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Değerli Meslektaşlarım,

Bireylerin en temel haklarında birisi olan sağlıklı yaşam hakkının tüm 
yurttaşlar tarafından eşit olarak kullanılabilmesi, sağlık hizmetlerinin kalitesi 
ve sağlık alanında ulaşılan düzey, günümüzde çağdaşlık göstergelerinden 
kabul edilmektedir.

Sağlık hizmetlerinin sunumunda amacımız, toplumun sağlıklı yaşam 
bilincini yükseltmek, sürekliliğini sağlamak ve çağdaş dünya standartlarına 
uygun biçimde yeniden yapılandırmaktır. Bu amaçları gerçekleştirmemiz 
gece gündüz, soğuk sıcak demeden şartlar ne olursa olsun herkesin derdine 
koşmaya çalışan sizlerle mümkün olmuştur.

Yaşamı boyunca öğrenmeyi ilke edinerek tıp mesleğini ve geleneklerini 
yaşatan, ülkesine ve insanlığa hizmet amacı taşıyan doktorlarımız ve sağlık 
çalışanları; bu özverili çalışmalarının sonucunda toplumun inandığı ve her 
zaman değer ve destek verdiği gönül borcu duyarak saydığı kişiler olmuştur.

 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle bu kutsal, saygın ve onurlu mesleği büyük 
özveriyle yerine getiren meslektaşlarımın,  değerli sağlık çalışanlarımızın Tıp 
Bayramını kutlar, esenlikler dilerim.

                                                                                                                     

           
                          Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU
                 Sağlık Bakanı

Sunuş
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ADANA    

ADIYAMAN

Ünvanı	 : 
Branşı	 :
Kurumu	 :	

Uzman Doktor 
Mikrobiyoloji
Adana Halk Sağlığı Laboratuvarı

2008 yılından beri; Adana, Mersin, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Osmaniye, 
Adıyaman, Kahramanmaraş illerinde, WHO tarafından akredite olan   kızamık-
kızamıkçık tetkikleri çalışmalarının sorumluluğunu yürütmektedir. Yayın 
aşamasındaki “Gıda Çalışanlarında Giardia ve Cryoprosporidium İçin Kullanılan 
3 Farklı Yöntemin Değerlendirilmesi” adlı projenin de sahibidir.

Ünvanı	 :	
Kurumu	 :	

Aile Hekimi
Gölbaşı ilçesi Balkar Beldesi 02.05.011 Nolu Aile Hekimliği Birimi

Aile Sağlığı Merkezinde görev yaparken, aşı yapmak için kar yağışı sonucu 
yolları kapanan köy ve mezralara, köy hizmetleri ekibinin ana yolları açması 
sonucu ulaşıp soğuk, tipi ve karda on iki kilometre yürüyerek bir günde üç 
köy ve iki mezradaki bebeklerin aşılanmalarını sağlamıştır. Ayrıca 2005 yılında 
Adıyaman 82.Yıl Hastanesi Acil Servisinde görev yaparken, hastane düzeyinde 
“Şifa Hatun” adı altındaki Evde Bakım Hizmetlerinin ilk uygulayıcılarından 
olarak görev almıştır.

           Özlem BAYRAMOĞLU

  Ahmet SAĞLIK
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AFYON   

AĞRI

Ünvanı	 : 
Kurumu	 :	

Aile Hekimi
Emirdağ Davulga ASM 009 Nolu Aile Hekimliği Birimi

Tabip
Ağrı Merkez 6 Nolu Aile Sağlığı Merkezi

Hekimlik bilincini tam anlamı ile benimsemiş, gerek koruyucu sağlık 
hizmetleri, gerekse gezici sağlık hizmetlerini bölgenin zor koşulları altında 
büyük bir fedakarlık ve gayretle devam ettirmiş, 2011 yılı Van depreminde Erciş 
İlçesinde Ağrı Koordinatörü olarak görev yapmış, anne ve çocuk ölümlerinin 
önlenmesinde katkıları bulunan bir hekimdir.

  Sebahattin UZ

Merve BÜYÜKKÖRÜK

Ünvanı	 : 
Kurumu	 :	

Vücudunun bir tarafı felçli olup, mesaiye gelişinde ve gidişinde babasının 
yardımına ihtiyaç duymasına rağmen görevini hiç bir zaman aksatmamış; 
kendisi açısından çok zahmetli ve yorucu olduğu halde çalıştığı Aile Sağlığı 
Merkezine bağlı 4 köye (İncik, Eşrefli, Karakuyu ve Bademli köylerine) yaz-kış 
mobil hizmeti vermiştir. Başarılı tıbbi müdahaleleri ve sosyal çalışmaları ile 
hem kurumunun hem de hizmet verdiği yöre halkının takdirini ve teveccühünü 
kazanmıştır. Toplumun her kesimine örnek olacak başarılı hayat ve meslekî 
mücadelesi, topluma artı değer katabilme azmi olan bir hekimdir.
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AKSARAY   

AMASYA

Ünvanı	 : 
Branşı:	 :
Kurumu	 :	

Uzman Doktor 
Genel Cerrah
Aksaray Devlet Hastanesi

Ünvanı	 :	
Branşı:	 :
Kurumu	 :	

Uzman Doktor
Aile Hekimliği
Amasya Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi

           Sami ÖNDER

  Muhammet GAZİ

Aksaray Devlet Hastanesi'nde 27 yıldır Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev 
yapmaktadır. Vatandaşlara güleryüzlü davranışı ve tüm hastaların yardımına 
koşması nedeniyle halkın büyük sevgisini kazanmıştır. Yılda 850 ameliyat yapan 
ve her sabah saat 07:00 da hastaneye gelerek opere ettiği hastalarıyla bizzat 
ilgilenen, hasta ve acil vaka durumuna göre 24 ile 48 saat hiç hastaneden 
ayrılmadan acil vakalara müdahale eden, nöbet veya icap haricinde de her 
çağrıldığında 5 dakikada hazır olmasıyla tanınan bir hekimdir.

05/02/2008 tarihinde Amasya Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi’nde göreve 
başlamış ve ilk geldiği günden itibaren hastalara olan ilgisinden dolayı tüm 
ilçe halkının ve hastaların sevgisini kazanmıştır. Nöbetçi veya icapçı olmadığı 
günlerde bile acil hekimlerin ve hastaların yardım taleplerini hiçbir zaman geri 
çevirmemiştir. Özveri ile hastaneye ve hastalara hizmet veren kurumda eksik 
olan branşlarda, bilgisi ve branşı dahilinde tüm hastalara poliklinik hizmeti 
veren bir hekimdir.
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ANKARA  

ANTALYA

Ünvanı	 : 
Branşı:	 :
Kurumu	 :	

Uzman Doktor 
Dahiliye
Haymana Devlet Hastanesi

  Nurettin GÜVEN

Doçent Doktor
Kalp Damar Cerrahı
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Ünvanı	 : 
Branşı:	 :
Kurumu	 :	

Mustafa EMMİLER

1993 yılında Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştur. Aynı 
yıl Kahramanmaraş Merkez Karacasu Sağlık Ocağı'nda göreve başlamıştır.  2002 
yılında İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Kalp Damar Cerrahisi uzmanlığını 
alarak aynı yıl Özel Antalya Hayat Kalp Hastanesi’nde göreve başlamıştır. 
2010 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi 
Doçentlik ünvanını almıştır. Halen Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp 
Damar Cerrahisi Klinik Şefi olarak görevini başarıyla yürütmektedir. Ayrıca çok 
sayıda bilimsel çalışma ve projeye imza atmıştır. 

