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İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nin 
Yeşilköy Wow Convention Center’da 
düzenlediği mezuniyet töreninde İstanbul 
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi ilk 
mezunlarını verdi.

Mezuniyet törenine Milli Eğitim Bakanı 
İsmet Yılmaz ve İstanbul Valisi Vasip Şahin, 
Öğretim Üyelerimiz ve öğrencilerimizin 
değerli aileleri katıldı. 2012 yılında tıp 
eğitimine başlayan 44 hekim adayı altı 
yıllık eğitim ve öğrenimlerini tamamlayarak 
mezun oldular. Fakültemiz Dekanı Prof. 
Dr. Demir Budak yaptığı konuşmada 

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ GAZİOSMANPAŞA 
HASTANESİ TIP FAKÜLTESİ İLK MEZUNLARINI VERDİ

ilk mezunlarımızı vermenin heyecanını 
taşıdığını ve mezun olan hekimlerimizin 
ömür boyu sabırla, azimle, sebatla, 
gururla ve özveri ile bu mesleği 
yapacaklarına olan inancını belirtti. Sayın 
Budak, hekim adaylarının yetişmesinde 
ailelerin katkısını vurguladı ve “Ne kadar 
gururlansalar haklılar” dedi. Dekanımız, 
ayrıca öğrencilerimizin eğitimine katkıda 
bulunan tüm öğretim üyelerine ve öğretim 
elemanlarına emekleri için teşekkür etti ve 
özellikle klinik eğitimlerine, hekimlik tutum 
ve becerilerinin gelişmesine önemli katkıları 

Merhabalar,

TC. Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi ilk 
mezunlarını verdi. Bir üniversitenin Tıp Fakültesi’nin 
ilk mezunları içinde bulunmak ve tıp camiamıza 
bir Türk Doktoru olarak katılmak onurların en 
büyüğüdür. Bu onur başta Sayın Rektör Prof. 
Dr. Yaşar Hacısalihoğlu ve Sayın Dekan Prof. Dr. 
Demir Budak olmak üzere, Mütevelli heyetimiz, 
Yönetim Kurulumuz ve hepimizindir. Bu vesile ile 
ilk mezunlarımızı bir kez daha buradan kutluyor 
ve daha nice başarılar diliyoruz. Tıp Fakültemizden 
aldıkları feyz ve ivme ile yollarının çok açık olacağı 
inancındayız. Yeni öğretim ve eğitim yılımızın 

olan Gaziosmanpaşa 
Hastanesi tüm çalışanla-
rına teşekkürlerini belirtti. 
Prof. Dr. Demir Budak, 
altı yıllık zorlu tıp eğitimini 
başarı ile tamamlayan 
öğrencilerimizi tebrik 
etti ve hekim adaylarına hekimlik yeminini 
ettirdikten sonra diplomalarını verdi. 
Öğretim üyeleri ve mezun hekimlerimiz 
birlikte fotoğraf çektirdikten sonra tören 
tamamlandı. Yeni mezun hekimlerimize 
meslek hayatlarında başarılar diliyoruz.

başladığı şu günlerde tüm öğrencilerimize başarılar 
diliyoruz.

Son iki aydan bu yana yaşadığımız güncel olaylara 
değinecek olursak;

Metabolik Kalp Kası ve Vücut Kası Hastalığı nedeniyle 
mekanik kalp destek sistemi uyguladığımız hastamız 
Ece Öztürk’ün 3,5 ay sonra taburcu oluşunu ve hayata 
tutunuşunu pasta keserek ailesi ile birlikte kutladık. 
Hastanemiz ve Kalp Nakli ekibimizin başarısı ulusal 
basında yer buldu.

Prof. Dr. İsmail Bülent Özçelik ve cerrahi ekibin 
travmatik sağ kol yaralanmasından 4,5 yıl sonra 
sağ kolda yaptıkları kas transferi sonrası hastanın 
tutmayan parmaklarını kullanır duruma getirmek 
ayrı bir başarı öyküsüdür. Yazıları görsel basında 
geriş bir şekilde yer almıştır.

