği alanında yaşanan
gelişmelerin ve değişen mevzuatın derin-
lemesine ele alındığı "4. Sağlık Sektörün-
de İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyu-
mu", İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ga-
ziosmanpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi kon-
ferans salonunda yoğun bir katılımla baş-
ladı. Bu yıl Afet ve Acil Durumlar Yöne-
timi'nin konu edinildiği ve iki gün sürecek
olan sempozyumun ilk gününe Gazios-
manpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu,
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Mü-
dürü Doç. Dr. Fatih Kara, Marmara İş Sağ-
lığı ve Güvenliği Federasyonu Başkanı Cey-
hun Targın, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniver-
sitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emir Tan,
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bi-
limleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cüneyt
Ulutin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı İl Sağlığı ve Güvenliği Genel Mü-
dürlüğü yetkilileri ve davetliler katılım
gösterdi.

"Tüm sorumluluk işverende"
İş sağlığı ve güvenliği alanında Türki-

ye'de 2000'li yılların başından bugüne ka-
dar birçok gelişme sağlandığını belirten Prof.
Dr. Cüneyt Ulutin, "Özellikle mevzuat ve
kanun alanında önemli değişiklikler var. An-
cak bu kanunları uygulamak, özelikle iş-
verenleri bu konuda bilinçlendirmek oldukça
zor. O yüzden bu kültürün yayılması gere-
kiyor. İşveren işçisinin sağlıklı ortamda ça-
lışmasını sağlamakla yükümlü kanunen bi-
rinci dereceden sorumlu kişidir. Bunu ken-
dileri yapabildiği gibi eğitimlerini almak su-
retiyle iş sağlığı ve güvenliği uzmanına da
devredebilirler. Ancak kesinlikle sorumluk

kendilerindedir. Nitekim iş görenin de so-
rumlulukları var. İş gören işverenin temin
ettiği koruyucu ekipmanları kullanmak
zorunda. Tozlu bir ortamda çalışan iş gö-
ren kendisini verilen maskeyi kullanmak zo-
runda. Kullanılmadığından bu kişilerde
ileride meslek hastalığı görülme oranı ol-
dukça artıyor. Öncelikle bu konuda iş gö-
rende bir bilinç oluşturulmalı. İş görenler ön-
celikle kendilerini korusunlar, kendilerini
koruyacakları ekipmanlar sağlanmıyorsa
haklarını aramalılar" dedi.

"İş gören haklarını bilmeli"
İş gören ve ailesinin kanunun onlara ta-

nıdığı hakları bilmeleri gerektiğinin altını
çizen Prof. Dr. Ulutin, "İşe girildiği zaman
iş görenlere mutlaka bir eğitim verilmek zo-
runda. Bu eğitimler belirli periyotlarda en
az senelik olmak üzere tekrarlanmalı. Do-
layısıyla iş görenin bu konuda bir zafiyet
göstermemesi ve geri adım atmaması ge-
rekiyor. Tehlikeli bir durum varsa 'Ben ça-
lışmayacağım' diyerek, çalışma ortamını terk
etme hakkına sahiptir" diye konuştu.

"Okullarda afet ve acil planları oluşturmak
istiyoruz"

İş kazalarında azalma olduğunu kayde-
den Prof. Dr. Ulutin, " Avrupa'da iş kaza-
larında birinci sıradaydık. Her gün ölümlü

3 iş kazası meydana geliyordu. Günümüz-
de özellikle de inşaat sektöründe yaşanan
gelişmeler ve işverenlerin de bu konuda bi-
linçlenmesiyle iş kazalarında azalma oldu.
Özellikle yüksekten düşmeye bağlı kaza-
larda azalma var. Meslek liseleri düzeyin-
de bu alanda eğitimlerin verilmesi bu ko-
nuda erken yaşta bilinçlenme sağlayaca-
ğından ileride belki daha da azalacaktır. 