Yaklaşık 20 yıldır görev yaptığı Haymana İlçe Devlet Hastanesi bünyesinde, 
hasta doktor ilişkilerinde göstermiş olduğu iyi niyetli davranışları, olgun ve 
güven veren kişiliği, görevini en iyi şekilde ifa etmesinden dolayı, Haymana 
halkının ve hastane personelinin sevgi ve güvenini kazanmıştır.
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ARDAHAN   

ARTVİN

Ünvanı	 : 
Branşı:	 :
Kurumu	 :	

Uzman Doktor 
İç Hastalıkları
Ardahan Devlet Hastanesi

Ünvanı	 :	
Branşı:	 :
Kurumu	 :	

Uzman Doktor
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Artvin Devlet Hastanesi

           Nejat AKIN

Barış URHAN

Coğrafi konumu ve olumsuz hava koşullarına rağmen 1989 yılından beri 
Ardahan ilinde görev yapmakta, personel sıkıntısının had safhada olduğu 
dönemlerde bile halkın mağdur olmaması için görevini özverili bir şekilde 
yürütmektedir. 1988 yılında vatani görevi nedeniyle geldiği Ardahan ilinde, 
askerlik sonrası bölgeyi ve bölge insanına olan sevgisi ile 23 yıldır hizmet 
etmektedir. Çeşitli dönemlerde idari görevler üstlenmesine karşın hekimlik 
görevini de devam ettirmiş, özellikle yaşlı ve terminal dönemde olan hastaların 
talepleri ile mesai saatleri dışında evlerinde ziyaret ederek moral ve motivasyon 
vermiş, genç meslektaşlarına örnek olmuştur.

Artvin Devlet Hastanesi'nde görev yapan Uzman Dr. Barış URHAN; mesleki 
alandaki başarılı çalışmaları, mütevazi kişiliği, insani konulardaki duyarlılığı ve 
takdire değer davranışlarıyla halkın sevgisini kazanan bir hekimdir.
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1984 yılında evlenen Dr. Murat FIRAT’ın 1986-1990-1995 yıllarında bir erkek 
iki kız evladı dünyaya gelmiştir. Üç çocuğunda da doğumsal Kistik Fibrozis teşhisi 
konmuş tedavilerini takip etmiş ve aynı zamanda mesleğini icra etmiştir. Tüm 
tedavilere rağmen üç çocuğunu da kaybetmesine rağmen, hekimlik görevini 
başarı ile sürdürmektedir. 31 yıllık meslek hayatında iyi bir hekim, eş ve baba 
olması yanında  toplumsal ve insani konularda duyarlı, meslektaşları tarafından 
sevilen örnek alınan ve toplumda saygınlık oluşturmuş bir hekimdir. 

1 Aralık 2010 tarihinden itibaren Kepsut L tipi kapalı cezaevinde aile hekimi 
olarak görev yapmaktadır. Cezaevinde kullanılan yeşil reçeteye tabi ilaçların 
amacı dışında kullanımını göz önünde bulundurarak, göreve başladığı andan 
itibaren koğuşları tek tek gezerek, onlarla temas kurup dinleyerek, bu tür 
ilaçların kullanımını azaltma kararı almıştır. Karşılaştığı tüm zorluklara rağmen 
mücadelesinden vazgeçmemiş, 2012 yılına kadar bu tür ilaçların kullanımını 
%98 azaltarak büyük bir başarı sağlamıştır. Ayrıca açlık grevlerinde çok özverili 
çalışmalar yapmış, mahkumların kaşeksiye girmemeleri için önlemler almıştır.

AYDIN

BALIKESİR

Ünvanı	 : 
Kurumu	 :	

Aile Hekimi
Aydın Merkez Kuyulu Köyü

           Mustafa FIRAT

Ünvanı	 :	
Kurumu	 :	

Aile Hekimi
Kepsut L Tipi Kapalı Cezaevi

           Bahadır BADEM
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BARTIN

BATMAN

Ünvanı	 : 
Kurumu	 :	

Aile Hekimi
Kızılelma Aile Sağlığı Merkezi

           Şinasi Emre AK

Ünvanı	 :	
Kurumu	 :	

Aile Hekimi
Samanyolu Aile Sağlığı Merkezi

           Abdullah Haluk ÇETİN

Toplum Sağlığı Merkezi’nde çalıştığı süre içerisinde en ücra aile hekimlikleri 
de dahil olmak üzere birçok aile hekimliğinde ve diğer görevlendirmelerde 
büyük bir fedakarlık ve özveri ile çalışmıştır. Koruyucu sağlık hizmetlerinin 
sunumunda üzerine düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirmiş, 31.07.2012 
tarihinde sözleşme imzalayarak Kızılelma Aile Sağlığı Merkezi’nde aile hekimi 
olarak görevine başlamıştır. Meslek hayatı boyunca hiçbir görev ayrımı 
yapmadan büyük bir titizlik ve özenle hekimlik mesleğini yerine getirmiştir.

2012’nin ilk aylarında bulunduğu bölgede tespit edilen su kaynaklı Hepatit 
A vakalarında artış sırasında, mesai mefhumunu göz ardı ederek halka yönelik 
hijyen ve dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili eğitim çalışmaları yürütmüş, 
köy camisinde konunun cuma hutbesinde işlenmesini sağlayarak çok sayıda 
kişiye ulaşmayı başarmış ve salgının boyutlarının artmasına engel olmuştur.

2012 yılı içerisinde Batman Sağlık Eğitim Derneğinin katkılarıyla Uganda 
Cumhuriyeti’ne gönüllü giderek buradaki çalışmalara katılmıştır. Ayrıca görev 
yaptığı bölgede bulunan ilköğretim okullarından üç tanesine bisiklet almış ve 
bu bisikletler liselere giriş sınavında üstün başarı gösteren öğrencilere hediye 
edilmiştir. Böylece sağlığın yanında eğitim hizmetlerine de katkıda bulunmuştur.
Görev bölgesinde yapmış olduğu hizmetlerle halkın teveccühünü kazanmıştır.
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BAYBURT

BİLECİK

Ünvanı	 : 
Branşı	 :	
Kurumu	 :	

Uzman Doktor 
Genel Cerrah
Bayburt Devlet Hastanesi

           Tuncay GÖRGÜN

Ünvanı	 : 
Kurumu	 :	

Aile Hekimi
Bozüyük 6 Nolu Aile Sağlığı Merkezi

           Şenol DOKSAT

Vatandaş ve halkla ilişkiler yönünden sergilediği olumlu davranışları 
nedeniyle 11.04.2008 tarihinde Bozüyük Kaymakamı tarafından takdir ödülü 
verilmiştir. 2004 yılında Bilecik’in “Bebek Dostu İl” ve 2007 yılında “Altın Bebek 
Dostu İl” seçilmesinde etkin ve özverili şekilde çalışmalarda bulunmuştur. 
İl geneli yapılan çalışmalarda katkıda bulunmuştur. Birinci derece yakınının 
(babası) akciğer kanseri terminal dönemde olmasına rağmen mesai mefhumu 
gözetmeksizin gece gündüz demeden fedakar bir şekilde hastasına ve ilçe 
halkına saygılı ve güler yüzlü yaklaşımıyla takdir toplamış bir hekimdir.