Doç. Dr. Hakan Yıldız ATV Ana Haber’de yorgunluk ve 
unutkanlıklarımızın temellerini anlatmıştır. Tebrik 
ediyoruz.

Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Nuri Kurtoğlu 

EDİTÖRÜN
NOTU

Fox TV de zayıflama haplarına dikkat çekmiş ve 
bu konuda bilinçlenmenin yükselmesine katkıda 
bulunmuştur.

Doç Dr. Murathan Uyar böbreklerimizi korumanın 
10 yolunu Posta Gazetesi’nde anlatmıştır.

Tatil sonrası bozulan beslenme düzenimizin tekrar 
planlanması yollarını Beslenme ve Diyet Uzmanımız 
Nilay Şabanoğlu Cansever’in Sabah Gazetesi’ndeki 
tam sayfa yazısı tatilden dönenler için güzel bir yazı. 

Doç. Dr. Müge Gökçe ve Prof. Dr. Avni Atay’ın, 
yaptıkları başarılı kemik iliği nakli haberleri Vatan, 
Habertürk gazetesi, ATV ve Beyaz TV kanallarında 
yer almıştır.

Bu sayımızda Karaciğer ve Böbrek Nakli Birimimiz 
tanıtılmaktadır.

Yukarda anlattığım örneklerden daha niceleri 
var. Bu yeni sezonun Ana Bilim Dallarımıza ve tüm 
ekiplere başarılar getirmesini diliyor ve saygılarımı 
sunuyorum.

Dr. Öğr. Üyesi  
Mehmet BALKANAY 

Kalp Nakil Merkezi  
Başkanı
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Ülkemizde 100.000’den fazla böbrek 
hastası bulunmakta olup, bunların yaklaşık 
60.000’i böbrek yetmezliği tanısıyla diyaliz 
tedavisi olmaktadır. 

Bu hastalardan ancak %5’i, böbrek nakli 
için verici bulabilecek şansa sahiptir.

Böbrek nakli ihtiyacı olan hastalara, 
doğru yaklaşımla ve uygun bir programla 
zamanında böbrek nakli yapılması hayat 
kurtarıcıdır. Bu da ancak, doğru programla, 
doğru takiple, uygun donör bulunmasıyla 
ve başarılı bir ameliyatla mümkündür.

Böbrek yetmezliği nedir? 
Böbreğin başlıca işlevleri;

• Vücudun su, tuz ve kalsiyum dengesini 
sağlamak,

• İdrar aracılığıyla zararlı maddeleri ve 
ilaçları vücuttan atmak,

• Hormon, kan yapımı, şeker metabolizması 
gibi çok önemli işlevleri dengelemektir. 

Böbrek yetmezliğinde böbreğin bu 
işlevlerinde bozulma olmaktadır.

Diyaliz nedir?  
Böbrek hastalıkları ve yetmezliği, 
böbreklerin görevini yeterince yerine 
getirememesine yol açar. Bu kişilerde, 
yetersiz böbrek işlevlerini sağlamak üzere 
diyaliz (kanın özel filtreler ve cihazlar 
aracılığla istenmiyen maddelerden 
temizlenmesi) yöntemi uygulanmaktadır. 

Ancak diyaliz ile böbreğin çok az 
fonksiyonu yerine getirilir. En önemliside 
vücudumuzda 24 saat boyunca durmadan 
çalışan bir organın yeri, haftanın 3 günü 3-4 
saat çalışan bir makina ile doldurulmaya 
çalışılır. 

Diyaliz yöntemi, hemodiyaliz ve periton 

diyaliz olarak iki şekilde uygulanmaktadır. 
Her iki uygulamada da vücuttaki atıklar 
filtre edilmektedir. Hemodiyalizde bu işlem 
makineye bağlı olarak gerçekleştirilirken, 
periton diyalizinde özel bir membran 
yardımı ile kan filtrelenmektedir. Bu 
yöntemler esnasında kişiye özel diyet planı 
uygulanmaktadır. 