Bu alanla ilgili üniversite olarak Milli
Eğitim Bakanlığı da uygun görürse okul-
larda afet ve acil planları oluşturup, bunla-
rın eğitimini vermek işitiyoruz. Bir afetin
ya da kazanın gün içinde ne zaman olaca-
ğı belli değildir, gündüz de olabilir. Bu du-
rumda binlerce öğrenci tehlikeye girmiş olur.
O nedenle bu alanda çalışmalarımızı titiz-
likle sürdürüyoruz" ifadelerinde bulundu.

"Mevzuatımız AB ile örtüşüyor"
İş sağlığı ve güvenliği alanında Türki-

ye'deki mevzuatın oldukça geniş olduğunu
bildiren Prof. Dr. Ulutin, Türkiye'de kaza
oranlarının oldukça azaldığını söyleyerek,
"Mevzuat olarak Avrupa Birliği'ne (AB) ba-
kığımız zaman mevzuatımız onlarınkiyle ör-
tüşüyor. Hatta bizim mevzuatımız onla-
rınkinin içermediği hassas konulara kadar
değiniyor. Çünkü bu iş sadece Aile, Çalış-
ma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın de-
ğil, Sağlık Bakanlığı'nın da işlemiş olduğu
bir prosedür. Bir de bunun eğitim ayağı var.
Üniversiteler toplu olarak bu misyonu ye-
rine getirmek için iş birliği içinde çalışıyor"
dedi. İş psikolojisine de değinen Prof. Dr.
Ulutin, "İş psikolojisinde önemli olan stre-
si yönetmeyi öğrenmektir. Bunun çeşitli yol-
ları var. Bunlar yaşam biçimini ve davra-
nış alışkanlıklarını değiştirme yollarıdır.
Uzun saat çalışan işçilerin dinlenme ve bes-
lenme konusunda daha dikkatli olmaları ve
bazı gıdalarda seçici olmaları gerekiyor. Var-
diya usulü çalışanların gece uzun süre ça-
lışmalarından dolayı melatonin hormonu ile
ilgili sıkıntılar olabileceği için bu hormonu
alabilecekleri gıdaları tüketmeleri lazım" di-
yerek sözlerini sonlandırdı.

Yeni Yüzy�l Üniversitesi Gaziosmanpa�a Hastanesi
Sa�l�k sektöründe i� kazalar� konu�uldu 
İstanbul  Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi ve Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından dördüncüsü

düzenlenen "Sağlık Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu" yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.
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YÖNETİCİ HEMŞİRE PROGRAMI TAKIM EĞİTİMİ

İYYÜ GAZİOSMANPAŞA HASTANESİ MEDİKAL ARAMA KURTARMA 
EKİBİ (MAKE) KURULDU

HASTA GÜVENLİĞİ 
EĞİTİMİ

İLETİŞİM EĞİTİMİ

Hastanemizde Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi işbirliği ile Şubat ayında 
sorumlu hemşirelerimizin ve Shift hemşirelerimizin katılım sağladığı eğitim programımızı 
gerçekleştirdik.

İlk defa 2018 yılı başında acil ünitesi 
ve diğer birimlerde çalışan sağlık 
personellerimizin fikri olarak ortaya 
çıkan sağlık personellerinden oluşan 
gönüllü arama kurtarma düşüncesi üst 
yönetimimizin de desteğiyle filizlenmeye 
başladı. İstanbul Sağlık Müdürlüğüyle 
yapılan iş birliği çerçevesinde ülkemizde 
başka bir örneği bulunmayan, hem 
medikal hem de arama kurtarma 

Bilgi Üniversitesi Şansel Caniko ve 
Mehmet Çetinkaya hocalarımızla  
“Takım Kurma ve Takımı Birarada Tutma 
Eğitimi”mizi gerçekleştirdik.

Hasta Hizmetleri ve Otelcilik Hizmetleri 
çalışanlarımız Hasta Güvenliği 
Eğitimlerini tamamladılar.