Mecburi hizmetin dışında görev yeri olarak tercih edilmeyen Bayburt ilinde 
20 yıldan fazla hizmet etmektedir. Mesleği ile ilgili olarak hastalarının güvenini 
kazanmış, diğer cerrahi branşlarla ilgili olarak ihtiyaç duyulduğunda hekim 
arkadaşlarının bilgi ve tecrübelerinden yararlanmak için kendisine başvurduğu 
dürüst bir insandır.
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BİNGÖL

BİTLİS

Ünvanı	 : 
Kurumu	 :	

Tabip
Karlıova Toplum Sağlığı Merkezi

           Ceren AVANOS İNCE

Ünvanı	 : 
Branşı	 :	
Kurumu	 :	

Uzman Doktor 
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Tatvan Devlet Hastanesi

           Mehmet OBUT

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu olan Dr. Ceren, mezun olurken 
ATUDER ( Acil Tıp Uzmanları Derneği ) “ Yılın En Başarılı Acil Tıp İntern Doktoru” 
ödülüne layık görülmüştür. Halen Karlıova Toplum Sağlığı Merkezi'nde görevine 
devam etmekte olup, Karlıova ilçesinde 40 yaş üstündeki kişilere Hipertansiyon 
ve Diyabet Tarama Projesi ile miadı dolmuş ilaçlar için Atık İlaç Toplama 
Projesi’ni yürütmektedir.

42. Dönem kurasıyla Tatvan Kadın Doğum Devlet Hastanesine atanmış ve 
bölge şartlarına kısa sürede uyum sağlamış,  6 ay kadın doğum uzmanı olarak, 
hem muayene hizmeti, hem ameliyat hizmeti hem de icapçı olarak görev 
yapmıştır. Doğum oranının yüksek olduğu bölgede yıllık izin dahi kullanmadan 
görevini özverili ve fedakarca yerine getirmektektedir.
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BOLU

BURDUR

Ünvanı	 : 
Branşı	 :	
Kurumu	 :	

Uzman Doktor 
Nöroloji
İzzet Baysal Devlet Hastanesi

           Nihal DURAN

Ünvanı	 : 
Branşı	 :	
Kurumu	 :	

Uzman Doktor 
Çocuk Hastalıkları
Burdur Devlet Hastanesi

           Ferunda ÖZEKİNCİ DEMİR

Burdur Devlet Hastanesi yenidoğan yoğun bakım ünitesinin aktif hale 
geçmesinde etkili olmuştur. Yenidoğan yoğun bakım hastalarının takibini 
mesai kavramını gözetmeksizin yerine getirmiş ve yeni doğanların başka illere 
sevkini azaltarak hem iyi tedavi ve takip edilmesini sağlamış, hem de ailelerin 
yaşayacağı sosyal travmaların önüne geçmiştir. Uzak ilçelerden gelen çocukları 
ve ailelerini zaman zaman kendi evinde misafir etmiş, sadece bir hekim olarak 
değil insan olarak da yanlarında olmuştur. 

Nörolojik açıdan sıkıntılı ve sorunlu hastalar ve hasta yakınlarıyla pozitif 
iletişimi, hastaların takip ve tedavisinde adeta bir ilaç tesiri yapmaktadır. Bu 
yaklaşımları dolayısıyla hakkında sürekli olumlu geri bildirimler alınan Dr. Nihal 
DURAN’A  Bolu Sağlık Müdürlüğü tarafından “ Teşekkür Belgesi “ verilmiştir.
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BURSA

ÇANAKKALE

Ünvanı	 : 
Kurumu	 :	

Tabip
Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi

           Metin ARI

Ünvanı	 : 
Kurumu	 :	

Aile Hekimi
Çan ilçesi 4 Nolu Atatürk Aile Sağlığı Merkezi

           Güray DİZMAN

2004 yılında aşılama çalışmaları için oluşturulan ekiple gönüllü olarak 
Bitlis’te görev almıştır. Uzun yıllardan beri Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi acil servisinde ve resmi görevinin dışında ihtiyaç duyulan zamanlarda 
gönüllü olarak geceli gündüzlü çalışmıştır. Görev yaptığı bölgeler göç alan ve 
sosyal sorunların çok olduğu yerler olmasına rağmen yıllarca gönüllü olarak 
hizmet etmiş, çalıştığı bölgelerdeki halkın ve sağlık çalışanı arkadaşlarının takdir 
ve sevgisini kazanmıştır.   

2010 yılında Aile Hekimliği uygulaması başlamasıyla beraber aile hekimliği 
görevine başlayan, kısa sürede aile hekimliği hizmetini en iyi şekilde vermek 
amacıyla başarılı çalışmalara imza atan,  aile hekimliği uygulamasını bölgesinde 
daha iyiye götürmek için elinden gelen çabayı gösteren,  yaptığı hizmetlerle 
bölge halkının güvenini kazanan, duyarlılığı, yardımseverliği, ulaşılabilirliği ile 
görevini layıkıyla yerine getiren bir hekimdir.
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ÇANKIRI

ÇORUM

Ünvanı	 : 
Kurumu	 :	

Aile Hekimi
Eldivan 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi

           Aptullah AKIN

Ünvanı	 : 
Branşı	 :	
Kurumu	 :	

Uzman Doktor 
Üroloji
Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi

           Ömer SOBACI

2008 yılından itibaren Çorum Devlet Hastanesinde görev yapmakta olup, 
1986-2012 yılları arasında çoğu büyük ameliyat olmak üzere 6000 civarında 
ameliyatı başarı ile gerçekleştirmiştir. Görev yaptığı süre boyunca gerek 
hastaların gerekse hastane personelinin sevgi ve takdirini kazanmıştır.

Eldivan İlçesinde Sağlık Ocağı, Toplum Sağlığı Merkezi ve Aile Sağlığı 
Merkezinde toplam 10 yıllık çalışma süresi içerisinde, beş yıl boyunca tek 
hekim olarak görev yapmıştır. Bu dönemde çalıştığı kurumun hizmet binasının 
fiziki şartlarını, devlet vatandaş işbirliğiyle iyileştirilmesinde üstün gayreti 
olmuştur. Temel ve Koruyucu Sağlık Hizmetleri ile 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin 
sunumunda gerekli hassasiyeti göstererek çalışmalarını sürdürmüştür.