Böbrek nakli nedir? 
Böbrek yetmezliği olan hastaların en somut 
ve kalıcı tedavi yöntemi böbrek naklidir. 
Böbrek naklinin diyaliz yöntemlerine göre 
birçok üstünlüğü bulunmaktadır. Bunlar 
şöyle özetlenebilir:

• Nakledilen böbrek; diyalizin haftada üç 
(3) gün yaptığı atık madde temizleme 
işini her dakika her saniye yapmaktadır. 

• Yaşam süresi diyalize göre 2-2,5 kat 
uzamaktadır.

• Kişinin yaşam kalitesi normale 
dönmektedir.

• Ekonomik açıdan diyalize göre daha iyi 
bir çözümdür.

Çapraz nakil nedir? 
Bazı böbrek hastaları vericileri olmasına 
rağmen kan uyumsuzluğu nedeniyle kendi 
vericilerinden böbrek alamamaktadır. 
Aynı durumdaki iki çift arasında birinin 
vericisinden diğerinin alıcısına böbrek nakli 
yapılabilmektedir ve buna çapraz nakil adı 
verilmektedir.

 Bu uygulamanın yaygınlaştırılabilmesi 
için canlı vericisi olan ancak kan grupları 
uyuşmayan hastaların nakil merkezine 
başvurmaları gerekmektedir. Böylece 
hasta havuzu genişlemekte ve nakil için 
organ bulunması sorunu çözülebilmektedir. 
Çapraz nakilde her iki verici ameliyata 

BÖBREK NAKLİ UMUDA HAYAT 
VERİYOR!

aynı anda başlamakta ve böbrekler aynı 
anda çıkartılarak nakil yapılmaktadır. Bu 
durum, iki uygun böbrek naklinin aynı anda 
gerçekleşmesini sağlayarak, iki yaşamı 
kurtarmaktadır. 

Çapraz nakilde en önemli kriterlerden biri 
vericilerin yaş ve böbrek fonksiyonlarının 
birbirine yakın olması gereğidir.

Kan ve doku uyumu olmadan da 
nakil yapılabilir mi? 
Organ naklinde kan grubunun Rh pozitif 
veya negatifliğinin hiçbir önemi yoktur. 
Sadece kan gruplarına bakılmaktadır. Eğer 
canlı vericide doku uyumu yoksa bu durum 
organ nakline engel değildir. Sadece 
nakil öncesi kullanılan ilaçların dozu 
değiştirilerek, başarılı nakil yapılabilmekte 
ve hastalar sağlıklarına kısa sürede 
kavuşabilmektedir.

Böbrek nakli merkezi seçiminde 
dikkat edilmesi gereken kriterler:
• Organ nakli ekibinin bilgi, beceri ve 

deneyimi

• Tüm böbrek nakli yöntemlerinin 
uygulanabildiği bir altyapı ve deneyim

• Dünya standartlarında değerlendirme, 
tanı, tedavi, ameliyat ve takip yapabilecek 
bir altyapı 

• Yasal ve etik süreçlerin her aşamada 
en yüksek düzeyde ve özenle yerine 
getirilmesi

• Hasta ve yakınlarına kesintisiz rehberlik 
ve destek hizmetleri verebilecek altyapı 
ve uzman bir ekip

Doç. Dr. Sema Aktaş
Organ Nakli Merkezi

Soldan Sağa: Merve UZ, Arzu AYRANCI, Tuğçe Nur KARAYURT, Mumine AYDIN, Dr. Arber JEMİRİ, Doç. Dr. Hakan YILDIZ, Prof. Dr. Şinasi SEVMİŞ, 
Doç. Dr. Murathan UYAR, Op. Dr. Murat SEVMİŞ, İpek ELATAŞ İLHAN, Hakan CİNDEMİR, Hasan Basri ERDEM, Belma ERDOĞAN
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Karaciğer nakli kimlere yapılır? 
Türkiye’de en sık hangi nedenle 
karaciğer nakli yapılmaktadır?
Karaciğer nakli ani gelişen karaciğer 
yetmezliği, kronik karaciğer hastalığı 
yani halk dili ile siroz, bazı karaciğer 
tümörleri ve karaciğerin bazı metabolik 
hastalıklarında yapılır. Sirozun birçok tipleri 
vardır. Türkiye’de en sık görülen hepatit 
B’ye bağlı sirozdur. Bu nedenle en sık 
hepatit B sirozlu hastalara nakil yapılır. 
Bunun dışında hepatit C, alkole bağlı siroz, 
karaciğer yağlanmasına bağlı sirozlara 
nakil yapılmaktadır. 

