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Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak, pan-
demi olsun, olmasın her daim, toplumumuzun sağlığının geliştirilmesinde tedavi edici sağlık hiz-
metlerinin en iyi koşullarda sağlanabilmesi amacıyla teknolojik gelişmeleri  takip etmekte, tüm 
sağlık tesislerimizde ( Ana Bina, Ek Bina, Vefa Psikiyatri Ek Binası, Fizik Tedavi ve Rehabilitas-
yon Ek Binası) etkin, verimli, kaliteli sağlık hizmeti sunmak üzere çalışmaktayız. 
Sağlık Bakım Hizmetlerine bağlı tüm meslekler profesyonel bilim ve sanata dayalı kurumsal ve 
uygulama içerikli meslek dalları olarak yol almaya devam etmektedir. 
 Sağlık Bakım Hizmetlerine bağlı tüm mesleklerin akademik bir disiplin olma yolunda hızla iler-
lediği, bilimsel süreçlerin uygulama alanlarda hayat bulduğu iletişimin çok hızlı olduğu günü-
müzde, bu bülten ile çalışanlarımız ile her ay düzenli olarak paylaşımları yapmak, motivasyonu-
muza ve bilgimize katkı sağlayacaktır. İdareci olarak şunun bilincindeyiz ki; “Çalışanlarla etkili 
bir iletişimin olması, fikirlerinin alınması motivasyonu artırdığı gibi buna bağlı olarak da sağlık 
hizmetinin kalitesinin artırılmasını da sağlar.” 
Çalışanlarımızın etkili, verimli, kaliteli sağlık hizmeti sunabilmesi için yapılan çalışmalar bilim-
sel araştırmalara da konu olmaktadır. Bu  konularda yapılan çalışmalara yer verdiğimiz bu sayı-
nın tüm çalışanlarımız için faydalı olmasını diler, yeni yılda tüm çalışanlarımıza sağlık, mutluluk 
ve başarılar diler, 14 Mart Tıp Bayramlarını kutlarım. 

 
 

Dr. Öğr. Üyesi Sertaş ERARSLAN 
BAŞHEKİM 
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Tüm dünyada yaşanan zorlu ve öngörülemez pandemi sürecinde tüm sağlık profesyonelleri olarak ön saf-

lardaki mücadelemiz hala devam ediyor.  

İdarecilerimiz, hekimlerimiz, hemşirelerimiz, ebelerimiz, sağlık memurlarımız, laborantlarımız, anestezi 

teknisyenlerimiz, radyoloji çalışanlarımız, idari ve destek hizmetleri çalışanlarımız olmak üzere tüm çalışanları-

mız pandemi sürecinde çok büyük emek verdiler. Bu dönem, sağlık çalışanlarımız toplumsal yaşamda ne kadar 

önemli bir yapı taşı olduklarını da tekrar göstermiş oldu. Ailelerinden, özel yaşamlarından feragat ederek destan-

sı bir mücadele verdiler. Vermeye de devam ediyorlar. Pandemi sürecinde sağlık çalışanlarımız; eğitimde, yoğun 

bakımda, filyasyonda, aile sağlığı merkezlerinde kısacası insanın olduğu her yerdeler. Maalesef bu süreçte ara-

mızdan ayrılan sağlık çalışanları da oldu.  Kendilerine rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum.  

 Sağlık hizmeti evrenseldir. Din, dil, ırk gibi ayrımlar asla gözetmez. Hastanemizde de yapılan düzenle-

melerle bu zorlu süreç olabildiğince iyi geçirilmeye çalışılmıştır. Tüm personelimiz birlik içerisinde, hizmet ver-

miştir. Bu vesileyle, ülkemizin her köşesinde gayret ve sevgiyle çalışan tüm sağlık çalışanları ve hekimlerinin14 

Mart Tıp Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.  

Sağlık Bakım Hizmetleri Bültenimizin farkındalık yaratması dileğiyle ilk sayısının hepimize hayırlı ol-

masını diliyorum. 