Görev yaptığı süre içerisinde değişik yıllarda bir Teşekkür Belgesi, bir Başarı 
Belgesi ve üç Takdir Belgesi ile ödüllendirilmiştir.
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DENİZLİ

DİYARBAKIR

Ünvanı	 : 
Branşı	 :	
Kurumu	 :	

Doçent Doktor 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Denizli Devlet Hastanesi

           Cüneyt TAYMAN

Ünvanı	 : 
Branşı	 :	
Kurumu	 :	

Uzman Doktor 
Çocuk Kardiyolojisi
Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi

           Bedri ALDUDAK

30 yataklı 3. Basamak yeni doğan yoğun bakım ünitesinin sorunsuz 
işlemesinde rol almış, ünitenin tıbbi hizmet kalitesini yükselterek 650-700 
gram ağırlığındaki bebeklerin hayata tutunmasını sağlamıştır. Bebek ölümleri 
eşdeğer ünitelere oranla daha iyi durumdadır. Hastalarla iyi bir iletişim kurarak 
görevini fedakar bir şekilde devam ettirmektedir.

Yenidoğan ve çocuk kardiyolojisi alanında Diyarbakır ve bağlı sağlık 
bölgelerinde sağlığın geliştirilmesi ile hasta ve hasta yakınlarının ihtiyaçlarının 
giderilmesi konusunda çalışmalarda bulunmuştr. Diyarbakır ve Mardin 
illerinde yenidoğan servislerinin oluşturulması ve geliştirilmesi ile ilgili yoğun 
çaba göstermiştir. Türk Pediatri arşivi eylül 2011 sayısında bilimsel çalışması 
yayınlanmış ve  Diyarbakır’da özellikle Pediatrik KVC kurulması konusunda 
gayretleri olmuştur. 
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DÜZCE

EDİRNE

Ünvanı	 : 
Branşı	 :	
Kurumu	 :	

Profesör Doktor 
Çocuk Sağ. ve Hst. ABD.Çocuk Endokrinoloji B.D.Öğretim Üyesi
Düzce Üniv. Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

           İlknur ARSLANOĞLU

Ünvanı	 : 
Branşı	 :	
Kurumu	 :	

Uzman Doktor 
Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi
Edirne Devlet Hastanesi

  Ufuk AYDIN

Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi Uzmanı olarak zorunlu olmadığı halde Evde 
Bakım Hizmetleri bünyesinde aktif olarak görev alıp yatağa bağlı dekubitus 
ülseri gelişmiş hastaların evlerine kadar giderek tedavilerinin yatağında 
yapılması ve gerektiğinde hastaların evinden alınarak hastaneye getirilmesi ve 
tedavisine hastanede devam edilmesinde fedakarca gönüllü olarak çalışmıştır.

Sebeb-i hayatım, mucib-i hayretim (yaşam ustaları) dediği diyabetli 
çocukların sadece tedavilerini düzenlemekle yetinmeyip, hastalığın sadece 
poliklinikte ve hastanede yaşanmadığı bu nedenle sadece bu mekanlarda 
mücadele edilmeyeceği anlayışıyla hareket eden, diyabetli çocuklara yönelik 
kamplar, yaz okulları, haftalık toplantılar, toplu yemekler, sıra geceleri, 
kına geceleri, yoksul ailelere yardım projeleri, ev ziyaretleri, okul öğretmen 
görüşmeleri, çırak-eğitmen olarak görevlendirmeler, devamsız diyabetli 
çocukların bulunması için dedektiflik hizmetleri gibi etkinliklerden, ilaçların 
teminine kadar diyabetli çocukların her anını paylaşan ve bunu hekimlik görevi 
olarak benimseyen bir hekimdir.
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ELAZIĞ

ERZİNCAN

Ünvanı	 : 
Kurumu	 :	

Tabip
112 Acil Yardım Komuta Merkezi

           Serhat YALNIZBİTİK

Ünvanı	 : 
Kurumu	 :	

Aile Hekimi
Refahiye Devlet Hastanesi Refahiye 2 Nolu Aile Hekimliği Birimi

           HAKAN KÖKSAL

Elazığ Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Yardım Komuta Kontrol Merkezinde görev 
yapan, Acil Sağlık Hizmetleri’nin kalite standartlarını yükseltmek amacıyla 
mesai saatleri dışında da gayretli ve özverili çalışmalarda bulunan, toplumsal 
ve insani konularda duyarlı, meslektaşları tarafından sevilen örnek alınan ve 
toplumda saygınlık oluşturmuş bir hekimdir.

Refahiye ilçesinde 2000/2008 yılları arası doktor, 2008-2010 yıllları arası 
Sağlık Grup Başkanlığı, 2010 yılından itibaren aile hekimliği yapmaktadır. 
Çalıştığı süreler içerisinde İlçeye sağlık hizmetleri dışında da adeta bir Kaymakam 
ve Belediye Başkanı gibi hizmet etmektedir.

Aile Hekimi olarak görev yaptığı sorumluluk sahasındaki mobil hizmetleri 
aksatmadan yürütmekte, ilçede yaşayan tüm kronik hastaları, gebeleri ve 
bebekleri bilmekte ve de yakından takip etmektedir.
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ERZURUM

ESKİŞEHİR

Ünvanı	 : 
Kurumu	 :	

Aile Hekimi
Palandöken 5 Nolu Aile Hekimliği Birimi

           Papatya KELEŞ

Ünvanı	 : 
Kurumu	 :	

Tabip
Halk Sağlığı Müdürlüğü

  Füsun KAHYA

Sağlık problemleri olmasına rağmen özverili olarak, Sigara Bıraktırma 
polikliniği ve KETEM’de başarılı çalışmalar yürütmektedir.

Osmangazi Aile Sağlığı Merkezi Palandöken 5 Nolu Aile Hekimliği biriminde 
görev yapan, özverili çalışmaları sebebiyle, halkın ve idarenin sevgisini ve 
güvenini kazanmış bir hekimdir. 
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GAZİANTEP

GİRESUN

Ünvanı	 : 
Branşı	 :	
Kurumu	 :	

Uzman Doktor 
Göğüs Cerrahisi
Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi

           Ersin ARSLAN

Ünvanı	 : 
Kurumu	 :	

Tabip
Şebinkarahisar 112 Acil Sağ.Hiz. İstasyonu

           Cumhur Galip GÜDÜK

GÖREVİ BAŞINDA HASTA YAKINI TARAFINDAN ŞEHİT EDİLMİŞTİR.

Görev yaptığı bölge, kış mevsiminde hava koşullarının ağır geçtiği, çığ 
düşme tehlikelerinin yaşandığı hava nakil araçlarının coğrafi şartlardan ötürü 
gelememesi nedeniyle çalışma koşullarının zor olduğu bir yer olmasına rağmen, 
bölgedeki tek doktorlu acil yardım merkezinde, özveriyle  ve üstün bir gayretle 
hizmet etmektedir.
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GÜMÜŞHANE

HAKKARİ

Ünvanı	 : 
Branşı	 :	
Kurumu	 :	

 Uzman Doktor 
 İç Hastalıkları
 Gümüşhane Devlet Hastanesi

           Abdul Recep SEMİZ

Ünvanı	 : 
Kurumu	 :	

Aile Hekimi
Şemdinli Aile Sağlığı Merkezi

  Hanifi ÖZDEMİR

Şemdinli İlçesi Derecik Beldesi, Irak sınırında olup 17.164 nüfusu 
bulunmaktadır. Beldede Aile Sağlığı Merkezindeki Aile Hekimliği göreviyle 
beraber, Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu sağlık hizmetini sunmaktadır. Hekim 
sıkıntısının yaşandığı beldede tek hekim olarak mesai kavramı göz etmeden 
başarlı bir şekilde hizmet vermektedir.