Akut (Ani gelişen) Karaciğer Yetmezliği: 
Ani gelişen karaciğer yetmezliği hastaları 
karaciğer yetmezliğinde birincil öncelikli 
hastalardır. Nakil ile tedavi edilemeyen 
bu hastalar 3-5 gün içinde kaybedilirler. 
Bilinçte bulanıklık ve kan pıhtılaşmasında 
uzama gelişen bu hastalarda öncesinde 
bilinen herhangi bir karaciğer siroz öyküsü 
mevcut değildir. Birçok neden olmakla 
birlikte viral hastalıklar ve ilaçlar ani 
gelişen karaciğer yetmezliğinin en önemli 
nedenlerindendir. 

Karaciğer nakli ne zaman 
yapılmalıdır?
Karaciğerde siroz gelişmesi karaciğer 

nakli için tek başına yeterli neden değildir. 
Nitekim bir hasta siroz olup 15-20 yıl 
nakil gerektirmeden yaşayabilir. Karaciğer 
nakli karaciğer fonksiyonlarının ileri 
derecede bozulduğu ve varis kanaması, 
karında su toplaması (assit), bilinç durum 
değişimleri geliştiğinde düşünülür. Çünkü 
bu tür komplikasyonların geliştiği hasta 
gruplarında yaşam beklentisi önemli 
derecede azalmaktadır. Karaciğer ilişkili 
böbrek fonksiyonlarının bozulması diğer 
önemli acil transplantasyon düşünülmesi 
gereken durumlardandır.

Siroz hastasının karaciğer nakli 
zamanlamasını belirlemek amacı ile 
laboratuvar değerleri ile MELD puanlaması 
hesaplanır. Bu hesaplamalar hastaların 
doğru zamanda son dönem karaciğer 
hastalığı gelişmeden önce nakil öncesi 
hazırlıklarının tamamlanmasını olanak 
sağlamaktadır.

Siroz zemininde gelişmiş karaciğer 
tümörleri için tek küratif tedavi seçeneği 
karaciğer naklidir. 

Nakil için kimlerden karaciğer 
alınıyor? 
Karaciğer ya beyin ölümü olmuş kişilerden 
(kadavra) ya da canlı vericilerden 
alınmaktadır. 

Ülkemizde organ bağışı oranı 10 - 20 

yıl öncesine göre çok daha iyi olmakla 

birlikte bekleme listesinde artan hasta 

sayılarının çok daha gerisindedir. Kadavra 

yetersizliğinden dolayı 1998’den itibaren 

canlıdan canlıya karaciğer nakilleri 

başlatılmıştır. 

Canlı karaciğer verici kullanılmasının en 

büyük avantajı, alıcının nakil bekleme 

listesinde uzun süre beklemeden karaciğer 

bulabilme şansına sahip olmasıdır. 

Nitekim bekleme listesinde bekleme süresi 

uzadıkça hastanın sağlık durumu daha da 

kötüleşmekte, bu hali ile ameliyata alınmak 

zorunda kalmakta ya da listeden çıkarılmak 

zorunda kalınabilmektedir. 

Karaciğer nakli yapılan insanlar 
normal hayata dönebilirler mi?
Karaciğer naklinin amacı, kişiyi normal, aktif, 

üretken hayatına geri döndürebilmektir. 

Nakil olması gereken hastalar 
karaciğer nakli olmazsa başka 
tedavi olabilirler mi? 
Halen ne ülkemizde ne de dünyada 

karaciğer nakli gereken hastalar için başka 

bir tedavi seçeneği yok. Karaciğer nakli 

ileri dönem karaciğer hastaları için hayat 

kurtarıcı yöntemdir. 

