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Sağlık Bakanlığı KPSS 2018/5 kapsamında 18 bin personel alımında 8188 hemşire kadrosu bulunuyordu. KPSS 2018/5 atamasında 7 bin 234 lisans mezunu ve 954 lise me-
zunu olmak üzere toplam 8188 hemşire alımı gerçekleştirildi. 

KPSS 2018/5 atamasında; D.P.Ü. Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine ataması yapılan 93 hemşireden 80 tanesi  sözleşmelerini imzalayarak hastanede ki 
görevlerine başladı. 

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Orhan Özatik, İdari ve Mali Hizmetler Müdürü İsmail Eryılmaz, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Sibel Demirel yeni atanan hemşirelere hayırlı 
olsun dileklerine bulunarak bir toplantı gerçekleştirdiler. 

D.P.Ü. Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Sibel Demirel, sözleşmeli olarak hastaneye kazandırılan 93 yeni hemşirenin 
ihtiyaç duydukları eksikliği kapatacağını ifade ederek, "Öncelikle ilimize ataması gerçekleşen arkadaşlarımıza yeni görev yerlerinin hayırlı olmasını diliyorum. D.P.Ü. Kütah-
ya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi çok kapsamlı ve geniş bir mekana sahiptir. Bölgenin en büyük  hastanesi olması, hastanemize olan talebi artırmaktadır. Hal-
kın bu talebi bazı ihtiyaçları beraberinde getiriyor. Yapılan sözleşmeli personel atamasıyla hastanemize doğrudan 93 kişi atandı Arkadaşlarımız belli bir adaptasyon süresi 
geçirecekler. Bu noktada hastane yetkilileri olarak devreye bizler girmeye çalışıyoruz. Alışma evresini en kısa süreye indireceğimize inanıyorum" dedi. Demirel; Yeni atanan 
hemşirelere yıllara dayanan tecrübelerini paylaşarak, bir abla, bir anne gibi, yeri geldiğinde bir idareci olarak davranacağını belirterek   kamu hizmetlerinin yerine getiril-
mesinde; sürekli gelişimi, katılımcılığı, saydamlığı, tarafsızlığı, dürüstlüğü, kamu yararını gözetmeyi, hesap verebilirliği, öngörülebilirliği, hizmette yerindeliği ve beyana gü-
veni esas alınacağını, ayrıca hemşirelik mesleğinin diğer mesleklerden ayrıcalıklı  olduğunu empatinin ön planda tutulması gerektiği önemle belirterek yeni görev yerlerine 
dağıtımlarını gerçekleştirdi. 

HASTANEMİZE 93 YENİ HEMŞİRE ATANDI 

7141 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl-
masına Dair Kanun ile Kütahya Sağlık Bilimleri Üni-
versitesi kurulmuştur. Üniversitemiz bünyesinde 4 
Fakülte, 1 Enstitü, 4 Meslek Yüksek Okulu bulunmak-
tadır. Hastanemizin de Dumlupınar Üniversitesi ile 
olan Afiliasyonu , bu kapsamda Kütahya Sağlık Bilim-
leri Üniversitesi ile devam edecektir. 

 KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ  
KURULDU 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kütahya’da obezite cerrahisi alanında başarılı operasyonlara imza atan Gastroenteroloji Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İsmail Ertuğrul ise yaşanan süreci şöyle anlattı: 
“Biz obezite cerrahisi alanında çalışmalara bir buçuk sene önce başladık ve eksik malzemeleri ve ekibimizi tamamladık. Daha sonra obezite cerrahisi ameliyatı yapacağımızı 
ilan ettik ve hasta kabulüne başladık. Ferda hanım da bize başvuran hastalarımızdan bir tanesi. Ferda hanım bize geldiğinde 120 kiloydu. Biz kendisine gastrik bypass uygu-
ladık ve ameliyat sonrası bizim söylediğimiz doğrultu da 6 ay içerisinde arzuladığı 60 kiloya kadar düştü. O günden bugüne kadar kilosunu koruyor. Biz hastanemizde tüp 
mide ve mide bypass olmak üzere iki türlü ameliyat yapıyoruz. 
Hastanemizde bugüne kadar 62 tane obez hastamızı ameliyat ettik. Bunlardan 23 tanesi tüp mide ameliyatı ,39 tanesi mide bypass ameliyatı oldu. Hastalarımız sadece 
Kütahya’dan değil ilimiz dışından da gelen hastalarımızı ameliyat ettik.  Bunlardan 4 hasta İstanbul’dan, 1 hasta İzmir’den, 1 hasta Ankara’dan 2 hasta Eskişehir’den geldi. 
Ayrıca önümüzdeki hafta yapacağımız hasta Çorum’dan, sonraki hastamızda Azerbeycan’dan gelen hastalarımızdır. Hastalarımızdan hepsi kilo verdiler. Kilo vermeyen has-
ta yok. Bu 62 hastadan şimdiye kadar kayıtlı verilen toplam kilo 1818 kg olarak kayıt edildi.Ameliyat sonrası uyarıları dikkate alarak çok kilo veren hastalarımızda var. Yürü-
meyi kesip dikkat etmeyen hastalardan az kilo da veren var. Ancak genel olarak tüm hastalarımız memnun kaldılar. Bu arada ameliyat öncesi yüksek tansiyon ve şeker 
hastalığı olanların hastalıkları %99 oranında iyileşti.” Dedi. 
Kütahya’da bir anne, sürekli zayıflamasını isteyen oğlu için 6 ayda 60 kilo verdi. 
Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden Ferda Tekin (40), yapılan tetkiklerin ardından gastrik bypass ameliyatı oldu. Ameliyat 
öncesi 120 kilo olan ve dizindeki ağrı nedeniyle yürümekte zorlanan Tekin, hızla kilo vermeye başladı. 
“OĞLUM ZAYIFLAMAMI İSTİYORDU” 
6 ay içerisinde 120 kilodan 60 kiloya düşen Ferda Tekin, “Oğlum, kilolarım sebebiyle sürekli benim zayıflamamı istiyordu. Yani zayıflamamı oğlum istiyordu. Sonunda ba-
şardım” dedi. 
Önceden diz ağrılarından dolayı yürümekte dahi zorluk çektiğini söyleyen Ferda Tekin, “Önceden yürüyemezdim ama şimdi milli bir atlet gibi koşarım. En büyük hayalim 
de yürümekti. Son bir yılda hiç durmadan yürüyorum. Hastaneye başvurdum ve tetkiklerin yapılmasının ardından ameliyat yapılması kararlaştırıldı. Ameliyat öncesi çok 
düşündüm ama sağlığım daha önemliydi ve oğlum için başarmam gerekiyordu. Artık yürüyemez hale gelmiştim ve ameliyat olmaya karar verdim. Obezite kaynaklı bir çok 
hastalık vardı bende. Ben son 10 yıldır hep obezite hastasıydım. 10 yıl boyunca rejimdi, kremdi, limonlu su ve çeşitli yöntemlerle kilo vermek için uğraştım ancak başarılı 
olamadım. Ama bilemedim ki doktorlarımız var. Biz kendimizi doktorlarımıza teslim etmemiz gerekiyormuş. Geçirdiğim ameliyatlar sonrası doktorum sayesinde 120 kilo-
dan 59 kiloya kadar düştüm. Şuan mutluyum çok mutluyum” diye konuştu. 
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6 HAZİRAN DİYETİSYENLER GÜNÜ KUTLANDI  

Hastane Başhekimimiz Doç. Dr. Orhan Özatik,Başhekim 
Yrd.Gamze Toköz,Hastane Müdürümüz İsmail Eryılmaz, Mü-
dür Yrd. Nurten Gündüz; Hastanede görev yapan diyetis-
yenlerimizin ziyaret ederek “6 Haziran Diyetisyenler Gü-
nü”nü kutladılar. 

 

İyot; insan vücudunda beyin ve sinir sisteminin normal büyüme ve gelişmesi, vücut ısısı ve enerji-
sinin devamı için gerekli olan tiroid hormonlarının önemli bir bileşenidir. 

İyot yenilen gıdalardan ve içilen sulardan alınır. Deniz ürünlerinde, et, süt, yumurta ile tahıllarda 
ve diğer gıdalarda da bulunmaktadır.Ancak yeterli iyot alınamaması sonucu İyot yetersizliği, ne-
den olduğu hastalıklardan dolayı toplumun sosyal-ekonomik gelişmesini de etkilemektedir. 

İyot yetersizliğinin en olumsuz ve yıkıcı etkilerinin gözlendiği risk grupları; doğurganlık çağındaki 
kadınlar, gebeler, bebekler ve çocuklardır.Bebek ve çocuklarda; büyüme ve gelişme geriliği, öğ-
renme yeteneği ve okul başarısında azalma, gebelerde düşük ve ölü doğum riskinde artma ve her 
yaşta guatr iyot yetersizliğinin oluşturduğu önemli sağlık problemlerinden sadece birkaçı-

dır.İyotun eksikliği önlenebilir zekâ geriliğinin en önde gelen nedenlerinden biridir. 