2010 Aralık ayından itibaren Gümüşhane Devlet Hastanesinde görev 
yapmakta olup, uzun süre branşında tek hekim olarak alanında halka tek 
başına hizmet vermiş, başarılı ve özverili bir şekilde hastalarına yardımcı 
olmuş, yapmış olduğu tanı ve tedavilerle halkın güvenini, sevgisini ve takdirini 
kazanmış, güleryüzü ve davranışlarıyla örnek bir hekimdir.
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HATAY

IĞDIR

Ünvanı	 : 
Kurumu	 :	

Tabip
Hatay Altınözü Devlet Hastanesi

  Rami EYÜPOĞLU

Ünvanı	 : 
Kurumu	 :	

Aile Hekimi
Iğdır Merkez 1 Nolu Aile Hekimliği Birimi

           Ercan ARAS

Filistin uyruklu Türk vatandaşıdır. İlde kurulan çadırkentlerde gönüllü olarak 
hizmet vermektedir. Güler yüzlü, mesai mefhumu gözetmeden aynı zamanda 
ekip arkadaşları ile uyum içerisinde çalışması nedeniyle halkın sevgisini ve 
beğenisini kazanmıştır. 

Iğdır’da özellikle öğretmenlere ve okul çağı çocuklarına yönelik çeşitli eğitim 
seminerleri düzenlemiştir. Halk sağlığına yönelik acil ilk yardım kursları, kendisi 
tarafından verilmektedir. Mobil sahalarda bakıma muhtaç, maddi olanaksızlıklar 
içindeki vatandaşlarımızı ve ayrıca yıllardır çocuk sahibi olamayan aileleri 
tespit edip, gerekli maddi yardımların sağlanması ve takip, tedavi işlemlerinde 
hastalara öncülük etmiştir.
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ISPARTA

İSTANBUL 

Ünvanı	 : 
Kurumu	 :	

Aile Hekimi
Sütçüler Kesme Aile Sağlığı Merkezi 6 Nolu Aile Hekimliği Birimi

           Halil OKAN

Ünvanı	 : 
Branşı	 :	
Kurumu	 :	

Profesör Doktor
Ortopedi ve Travmatoloji
Haydarpaşa Numune Eğt. ve Araşt. Ort. ve Travmatoloji Böl.

  Şevki ERDEM

1997 yılından itibaren özellikle ortopedi dalında özellikle omurga 
ameliyatlarını yapmaktadır. 2000 yılından sonra iş yükünün % 80 ‘i omurga 
ameliyatları olmuş olan Şevki ERDEM, Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma 
Hastanesini 8 ayda 200 ameliyat yaparak kamuda omurga ameliyatlarını 
başarıyla yapan tek merkez haline getirmiştir. Halen ortopedi ve travmatoloji 
kliniğinde 1 eğitim görevlisi, 2 başasistan, 2 doçent, 5 uzman ve 1 asistandan 
oluşan ekiple başarılı çalışmalar yürütmektedir.

Sütçüler ilçesine uzaklığı 72 km olan, yaklaşık 10 defa ilana çıkılmasına 
rağmen 14 aydır boş olan Kesme kasabasında aile hekimi olarak görev 
yapmaktadır. İlçe halkının saygısını ve beğenisini kazanmış, çalışma azmi ile 
örnek bir hekimdir.
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İZMİR

KAHRAMANMARAŞ

Ünvanı	 : 
Branşı	 :	
Kurumu	 :	

Doçent Doktor
Tıbbi Onkoloji 
Katip Çelebi Üniv. Atatürk Eğit. ve Araşt. Hast. Tıbbi Onkoloji Kliniği

           Yüksel KÜÇÜKZEYBEK

Ünvanı	 : 
Branşı	 :	
Kurumu	 :

Operatör Doktor
Göz Hastalıkları ve Sağlığı
Necip Fazıl Şehir Hastanesi

           Mehmet Cüneyt ÖZMEN

2009 yılında Tıbbi Onkoloji Uzmanı olarak devlet hizmet yükümlülüğünü 
yapmak üzere Van Devlet Hastanesi’nde zorunlu hizmetine başlamış, çalıştığı 
hastanede Tıbbi Onkoloji Bölümü ve Kemoterapi ünitesini kurmuştur. 2011 
yılında İzmir Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesine Başasistan olarak atanmıştır. 
Ege Üniversitesi, Van Devlet Hastanesi ve Katip Çelebi Atatürk Eğitim Araştırma 
Hastanesinde yaptığı bilimsel çalışmalarla tıbbi literatüre katkıda bulunmuş ve 
başarılara imza atmıştır.

Bedensel engeline rağmen özveri ve azimle çalışmaktadır.

Uzmanlığını aldığı 2011 yılından beri  çalıştığı hastanede vitreoretinal cerrahi 
birimi kurarak yaklaşık iki yıldır aktif olarak kompleks vitreoretinal cerrahi 
uygulamaktadır. Bu uygulama ile şehir dışına olan hasta sevkinde azalma 
olmuştur. Prematüre retinopatisi tanı ve lazer tedavisini bölgede uygulayan tek 
hekimdir. Bölgede sık rastlanan Keratokonus hastalığı tedavisinde ultraviyole 
ışını yayan crosslinking cihazını geliştirerek CE belgesi almasını ve seri üretime 
geçmesini sağlamıştır. 2012 Uluslararası Oftalmoloji Konseyi sınavlarını 
başarıyla geçerek aynı yıl Türkiye’den “Uluslararası Oftalmoloji Konseyi Üyeliği” 
ünvanına hak kazanan iki hekimden biridir. Biri SCI- Expanded dergide olmak 
üzere 8 yurtdışı, 20 yurtiçi yayını ve 1 adet yurtdışı kitap bölüm yazımı vardır.
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KARABÜK

KARAMAN

Ünvanı	 : 
Kurumu	 :	

Aile Hekimi
Karabük Merkez 35 Nolu Cumayanı Aile Sağlığı Merkezi

           Tolga GÜNDOĞAN

Ünvanı	 : 
Kurumu	 :	

Tabip
Ermenek 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi

  HASAN ÖZEN

2011 yılı Eylül ayında Ermenek 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nda 
göreve başlamıştır. 2012 yılı Nisan ayından itibaren A1 tipi istasyonda tek 
doktor olarak çalışmakta olup, Ermenek Devlet Hastanesinde de personel 
eksikliği nedeniyle  görev almıştır. Cezaevindeki açlık grevinde 112 nöbetini icra 
etmiş, nöbet çıkışlarında da gönüllü olarak cezaevinde görev yapmıştır. 