Çiğdem ZEREN 
SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜ 
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Valimiz Sayın Ali Çelik, İl Sağlık Müdürümüz Dr. Mehmet Erşan, 
Başhekimimiz Dr. Öğr. Üyesi Sertaş Erarslan, Sağlık Bakım Hiz-
metleri Müdürümüz Çiğdem Zeren  2022 yılına Hastanemiz Acil 
Servisinde çalışanlarımız ile birlikte girdi. Sağlık çalışanlarımızın 
yeni yıllarını kutlarayak, çalışmalarında kolaylıklar dilediler. 
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Bizlerde; Sayın Valimiz Ali Çelik ve İl Sağlık Müdürümüz Dr. 
Mehmet Erşan’a;  Sağlık çalışanlarını hatırlayıp Yeni Yıla girerken 
hastanemize yapmış oldukları ziyaretten dolayı çok teşekkür ede-
riz.  



Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürümüz Çiğdem Zeren, Müdür Yardımcıları-
mız Fatma Tanrıkulu İnce , Osman Çelikoğlu ve Sağlık Bakım Hizmetleri 
Koordinatörleri ileAna Bina Ayaktan Birimler ve  Ana Bina Acil Servis So-
rumlu Ahmet Akkuş, Acil Servis  Hekim ve Çalışanları bir araya geldi. Çiğ-
dem Zeren; Mesai arkadaşlarının çalışmalarında başarılar dileyerek, göster-
miş oldukları fedakarlıklarından dolayı kendilerine teşekkür etti. 
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ANA BİNA ACİL SERVİS 

ANA BİNA AYAKTAN BİRİMLER 
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Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürümüz Çiğdem Zeren, Müdür Yardımcılarımız Nur-
can Edis, Fatma Tanrıkulu İnce ve Sağlık Bakım Hizmetleri Koordinatörleri ile  Ek 
Bina Acil Servis Sorumlu ve  Çalışanları, Ayaktan Birim Sorumlu ve Çalışanları ile 
bir araya geldi. Müdür Çiğdem Zeren; Mesai arkadaşlarının çalışmalarında başarılar 
dileyerek, göstermiş oldukları fedakarlıklarından dolayı kendilerine teşekkür etti. 

EK BİNA AYAKTAN BİRİMLER 

EK BİNA ACİL SERVİS 
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3. Uluslararası 6. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik 
Kongresi Anadolu Sağlık Merkezi işbirliği ile 21-22 
Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen kong-
rede Stoma ve yara bakım hemşiremiz  Canan Bulut 
Ayaz yapmış olduğu “Yaşlıların Kolorektal Kanser 
Taramalarına Yönelik Bariyerleri" adlı çalışmasıyla 
ikincilik ödülüne layık görüldü.Kendisini tebrik 
eder, çalışmalarında başarılar dileriz.  

BİRİM SORUMLULARI TOPLANTISI 
Her ay düzenli olarak yapılan, hastanemiz birim sorumluları toplantısı , Sağlık Bakım Hizmetleri 
Müdürümüz Çiğdem Zeren başkanlığında gerçekleştirildi.  Yıl içerisinde yürütülecek  çalışmalar  
hakkında değerlendirme ve planlamalar yapıldı. 
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HEMŞİRELİK MESLEĞİNDE  
 TAM 40 YIL 

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 
Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesinde görev yapmakta olan 
Hemşire Sevim Demir bu yıl meslek-
te 40. Yılını dolduruyor. 
1982 yılında başladığı hemşirelik gö-
revini, halen devam ettirmekte olan 
Sevim Demir, yılların vermiş olduğu 
tecrübeleri paylaştı. Hemşirelik mes-
leğine  Sağlık Meslek Lisesinden 
Mezun olduktan,  hemen sonra  Trab-
zon’da başlayıp,  ardından  memleke-
ti Muğla’ya daha yakın olsun diyerek 
araştırıp bulduğu Kütahya’da bir 
meslektaşıyla  becayiş yolu ile  ata-