KARACİĞER HASTALIKLARI VE 
KARACİĞER NAKLİ

Prof. Dr. Şinasi Sevmiş
Organ Nakli Merkezi Başkanı

Karaciğer nakli karaciğer yetmezliği hastalarında 
hayat kurtaran tedavi yöntemidir. Karaciğer nakli 
olmaksızın yaşam oranı %10 ve altında olan hastaların 
karaciğer nakli ile yaşama tutunma olasılıkları  
%90 düzeylerindedir. 

Soldan Sağa:

Dr. Arber JEMİRİ

Belma ERDOĞAN

Doç. Dr. Murathan UYAR

Prof. Dr. Şinasi SEVMİŞ

Dr. Öğr. Üyesi Hakan KİLERCİK

Op. Dr. Murat SEVMİŞ

Doç. Dr. Hakan YILDIZ
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Organ bağışı nedir? 
Bir insanın organlarının bir kısmını veya 
tamamını, henüz sağlıklı iken, beyin 
ölümünün ardından başka insanlarda 
yararlanılmak üzere bağışlaması işlemidir. 
Bir bakış açısıyla; organ bağışının, kan 
naklinden farkı yoktur. 

Kimler organ bağışında 
bulunabilir? 
Sağlıklı, 18 yaşını doldurmuş ve doğru ile 
yanlışı ayırabilme yeteneğine sahip herkes 
organlarını bağışlayabilir.

Hangi organ ve dokular 
bağışlanabilir?
Başta böbrek olmak üzere, karaciğer, 
kalp, akciğer, ince barsak ve pankreas gibi 
organlar 

Kalp kapağı, göz kornea tabakası, kas, 
kemik ve kemik iliği gibi dokuları

Son yıllarda giderek artan hızda yüz ve 
ekstremiteler bağışlanabilmektedir.

Ayrıca yaşarken yapılabilen (böbrek, 
karaciğer, ince barsak ve pankreas gibi) 
organ bağışı türleri de vardır. 

Organ bağışı nerede ve nasıl 
yapılır?
Türkiye’de birçok devlet ve üniversite 
hastanesinde organ bağışı işlemleri 
yapılmaktadır. 

Organ bağışı için; 

• Sağlık Müdürlüklerinde, 

• Hastanelerde, 

• Emniyet Müdürlüklerinde (Ehliyet Alımı 
Sırasında), 

• Organ Nakli Yapan Merkezlerde, 

• Organ nakli ile ilgilenen Vakıf, Dernek vs. 
kuruluşlarda 

Organ bağışında bulunabilmek için; organ 
bağışı kartını iki tanık huzurunda doldurup 
imzalamak yeterlidir. 

Organ bağışı yapanların, bu durumdan 
ailelerini de haberdar etmeleri daha sonra 
çıkabilecek problemleri önlemek açısından 

ORGAN BAĞIŞI

Koor. Belma Erdoğan
Organ Nakli Merkezi Koordinatörü

yararlı olacaktır. Organ bağışında bulunan 
kişilerin organ bağış kartını daima yanında 
taşıması organ bağışı işleminin karışıklık 
ve gecikme olmaksızın yerine getirilmesini 
sağlayacaktır. Kişi organ bağışından 
vazgeçtiği anda organ bağış kartını 
taşımaktan vazgeçmeli ve bu kararını 
ailesine bildirmelidir.

Organ bağışından faydalanacak 
kişi nasıl seçilir?
Alınan Organların hangi hastaya 
nakledileceği Sağlık Bakanlığı Ulusal Organ 
Nakli Koordinasyon Merkezi tarafından 
belirlenmektedir. 

Hastalar ulusal bekleme sırasında kayıtlı 
bulunan hastalardan seçilmektedir. Eğer 
herhangi bir organ nakli merkezine kayıtlı 
değilseniz kadavradan organ nakli olmanız 
mümkün değildir.

Ulusal Bekleme Listesine organ nakli 
yapan bütün merkezlerden kayıt yapılabilir. 