17 Şubat 2012 yılında Karabük 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda 
çalışmakta iken görevli olduğu ambulans ile vakaya giderken gizli buzlanma 
nedeniyle bir trafik kazası geçirmiş, 3 gün yoğun bakımda kalmış, uzun bir tedavi 
sürecinden sonra tekrar görevine başlamıştır. Cumayanı Aile Sağlığı Merkezinde 
koruyucu sağlık hizmetlerini  büyük bir fedakarlık içinde yürütmekte olup, halk 
tarafından da çok sevilmektedir. 
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KARS

KASTAMONU

Ünvanı	 : 
Kurumu	 :	

Tabip
112 Acil Servis Hizmet. Komuta Kontrol Merkezi

  Alpay MEDET  ALİBEYOĞLU

Ünvanı	 : 
Branşı	 :
Kurumu	 :	

Uzman Doktor
Nefroloji
Kastamonu Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesi

           Şükran GÜRSES

02.02.2012 tarihinde Selim İlçesi Yaylacık köyündeki 11. doğum vakası olan 
hastaya, son derece güç coğrafi ve iklimsel şartlara rağmen, 6 saatlik zor koşullar 
sonrası müdahale yapmıştır. Van depreminde gönüllü olarak görev almış, Aile 
hekimliğinde de gebe tespitinde gecikme,  bebek izleminde aksama olmadan, 
halkla iletişimi pozitif olarak başarılı bir şekilde hizmet vermiştir. Halen 112 
Komuta Kontrol Merkezinde görev yapan hekimimiz, başarılı çalışmalarından 
dolayı halkın takdirini kazanmıştır.

Gökçeada Devlet Hastanesi'nde hastaların talebi ve ada şartlarının zorluğu 
nedeniyle hemodiyaliz ünitesini kurmuş, 3,5 yıl boyunca iç hastalıkları uzmanlığı 
ve diyaliz hekimliği görevini tek başına yürütmüştür. 2007 yılında atandığı 
Balıkesir İvrindi Devlet Hastanesi'nin hemodiyaliz ünitesini faaliyete geçirmiştir. 
2011 yılında Nefroloji Uzmanı olarak atandığı Kastamonu Dr. Münif İslamoğlu 
Devlet Hastanesi'nin hemodiyaliz sorumlu hekimliği ve diyaliz hekimliği 
görevini tek başına yürütmektedir. İl merkezine çok uzak olup hemodiyaliz 
hekimi bulunmayan 7 ilçedeki hemodiyaliz birimlerinin sorumlu hekimliğini 
ve  hemodiyaliz hekimliğini de özveriyle yürütmektedir. 2012 yılında Dr. Münif 
İslamoğlu Devlet Hastanesinin Periton Diyaliz Merkezini faaliyete geçirmiştir.
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KAYSERİ

KIRIKKALE

Ünvanı	 : 
Kurumu	 :	

Tabip
Pınarbaşı Toplum Sağlığı Merkezi

           Osman DEMİR

Ünvanı	 : 
Kurumu	 :	

Tabip
112 Komuta Kontrol Merkezi

  Ahmet Selçuk ATASEVER

2012 yılında babası emekli Uz. Dr. Latif Atasever’e karaciğer yetmezliği 
tanısı konur. Hastalığı hızla ilerler ve tek çözüm karaciğer naklidir. Dr. Ahmet 
Bey uygun vericidir lakin baba ameliyatın riskleri ve Dr. Ahmet Bey’in eşinin 
ilk çocuklarına hamile olması nedeni ile oğlunun bu operasyona girmesine razı 
olmaz. Hastalığı artık son evresinde olan babasını son bir umutla konuşarak 
ikna eder ve baba ameliyata razı olur ve 25 Nisan 2012’de operasyon yapılır. 
Dr. Latif Atasever ve oğlu Dr. Ahmet Atasever, bu olaylar esnasında henüz 
doğmamış olan Neriman Sare Atasever gayet sağlıklıdır. Dr.Ahmet Bey Acil 
Sağlık Hizmetlerinde her gün birçok yaşama dokunmakta ve onların hayata 
tutunmalarında yardımcı olmaktadır.

Pınarbaşı ilçesi ve bağlı köylerinde koruyucu sağlık hizmetlerini zor şartlar 
altında yerine getirmektedir. Bu kapsamda, ilçe merkezi ve köylerdeki içme 
sularıyla ilgili gerekli denetimleri yapmaktadır. Halka ve öğrencilere ihtiyaç 
olan konularda eğitimler düzenlemiş, ilköğretim okullarında sağlık taramaları 
yapmış ve günümüzün önemli bir sağlık sorunu olan çocukluk çağı obezitesiyle 
ilgili bir çalışmayı da halen devam ettirmektedir. 25.05.2012 tarihinde Pınarbaşı 
İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne düzenlenen iki emniyet mensubunun şehit edildiği 
terör saldırısında gerek olay yerinde gerekse acil serviste üzerine düşen görev 
ve yükümlülüklerini yerine getirmiştir. Kayseri UMKE ekibi ile birlikte Suriyeli 
sığınmacılar için Kilis ilinde kurulmuş olan konteynır kentte gerekli sağlık 
hizmetlerini vermiştir. 
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KIRKLARELİ

KIRŞEHİR

Ünvanı	 : 
Branşı	 :
Kurumu	 :	

Uzman Doktor
Dahiliye
Pınarhisar Devlet Hastanesi

  Bilger ÇAVUŞ

Ünvanı	 : 
Kurumu	 :	

Tabip
Kırşehir Toplum Sağlığı Merkezi

           Ülkü BÜTÜN DİŞ

Yan dal ihtisası olarak nefroloji bölümünü kazanmasına rağmen ilçe 
halkını yalnız bırakmayarak ilçeden ayrılmamıştır. Kimsesi olmayan ve bakıma 
muhtaç hastalara yardım ederek onların huzurevlerine yerleştirilmesinde 
yardımcı olmuştur. Hastane imkânlarının yetersiz kaldığı, acil sevkiyat gereken 
durumlarda ambulansta hastalara bizzat refakat etmiştir. Mesai saati bittiği 
halde poliklinikte muayene olmak isteyen hastaların muayenesini bitirmeden 
poliklinikten ayrılmadan özveriyle hizmet veren bir hekimdir.

Hasta sayısı fazlalığından dolayı rutin sağlık işlemleri olan hastaların 
hizmetlerini aksatmamak ve daha fazla sayıda hastaya ulaşmak için yoğun 
çalışan, mesai saatleri dışında da hizmet eden, iş hayatında verilen görevleri 
eksiksiz yapma gayreti, sosyal hayatında ve arkadaşlık ilişkilerinde davranışları 
ile diğer meslektaşlarına örnek teşkil eden ve hasta memnuniyeti açısından ilde 
önde gelen bir hekimdir.
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KİLİS

KOCAELİ

Ünvanı	 : 
Branşı	 :	
Kurumu	 :	

Uzman Doktor 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Kilis Devlet Hastanesi

           Mehmet KİREMİTÇİ

Ünvanı	 : 
Branşı	 :	
Kurumu	 :	

Operatör Doktor
Genel Cerrahi
Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi

  Murat GÜVEN

2002 yılında SSK Kocaeli Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı olarak göreve 
başlamış, 2007 yılında Ankara GATA yanık merkezinde sertifika programına 
katılmıştır. 2008 yılından itibaren yanık yoğun bakım ünitesinde görev yapmaktadır. 
Hastane uçak ambulanslar vasıtası ile çevre illerle birlikte,  Türkiye’nin tüm 
bölgelerinden hasta kabulü yapmış, Cengiz Topel Havaalanı açıldıktan sonra uçak 
ambulanslarla Azerbaycan’dan hasta kabulü olmuştur. Hastane bilimsel araştırma 
ve yayınlar için kaynak teşkil etmiş, anestezi, enfeksiyon hastalıkları, fizik tedavi, 
çocuk cerrahi, patoloji klinikleri ile birlikte bilimsel çalışmalar devam etmektedir. 
2010 yılında, Çad Cumhuriyetinin başkenti N'Djamana’da La Liberte Hastanesinde 
15 gün süre ile sağlık yardımında bulunmak üzere görev almıştır.