Sağlık Bakanlığı olarak 1994 yılında ’İyot Yetersizliği Hastalıklarının Önlenmesi ve Tuzun İyotlanması Programı’ başlatılmıştır. İyot ve İyotlu tuz kullanımının önemini toplu-
ma daha çarpıcı ve etkili yöntemlerle aktarmak, ülkemizde iyotlu tuz kullanımı yaygınlaştırmak ve toplumu bilinçlendirmek üzere Haziran ayının ilk haftası ’İyot Yetersizliği 
Hastalıklarının Önlenmesi Haftası’ olarak belirlenmiştir. Bu nedenle toplumun bilinçlendirilerek iyotlu tuz kullanımının artırılması, uygun koşullarda saklanması ve kullanıl-
ması gerekmektedir.  

Sağlık Bakanlığı ve UNİCEF’in ortak çalışmaları sonucu sofra tuzlarına iyot katılması zorunlu hale getirilmiştir.Bu tuzlarda bulunan iyot; gün ışığında, fazla nemde ve yüksek 
sıcakta azalmaktadır. Bunu önlemek için; İyotlu tuz, koyu renkli, kapaklı bir kapta veya dolap içinde ışık almayacak şeklinde saklanmalıdır.Saklandığı yer nemli olmamalı-
dır.Bu tuzda bulunan iyotun yemek pişirilirken kaybolmaması için tuz, yemek ateşten indirilirken konulmalı veya sofrada yerken eklenmelidir. 

1-7 HAZİRAN İYOT YETERSİZLİĞİ HASTALIKLARININ ÖNLENMESİ HAFTASI 



AYLIK BÜLTEN YIL : 2018  SAYI: 3 BÜLTEN TARİHİ : HAZİRAN-TEMMUZ 2018 SAYFA : 3 

 

 

30 Temmuz 2018 tarihinde Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde  açılan 2018 Yılı Diyabet Okulu sona erdi. 

Okulda eğitim gören 21 kişi ve yakınları, eğitimlerini başarı ile tamamlayarak diplomalarına kavuştu. 

Bu okulda, uzman eğiticiler tarafından, Diyabette Yaşam, Tıbbi Beslenme ile, gündelik yaşamında zorluklar (yeme, içme, sosyal yaşantı, gezme, iş yaşantısı, özel yaşantı 
vb.) ile karşılaşan diyabet hastalarına, Fiziksel Aktivite ve Egzersiz ile gündelik sorunlarının çözümünde yardımcı olmak, pratik çözümleri, İnsülin Tedavisi ve Kan Şekerini 
Düzenleyici İlaçlar ile birlikte daha kolay yaşamalarını sağlamak için bir çok bilgi verildi. 

Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü İsmail Eryılmaz, bu okulda emeği geçenlere teşekkür ederek, katı-
lımcılara belgelerini takdim etti. 

 

 DİYABET OKULUMUZ MEZUNLARINI VERDİ 

 KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İLK MEZUNLARINI VERDİ  

Dördü vakıf olmak üzere 20 yeni üniversite kurulmasını öngören tasarının Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) kabul edilmesinin ardından Dumlupınar Üniversitesin-
den (DPÜ) alınarak Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesine verilen Tıp Fakültesi ilk mezunlarını verdi. 

D.P.Ü. Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapmakta olan Öğretim Üyelerinin büyük katkılarıyla eğitimlerini tamamlayan Kütahya Sağlık Bilimle-
ri Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri törenle hekimlik mesleğine adım attı. 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde düzenlenen törene Vali Ahmet Hamdi Nayir, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Bülent Tatkan, Be-
lediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Remzi 
Gören, İl Jandarma Komutanı Albay Tayfun Dündar, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KÜTSO) Başkanı İsmet Özotraç, İl Sağlık Müdürü 
Uzm. Dr. İsmail Zehir, D.P.Ü. Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi  Başhekimi Doç. Dr. Orhan Özatik, Hastanede Görev  Öğretim Üyeleri, Kütahyalı iş adam-
ları Rıza Güral ile İsmet Güral, bazı daire müdürleri, akademisyenler, basın mensupları,öğrenciler ve aileleri katıldı. 
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“15 Temmuz’da Türk milleti haysiyetine sahip çıkmış, çıplak elleriyle tarihe el koymuştur.” 

Bundan iki yıl önce, 15 Temmuz 2016’da milletimiz, vatanı ve özgürlüğü için, emperyalizmin maşası darbe heveslilerine ve cunta özlemiyle askerimiz içinde 
yuvalanmış hainlere karşı soylu bir direnişle destansı bir tarih yazmıştır. Türk milletinin tüm dünyaya örnek olacak bu soylu direnişi gösterdi ki, Türkiye’de 
hiçbir güç milletin inanç ve ideallerinin tersine, belli güçlerin uydusu antidemokratik bir rejim kurma hevesini sonsuza dek gerçekleştiremeyecektir. 