Hastanemiz Konferans 
Salonunda Psikodemi 
Kurucusu Eğitim Uzm. 
Psikolog Namık Duran 
Hemşirelerimiz ile 
“Mutlu olmak, Mesleki 
Profesyonellik, İletişim 
Becerileri, Hasta ile İletişim” 
konulu çok keyifli söyleşilerini 
gerçekleştirdiler.

fonksiyonunu icra edebilme yeterliliğine 
sahip, temel eğitimlerini tamamlayan 
İYYÜ Gaziosmanpaşa Hastanesi Medikal 
Arama Kurtarma Ekibi (MAKE) dinamik 
ve yüksek motivasyonlu bir şekilde 
yerel ve ulusal her türlü göreve hazırdır. 
Bu süreçte bizlere her türlü desteği 
veren başta Yönetim Kurulu Başkanı 
Başkanımız Sayın Mustafa Hayta olmak 
üzere, değerli yönetim kurulu üyelerimize, 

süreçte görev alan tüm yöneticiler ve 
personellerimize çok teşekkür ediyoruz.

Özel olarak bu eğitimlerin yapılmasına 
destek ve onay veren İstanbul Sağlık 
Müdürü Sayın Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, 
Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Doç.Dr. 
Ahmet Türkdoğan, Başkan Yardımcısı 
Sayın Dr. Mustafa Özyavuz, Osman 
Türk, Kemal Özmen, Erkan Kaya çok 
değerli UMKE eğitmenlerine ayrı ayrı 
teşekkürlerimizi sunarız.
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6. HAP EĞİTİMİ

HASTANEMİZDE 8 MART KUTLAMASI

SOSYAL KOMİTE KARTEPE ORGANİZASYONU 

ÇEVRE DOSTU 
HASTANE

NRP EĞİTİMİ
7 farklı hastaneden hekim ve hemşirenin katıldığı NRP eğitimine 13,14,15 Mart 
tarihlerinde ev sahipliği yaptık.

Altıncısını düzenlediğimiz HAP eğitimine bu sefer Kıbrıs’lı misafirlerimizde davetliydi... 

Atık ayrıştırmada en iyi hastane olduğumuz 
için Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından 
Çevre Dostu Hastane belgesi ile 
onurlandırıldık. 

DARÜLACEZE 
ZİYARETİMİZ

Kurumsal Darülaceze ziyaretimiz.

DOĞUM GÜNÜ 
KUTLAMALARI

Çalışma arkadaşlarımızın doğum 
günlerini kutluyoruz. 

YYÜ Gaziosmanpaşa Hastanesi heryerde sloganı ile çalışma arkadaşlarımızla 
Kartepedeyiz.

Çalışanlarımızın %68’inin kadınların oluşturduğu hastanemizde 8 Mart Dünya Emekçi 
Kadınlar Gününü kutladık.
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BASINDA BİZ

AYIN TEŞEKKÜRLERİ...
Ocak Ayı Boyunca Hastalarımızdan En Çok Teşekkür Alan: 
Hekimimiz; Prof. Dr. Şinasi Sevmiş, Hemşiremiz; Emine Akman,
Bölümümüz; 4. Kat Kadın Doğum Servisi, Tüm Hastane Personelidir.

Mart Ayı Boyunca Hastalarımızdan En Çok Teşekkür Alan:
Hekimimiz; Prof. Dr. Erkan Topuz,
Bölümümüz; 4. Kat Kadın Doğum Servisi, Tüm Hastane Personelidir.

Şubat Ayı Boyunca Hastalarımızdan En Çok Teşekkür Alan:
Hasta Hizmetlerinden Kübra Akyüt
Bölümümüz; 4. Kat Kadın Doğum Servisi, Tüm Hastane Personelidir.

Ekiplerimize hasta memnuniyeti için teşekkür ederiz.