Mesleki alandaki başarılı çalışmaları ve toplumsal, insani konulardaki takdire 
değer tavırları ile halkımızın sevgisini kazanmış aynı zamanda Suriye olayları 
nedeniyle zor koşullar altında görevini büyük bir fedakârlık ile yürütmüştür.
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KONYA

KÜTAHYA

Ünvanı	 : 
Branşı	 :	
Kurumu	 :	

Uzman Doktor
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Kulu Devlet Hastanesi

  Enver SÖNMEZ

Ünvanı	 : 
Kurumu	 :	

Aile Hekimi
Evliya Çelebi ASM, 43.01.008 Nolu Aile Hekimliği Birimi

           Orhan ÖKTEN

1991 yılından itibaren Kulu Devlet Hastanesinde Enfeksiyon Hastalıkları 
ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı olarak çalışmaktadır. Çalışmaya başladığı 
dönemde il merkezlerinde dahi kendi branşında uzman hekim bulmakta 
zorluk çekilmekteyken, kendisi büyük fedakarlık göstermiş ve küçük bir ilçede 
vatandaşların hizmetinde çalışmayı tercih etmiştir. Diğer uzmanlık alanlarında 
hekim bulunmadığı dönemlerde kendini geliştirip, hastalarına fayda sağlama 
noktasında elinden geleni yapmaktadır. Çalıştığı dönemde sorunların çözüm 
noktası olma, insanlara yardım etme, yeni göreve başlamış meslektaşlarına 
destek olma gayreti çabaları ile örnek bir hekimdir. Hastalarla olan ilişkileri, 
hastaların ölüm döşeğinde görmek isteyecekleri kadar yakındır.

Kütahya’da aile hekimliğine geçiş sürecinde başarılı çalışmalarda bulunmuş, 
çalıştığı bölgede özellikle koruyucu sağlık hizmetlerinin sunumunda büyük 
bir fedakarlık ve üstün gayret göstermiş, insani konulardaki duyarlılığı ve 
yardımseverliği ile bölge halkının sevgisini ve takdirini kazanmıştır. Sağlık 
kurum ve kuruluşları ile etkili bir iletişim içinde bulunarak sağlık alanındaki 
uygulamaları yakından takip etmiş ve gereken değişiklikleri ve uygulamaları 
zamanında yerine getirmiştir.  
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MALATYA

MANİSA

Ünvanı	 : 
Kurumu	 :	

Aile Hekimi
Doğanyol 2 Nolu Gökçe Aile Sağlığı Merkezi

Malatya’nın sağlık hizmetleri sunumunda personel sıkıntısı çekilen, ulaşımın 
güç, coğrafi şartların zor olduğu Doğanyol Gökçe’de Aile Hekimliği görevini tek 
hekim olmasına rağmen, hizmetlerin aksatmaması için özveriyle yürütmektedir. 
Çalıştığı bölgede halkın memnuniyetini sağlamış, daha önce çalışmış olduğu 
Pütürge merkez ve 112’de başarılı çalışmalarda bulunmuş bir hekimdir.

           Mehmet ÖRKÜT

Ünvanı	 : 
Kurumu	 :	

Aile Hekimi
Sarıgöl 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi

Vatandaşa sunduğu hizmet kalitesini artırmak amacıyla bir aile sağlığı 
merkezi hizmet binası yaptırarak, bu binada kaliteli hizmeti ve fiziki koşulları iki 
Aile Hekimliği Birimi ile de paylaşmış olan bir hekimdir.

  Fatma KAYA
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MARDİN
  Abdurrahman ÖZER

MERSİN (İÇEL)
  Hasan SARI

Ünvanı	 : 
Kurumu	 :	

Tabip
Mardin Devlet Hastanesi

Ünvanı	 : 
Kurumu	 :	

Aile Hekimi
Yenişehir Toplum Sağlığı Merkezi Kocavilayet Aile Sağlığı Merkezi

Sivil toplum kuruluşları ile de dayanışma içinde olup, Nisan 2012 içinde  TİKA 
ve Kimse Yok Mu Derneği işbirliği ile 15 gün Uganda’da, fedakarca zor şartlarda 
çalışıp 750 civarında hasta muayenesi yaparak, çok sayıda sıtma, dm ve katarakt 
gibi hastalıkların teşhisini koyup tedavisine yardımcı olmuş, hizmetleriyle 
ülkemizi ve milletimizi en iyi şekilde temsil etmiştir. Eşi Hem. Zeycan SARI’da iki 
çocuğunu bırakarak eş zamanlı olarak Kenya’da hemşire olarak sağlık hizmeti 
vermiştir. Görev yaptığı bölgede çok sevilen, fedakar, kendisine bağlı olan 
nüfusuna  her konuda duyarlı ve yardımcı olan, mesai mevhumu gözetmeden 
hastaları ile ilgilenen, hastaların tedavi ve sevk sonuçlarını takip eden, bir 
hekimdir. 

Mardin’de diyaliz ünitesi bulunan tüm hastanelerde  her koşulda  özveri 
ile hizmet etmiştir ve diyaliz hastalarının hizmetine koşmuştur. Mardin ilinin 
sosyal ve coğrafi açıdan sıkıntılı olan ilçelerinde doktor ihtiyacı hasıl olduğunda 
her zaman hizmete hazır olarak bilinmektedir. Diyaliz hastalarıyla bire-bir 
ilişkileri, müşfik ve mütevazi davranışları debebiyle halkın takdir ve saygısını 
kazanmıştır. Ayrıca çalışma arkadaşları ve yöneticileriyle uyumlu bir şekilde 
hizmetini sürdürmektedir.
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MUĞLA

MUŞ

Ünvanı	 : 
Kurumu	 :	

Aile Hekimi
Marmaris 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi

Sağlık Grup Başkanlığı yaptığı süre içerisinde personelin sorunları ile 
yakından ilgilenen, idari işlerde çözümleyici, babacan bir kişilik olarak 
tanınmıştır. Meslek yaşamı boyunca insancıl, güleryüzlü, sevecen yaklaşımı 
ve yardımseverliği ile halkın sevgi ve saygısını kazanmıştır. Duygulu ve hassas 
kişiliği sayesinde insanlarla iyi ve olumlu ilişkiler kurması, mesleki başarısını 
arttırmıştır. Halen görev yaptığı Marmaris ilçe halkı ona minnet duygularıyla 
bağlıdır. Ciddi sağlık sorunları yaşaması ve tedavisinin devam etmesine rağmen 
hastalarına ve yaşama bağlılığı ve mesleki azmi ile Aile hekimliği görevine 
devam edeceğini belirterek, takdire şayan bir davranış sergilemiştir. 