Bu kalkışmayı başarısız kılan, sonuçsuz bırakan en önemli faktör, Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu ve liderliği ile milletimizin kendi köklerine bağ-
lılığı ve demokrasiye olan inancı olmuştur. 15 Temmuz’da Türk milleti haysiyetine sahip çıkmış, çıplak elleriyle tarihe el koymuş, kendisine tuzak kuranların 
tuzağını başlarına geçirmiş ve tarihin yönünü kendi istikbal ve istiklali doğrultusunda belirlemiştir. 

O gün bütün milletimiz gibi sağlık çalışanlarımız da canlarını dişlerine takarak gerek yaralı ve şehitlerin intikali, gerekse yaralıların sağlık kuruluşlarımızda 
tedavileri için kutsal bir görev yerine getirdiler. Bu bağlamda, 2730 kişi hastanelerimize başvurmuş olup Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerimizde 1520, 
üniversite hastanelerimizde 306 ve özel hastanelerimizde 222 yaralının tedavileri yapıldı. 

Bu vesile ile şehitlerimize Allah’tan rahmet, milletimize başsağlığı, gazilerimize ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerimle birlikte şükranlarımı arz ediyorum. 

Kendi topraklarının ruhunu ve evrensel demokratik değerlerin vizyonunu taşıyan bu milletin, aydınlık geleceğine istikrarla ve barış içinde yürümeye devam 
edeceğine olan inancım tamdır. 

                      Dr. Fahrettin Koca 

                      T.C. Sağlık Bakanı 

SAĞLIK BAKANI DR. FAHRETTİN KOCA'NIN  
15 TEMMUZ MESAJI  

 

65. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan yaklaşık bir yıldır başarıyla sürdürdüğü görevini yeni kabinenin kurulmasıyla birlikte 
Sağlık Bakanlığı’na getirilen Dr. Fahrettin Koca’ya devretti. 

Sağlık Bakanı Koca, “Az konuşup çok iş yapacağız” dedi. 

Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesinde gerçekleşen törene basın mensupları yoğun ilgi gösterdi. 

Ahmet Demircan, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, “65. dönemde şahsıma layık görülen Sağlık Bakanlığı görevini yapmanın bahtiyarlığı ve bu gö-
revi en iyi şekilde yerine getirmek için bütün gücümle gayret etmenin vicdani rahatlığı içinde bayrağı değerli meslektaşım Fahrettin Koca’ya devrediyo-
rum. Yeni sistemin ilk Sağlık Bakanına görev devrediyor olmak benim için ayrı bir onurdur. Bu görevi yerine getirirken yakın desteklerini hissettiğim ve feda-
karlıklarına şahit olduğum yakın mesai arkadaşlarıma, sağlık camiası mensuplarına teşekkür ediyor, her bir ferdini saygıyla selamlıyorum.’’ dedi. 

Dr. Ahmet Demircan, ‘’Teveccüh gösterip Sağlık Bakanlığı görevini şahsıma tevdi eden başta Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza ve iradesiyle arkamızda 
durup bize güç veren aziz milletimize de en derin saygı ve şükranlarımı sunuyorum.’’ diye teşekkür ederek sözü, Fahrettin Koca’ya bıraktı. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaptığı konuşmada, başta Ahmet Demircan olmak üzere törene katılan herkesi selamlayarak, kendine tevdi edilen bu göre-
vi en iyi şekilde yerine getirme istek ve gayretinde olacağını belirtti. 

Koca, “Çok değerli Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından bana sunulan bu görevi değerli meslektaşım Ahmet Demircan’dan teslim almış olmanın 
gururu ve mutluluğu içerisindeyim. İnşallah hep birlikte yapacağımız çalışmalarla halkımızı ve çalışanlarımızı sağlık alanında çok daha iyi yerlere taşıyaca-
ğız. Hasta memnuniyetinde olduğu gibi çalışan memnuniyetinin sağlanması da bizim önceliğimiz olacaktır.’’ dedi. 

Bakan Koca, ‘’Az laf çok iş yapma temennisiyle konuşmamı kısa tutuyor tüm katılımcılara teşekkürlerimi sunuyo-
rum.’’ dedi. 

Koca, devir teslim törenine katılanların tebriklerini kabul etti. 

İki bakanın makamda bir süre sohbet etmesinin ardından Demircan Bakanlıktan uğurlandı. 

İLETİŞİMİLETİŞİMİLETİŞİM   

Adres: Evliya Çelebi Mh. Okmeydanı Cd. Kütahya                                                                    SOSYAL MEDYA 

Telefon: (0274) 231 66 60                                                                                                            @kutahyaecd 

Mail Adresi: kutahyadhs8@saglik.gov.tr  
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SAĞLIK BAKANLIĞINDA DEVİR TESLİM GERÇEKLEŞTİ 