Acil organ nakli olması gereken hastalara 
Sağlık Bakanlığı denetiminde bulunan bir 
bilim kurulu tarafından değerlendirilmekte 
ve çıkan ilk organ acil durumdaki 
hastaya nakledilmek üzere ilgili merkeze 
gönderilmektedir.

Bağışlanan organların para ile 
başkasına satılması mümkün 
müdür? 
Hayır! Satılamaz. Bir insan öldükten sonra 
organları bağışlandığında, Organ Nakli 
koordinasyon sistemi devreye girer. Bu 
sistem gereğince bağışlanan organlar 
Sağlık Bakanlığı’nın Bölge Koordinasyon 
Merkezine (BKM) ve oradan da Ulusal 
Koordinasyon Merkezine (UKM) bildirilirler. 
Organların merkezlere dağıtımı bu 
bildirimler sonucunda belirlenir.

Organ bağışında bulunan 
kişinin ameliyatında cenazenin 
bütünlüğü bozulur mu?
Kadavradan organ çıkarma işlemi herhangi 
bir canlı ameliyatı kadar büyük bir özenle 
yapılır. Organlar çıkarıldıktan sonra 

mümkün olduğunca estetik dikişlerle 
dikilerek, bedenin hiçbir şekilde zarar 
görmemesine büyük özen gösterilir. 

O bedenler organların kıymetini çok iyi 
bilen hekimler için kutsaldır ve çok büyük 
bir saygıyı hak etmektedirler.

Organ bağışında bulunan kişi 
bundan vazgeçebilir mi?
EVET. Ama bunu mutlaka yakınlarınıza 
söylemeniz gerekir. Çünkü günü 
geldiğinde bağışınızı değerlendirecek 
olanlar yakınlarınızdır. 

Bu kararınızdan sonra bağış kartınızı da 
imha etmeniz gerekir. 

Bugün ülkemizdeki uygulamaya göre 
bağış kartınız olsa bile yakınlarınız izin 
vermedikçe organlarınız alınmaz.

Organ bağışında bulunurken tüm 
organlarımı bağışlamak zorunda 
mıyım? 
Kesinlikle HAYIR. İstediğiniz organınızı 
bağışlamanız mümkün. Organ bağış 
kartınızda bunu belirtecek seçenekler 
bulunmaktadır. Ayrıca yakınlarınıza bunu 
söylemeniz de yeterli olacaktır.

Sağlık sorunum olduğunda 
üzerimde organ nakli kartı 
bulunursa bir sorun çıkar diye 
tedirgin oluyorum. Bu endişemde 
haklı mıyım?
Tababet ilkelerine göre hiç kimsenin 
hayatı hiç kimse için feda edilemez. Bir 
kişinin hayatı bütün insanlık uğruna bile 
feda edilemez. O nedenle hiç bir endişeye 
gerek yok. “Suistimal olabilir mi?” diye 
düşünenler için ise; organ nakli kalabalık bir 
ekibin işidir. Kaldı ki organların alınabilmesi 
için kişinin hayattayken bağış yaptığı halde 
yine de ailenin izninin alınması gerektiği 
unutulmamalıdır.
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GERÇEKLEŞEN ETKİNLİKLER

İŞARET DİLİ EĞİTİMİ
8 Haziranda başlayan Milli Eğitim Bakanlığı iş 
birliği ile yürütülen Temel İşaret Dili eğitimini 
14 Temmuz 2018 de kurum iç ve kurum dışı 
katılım sağlanarak başarı ile tamamlanmıştır.

Bu eğitimle işitme engelli bireylerin yaşam 
biçimini ve aslında doğuştan engelli bireyin 
hiç Türkçe bilmediğini öğrendik. İşte bu 
yüzden şimdi hastanemizi tüm hasta 
profiline hitap edecek şekilde tekrar gözden 
geçirilmesi üzerine çalışmaların başlatılması 
planlanmaktadır.

EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ
Hastanemizde düzenlenen YENİSEM iş birliği 
ile Eğitici Eğitimi 2.turu 10-13 Temmuz 2018 
tarihleri arasında Hemşire ve idari birimlerden 
katılım sağlayarak tamamlamış bulunuyoruz.