masını isteyip, geldikten sonra  güzel bir  yuva kurarak halen Kütahya’da yaşamını devam ettirmektedir. 
1982 yılının Mayıs ayında Kütahya Devlet Hastanesinde göreve başladıktan sonra da Hastanenin Ameliyathane, 
Yoğun Bakım, İntaniye ( Enfeksiyon Hastalıları) ve Fizik Tedavi, Psikiyatri servislerinde görev yapıp, halen 
Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde çalışan Sevim Hanım, en fazla süre  17 yıl gibi bir zaman  İntaniye servisinde 
çalıştığını söyledi.  
Hemşire Sevim Demir eskilerden bahsederek bir çok İdareci ve hekim ile çalıştığını belirterek şunları söyledi. 
“ Şimdilerde özellikli birim olarak kabul edilen Ameliyathane ve Yoğun Bakımlar o zamanlarda farklıydı ama 
özellikli birim değildi. Eskiden sekreter falan olmadığı için biz hemşireler mesai saatleri boyunca çalıştığımız 
birimimiz  hekimi ile,  yanında poliklinikte görev yapıp sonrasında servise çıkıp nöbet tutuyorduk dedi. 
Bütün işlemleri biz hemşireler yapıp, sorumlulukları üstleniyorduk. Hekim bir şey sorduğunda anında cevap ve-
rip, poliklinikten servise kadar hastaya hakimdik. Şimdilerde biraz daha rahat ve sistemli olmaya başladı her şey. 
Hastaneler çoğaldı, hemşire sayılarımız arttı, branşlar arttı, teknoloji ile beraber, bir çok hastalığın, tetkik ve teda-
vi imkanları çoğaldı.  
Büyük zafiyetler içeren hemşirelik hizmetlerinin, İnsanların kalbine, yüreğine dokunduğu anlar var ki hiçbir 
maddi değer ile kıyaslanamaz. Hiç tanımadığınız bir kişinin yaptığınız işten dolayı size, ailenize teşekkür etmesi, 
dualar etmesi, iyi temennilerde bulunması gerçekten paha biçilemez bir duygu. 
Mesleğinizin en sevdiğiniz yanı ise; 
“Bir Hemşiremiz var bizim. Öyle iyi, öyle güzel ki” dedikleri zaman, yaşadığım hislerin başında, tarif edilemeye-
cek derecede yüksek bir gurur duygusu ve mahcubiyet geldiğini söyleyebilirim.  
Mesleğimiz adına yardımcı sağlık personeli olarak değil ekibin vazgeçilmez bir parçası olduğumuzun kavranması 
bizler için çok önemli. İyi ki varız. Hemşire olduğum için gurur duyuyorum. 
Yıllarca severek ve itina ile mesleğimi yaptım. Hem iki çocuk büyütmek hem de çalışmak şimdi olduğu gibi her 
zaman zordu. Çok şükür üstesinden geldik.  
 İki Çocuk annesi  olan Hemşire hanım bu yıl emekli olmayı düşündüğünü söyledi.Kendisine teşekkür eder, sağ-

lık, mutluluk ve huzurlu bir yaşam dileriz. 
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ANA BİNA GENEL YOĞUN BAKIM 1-2 

ANA BİNA İÇ HASTALIKLARI 

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürümüz Çiğdem Zeren, Müdür Yardımcıları-
mız Fatma Tanrıkulu İnce , Osman Çelikoğlu ve Sağlık Bakım Hizmetleri 
Koordinatörleri ile  Ana Bina İç Hastalıkları Servisleri ve Genel Yoğun Ba-
kım 1-2  Çalışanları ile bir araya geldi. Çiğdem Zeren; Mesai arkadaşları-
nın çalışmalarında başarılar dileyerek, göstermiş oldukları fedakarlıkların-
dan dolayı kendilerine teşekkür etti. 



SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ E– BÜLTENİ  2022      SAYI  1 
SAYFA 9 

ANA BİNA LABORATUVAR 

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürümüz Çiğdem Zeren, Müdür Yardımcılarımız Fatma Tanrıkulu 
İnce , Osman Çelikoğlu ve Sağlık Bakım Hizmetleri Koordinatörleri ile  Ana Bina Mikrobiyoloji 
Laboratuvarı, Biyokimya Laboratuvarı ve Kan  Bankası birimleri  çalışanları ile bir araya geldi. 
Çiğdem Zeren; Mesai arkadaşlarının çalışmalarında başarılar dileyerek, göstermiş oldukları fe-
dakarlıklarından dolayı kendilerine teşekkür etti. 

ANA BİNA ÜÇ AYLAR İÇİN LOKMA İKRAMI 