HASTANEMİZ TARAFINDAN 
KKTC’YE GÖNDERİLEN 
EKİP, ACİL SERVİS HEMŞİRE 
VE HEKİMLERİNE CPR VE 
TRİYAJ EĞİTİMİ VERDİ
18 Haziran -23 Haziran 2018 tarihleri arasında 
KKTC Sağlık Bakanlığı iş birliği içerisinde 112 
Komuta Sağlık Çalışanları ve Kamu Acil servis 
hemşire ve hekimlerine CPR ve Triyaj Eğitimi 
Hastanemiz tarafından gönderilen ekip ile 
verilmiştir. Yoğun Bakım Sorumlu Hekim Dr. Öğr. 
Üyesi Metin Bektaş, Hem. Hiz. Müd. Yrd. Uzm. 
Hem. Sibel Kibar Dağlı, Acil Servis Sorumlusu 
Uğur Durmaz, Süpervizör Muammer Temel 
görevlendirilmiştir. 4 günlük eğitim sonunda 40 
hekim, 100 hemşire eğitim almıştır. KKTC Sağlık 
Bakanı Sayın Filiz Besim ile Acil servisimizde 
uygulanan Triyaj Sistemi üzerine deneyimlerimizi 
paylaşarak önerilerimizi ilettik.Yeni Yüzyıl 
Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi olarak 
KKTC Sağlık Bakanlığı ile eğitim destek 
çalışmalarımız devam etmesi planlanmaktadır.
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YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ GAZİOSMANPAŞA 
HASTANESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN
COŞKULU MEZUNİYET TÖRENİ

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi bu yıl 

mezuniyet coşkusunu Yeşilköy Wow 

Convention Center’da Milli Eğitim Bakanı 

İsmet Yılmaz ve İstanbul Valisi Vasip 

Şahin’in katılımıyla gerçekleştirilen 

görkemli mezuniyet töreniyle meslek 

hayatlarına uğurlandı. Bu anlamlı günde 

Tıp Fakültesi de ilk mezunlarını vermenin 

mutluluğunu ve gururunu yaşadı. 

Törende konuşan İstanbul Yeni Yüzyıl 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar 

Hacısalihoğlu “Uzun eğitiminiz sonucunda 

bu mutlu güne ulaştınız. Şimdi önünüzde 

yine uzun ve meşakkatli bir yol var. Bu 

yolculukta sizlere güvencimiz tamdır. 

İsteğimiz, sizler için her zaman önemli 

olan değerlerle hemhal olmanız, değer 

üreten olmanız, özne olmanız ve hiçbir 

zaman hiç bir sahteliğe meyletmemenizdir. 

Buna olan güvenimiz tamdır. Sevgili 

gençler sizler erdemin simgesi olun. 

Gelecek adına vicdanın sesi olun. Her türlü 

zorluğa karşı asla pes etmeyin. Sabır sizin 

rehberiniz olsun. Dürüstlük hiçbir zaman 

vazgeçemeyeceğiniz ana şiarınız olsun. 

Taşıması zordur ama her zaman başı dik 

tutar. Vatanınızı, milletinizi asla unutmayın. 

Bizler sizlere sonuna kadar güveniyoruz. 

Yolunuz her daim açık olsun” diye konuştu.

Ailelere de seslenen Prof. Dr. Hacısalihoğlu: 
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“Sevgili aileler, bütün fedakârlığınızı 
yavrularınız için yaptınız. Hiçbir karşılık 
beklemediniz. Onlar da şimdi sizin 
yüzünüz güldürmek için donanımları, 
gelecek hayalleri ve hedefleriyle sizin o 
fedakârlığınızın karşılığını vermek üzere bir 
başlangıç yapıyorlar. Onlara güveniyoruz” 
dedi.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 
Gaziosmanpaşa Hastanesi Tıp Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Demir Budak yaptığı 
konuşmada ilk mezunlarımızı vermenin 
heyecanını taşıdığını ve mezun olan 
hekimlerimizin ömür boyu sabırla, azimle, 
sebatla, gururla ve özveri ile bu mesleği 
yapacaklarına olan inancını belirtti. Sayın 
Budak, hekim adaylarının yetişmesinde 
ailelerin katkısını vurguladı ve ne kadar 
gururlansalar haklılar dedi. Dekanımız, 
ayrıca öğrencilerimizin eğitimine katkıda 
bulunan tüm öğretim üyelerine ve öğretim 
elemanlarına emekleri için teşekkür etti ve 
özellikle klinik eğitimlerine, hekimlik tutum 
ve becerilerinin gelişmesine önemli katkıları 
olan Gaziosmanpaşa Hastanesi tüm 
çalışanlarına teşekkürlerini belirtti. Prof. Dr. 
Demir Budak, altı yıllık zorlu tıp eğitimini 
başarı ile tamamlayan öğrencilerimizi tebrik 
etti ve hekim adaylarına hekimlik yeminini 
ettirdikten sonra diplomalarını verdi. 
Öğretim üyeleri ve mezun hekimlerimiz 
birlikte fotoğraf çektirdikten sonra tören 
tamamlandı. Yeni mezun hekimlerimize 
meslek hayatlarında başarılar diliyoruz.

Törende daha sonra öğrenciler hep birlikte 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşegül Topal 
Sarıkaya’nın okuttuğu mezuniyet yeminini 
tekrarladılar. Yeminin ardından ise 
öğrenciler mezuniyet sevincini kep atarak 
kutladılar. Tören sonrasında öğrenciler ve 
aileleri hep birlikte çalan müzikler eşliğinde 
mezuniyet coşkusunu yaşadılar. 

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa 
Hastanesi Tıp Fakültesi ilk mezunları için 
boğaz gezisi düzenledi. Bu anlamlı geceye 
öğretim görevlileri, hastane yöneticileri 
ve mezun olan öğrenciler katıldı. Günün 
anlam ve önemini belirten konuşmaların 
ardından kutlamalar yapıldı,
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Prof. Dr. Avni Atay ve Doç. Dr. Müge Gökçe’nin Kemik İliği Nakli yaptıkları hastaları 
Betül ile ilgili haberleri ATV ve Beyaz TV kanallarında, Vatan ve Habertürk 
gazetesi, hurriyet.com.tr, sondakika.com ve mynet.com sitelerinde yer almıştır.

Prof. Dr. İ. Bülent Özçelik’in Kas Nakli haberi Cumhuriyet, 
gazetesinde, hurriyer.com.tr, deha.com.tr sitelerinde ve CNN 
Türk TV’de yer almıştır. 

Prof. Dr. Nuri Kurtoğlu’nun Meksika 
biberi hapının kalp sağlığına ve genel 
sağlığa zararları konulu görüşü, 
Fox TV’de yer almıştır.

Doç. Dr. Hakan Yıldızın B12 ve  
D vitamini hakkındaki görüşleri  
ATV Ana haberde yayınlanmıştır.

BASINDA BİZ

Sabah gazetesinde, Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Balkanay, Prof. 
Dr. Denyan Mansuroğlu, Op. Dr. Oğuz Konuksal ve Dr. Öğretim 
Üyesi Kenan Sever’in yapay kalp destek sistemi uyguladıkları 
hastamızla beraber haberleri yer almıştır.

Sabah gazetesi Günaydın ekinde Beslenme 
ve Diyet Bölümünden Dyt. Nilay Şabanoğlu 
Cansever’in ‘Çok renkli ve çok çeşitli beslenin’ 
konulu yazısı yer almıştır. Doç. Dr. Murathan 

Uyar’ın ‘Böbrek 
sağlığını korumanın 
yolları’ konulu haberi 
Posta gazetesinde 
yer almıştır.

Hürriyet gazetesinde Dr. Öğretim Üyesi 
Mehmet Balkanay’ın görüşü ve yapay kalp 
destek sistemi uyguladıkları çocuk hastamız 
Senanur Aksöz’ün haberi yer almıştır.

Bülten hakkında görüş ve düşüncelerinizi bizimle bulten@gophastanesi.com.tr adresinden paylaşabilirsiniz.