  Mehmet Volkan TUNCER

Ünvanı	 : 
Kurumu	 :	

Aile Hekimi
Muş Üçevler Aile Sağlığı Merkezi

Kış şartlarında ulaşımı zor ve personel temininde güçlük çekilen Muş ili 
merkeze bağlı Üçevler köyünde, büyük gayretle görevini ifa ederek kısa sürede 
sevilmiş; aile hekimliği görevinden ayrılma talebinde bulunduğunda bölge halkı 
ve öğrenciler tarafından başlatılan ve ulusal medyada da yer alan haberde 
“doktor amca köyümüzden gitme” mektubuyla kararından vazgeçmiş ve aynı 
köyde görevine devam etmektedir. Tıbbi ve insani konulardaki çalışmaları ve 
başarıları ile ön plana çıkan, halkın sevgi ve takdirini kazanmış, kış şartlarında 
ulaşımı zor olan bölgede koruyucu sağlık hizmetleri çalışmalarını yürüten bir 
hekimdir.

           Güneş ÇAKIR
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NEVŞEHİR

NİĞDE

Ünvanı	 : 
Kurumu	 :	

Tabip
Nevşehir Sağlık Müdürlüğü 112 Başhekimliği

İller arası sevk taleplerinde %90 üzeri bir yer bulma oranına sahip, 
ambulansların sevk ve koordinasyonunda eksiksiz bir şekilde görevini yapan,  
kendi isteği ile görev yapmak istediği 112 istasyonunda dahi hastaneye naklini 
gerçekleştirdiği hastanın sevk edileceğini düşünerek hastaneye ulaşmadan 
kabul edebilecek branşa ulaşıp, hastanın başka ile sevkini ambulanstan 
inmeden gerçekleştiren, aldığı disipliner eğitim ve kişiliği sayesinde sorunların 
çözümünde, ambulansların sevk idaresinde ve çalışanların eğitiminde 
gösterdiği üstün başarı gayret ve özveri ile tüm personel tarafından sevilen ve 
saygı duyulan bir hekimdir.

           Davut KARAKURT

Ünvanı	 : 
Kurumu	 :	

Aile Hekimi
Merkez 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi

Geçirdiği ciddi rahatsızlığa rağmen özveri ile çalışan, tıbbi ve insani 
konulardaki çalışmaları ve başarıları ile öne çıkan, görevini büyük bir fedakarlık 
ve üstün bir gayret ile ifa eden, hastalarına göstermiş olduğu hassasiyet 
sebebiyle görev yaptığı kurum personeli ve herkes tarafından sevilen bir 
hekimdir. 

  Şengül KOCATÜRKMEN
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ORDU

OSMANİYE

Ünvanı	 : 
Kurumu	 :	

Aile Hekimi
Ordu 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi

Ateşli silah yaralanmasına dair alınan bir anons üzerine, beraberinde 
tıbbi müdahale ekibiyle birlikte olay yerine intikal etmiş, polis ekiplerinin ex 
vaka olabileceğini belirtmesinin ardından hemen malzemelerini alarak olayın 
gerçekleştiği odaya ilk giren kişi olmuştur. Odada elinde silah bulunan bir 
şahıs ve emniyet güçleri vardır. Silahlı bu kişinin emniyet görevlilerini dışarı 
çıkarması üzerine tıbbi müdahale ekibi silahlı kişi ile odada yalnız kalmıştır. 
Can güvenliği olmamasına rağmen, odadaki yaralıya müdahaleye devam etmiş 
ve aynı zamanda silahlı kişiyi de soğukkanlılıkla sakinleştirmeye çalışmıştır. Bu 
gayretleri sonucu silahlı kişi ikna olarak, yaralı şahsın emniyet güçleri eşliğinde 
dışarı çıkarılarak hastaneye sevk edilmesine izin vermiştir. 

  Esranur YAMANER

Ünvanı	 : 
Kurumu	 :	

Aile Hekimi
03 Nolu Aile Sağlığı Merkezi

Hastalarına karşı özverili ve ilgili tutumu ile takdir kazanmıştır. Özellikle 
tüberküloz hastası ve madde bağımlısı bir hastasına karşı ilgisi, şefkati sayesinde 
tedaviye dirençli bu hasta şifa bulmuş ve madde bağımlığından kurtarılmıştır. 
Söz konusu hastasının bir işe girmesini sağlayarak, topluma kazandırılmasına 
yardımcı olmuştur. 

           Ramazan ÇETİN
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RİZE

SAKARYA

Ünvanı	 : 
Branşı	 :
Kurumu	 :	

Operatör Doktor 
Genel Cerrahi
Rize Devlet Hastanesi

Görev yaptığı süre içinde mesai kavramı gözetmeksizin her arandığında 
vazifesine koşmuş ve çok zor ameliyatlardan başarı ile çıkmıştır. Hasta 
yakınlarıyla tek tek adeta kendi ailesinden biriymiş gibi ilgilenmiş ve Rize 
halkının sevgisini kazanmıştır. 

Kesici ve delici alet yaralanması ile bilinci kapalı şekilde hastaneye getirilen 
bir hastanın,70 ünite kan takviye edilerek yapılan cerrahi müdahalesi ile hayata 
tutunmasını sağlamıştır. 

           Hakan KARADAĞ

Ünvanı	 : 
Kurumu	 :	

Aile Hekimi
Tekeler Aile Sağlığı Merkezi

Görev yaptığı aile hekimliği birimine bağlı mobil hizmetlerini yürüttüğü 
köylerde başarıyla çalışmış, bu yönde halkın sevgi ve takdirini kazanmış büyük 
özveri ve gayretle hizmet eden bir hekimdir.

  Mehmet Şahin GÜÇEL
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SAMSUN

SİİRT

Ünvanı	 : 
Branşı	 :
Kurumu	 :	

Uzman Doktor
Fiziksel tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı
Samsun Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Hastanesi

1998 yılından itibaren Samsun Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Hastanesi’nde 
hizmet vermekte olup, çalıştığı kurumda sevilen, hastalara saygılı, ilgili, sabırlı, 
ölçülü bir kişiliğe sahip ve takdire şayan ve hizmette sınır tanımayan bir 
hekimdir.

  Yaşar KUTLU

Ünvanı	 : 
Kurumu	 :	

Aile Hekimi
Pervari Doğan köyü Aile Sağlığı Merkezi

24 Aralık 2012 tarihinde safra kesesindeki rahatsızlık nedeniyle sancılanarak 
Siirt’teki hastaneye götürmekte olduğu hemşire Fatma ALTINYURT ile kardan 
dolayı yolda mahsur kalmış, bu sırada başka bir köyden gelen araçta doğum 
yapmak üzere olan bir hastanın doğumunu hemşirenin rahatsızlığına rağmen 
zor şartlar altında araç içerisinde gerçekleştirmiştir.  Kışın ulaşımın uzun süre 
aksadığı, terör örgütü tarafından yolları kesilip, örgüt propagandası karşısında 
düştüğü onur kırıcı duruma rağmen, ettiği yemine sadık kalıp, amacı insanlara 
maksimum fayda sağlamak olan başarılı bir hekimdir.

           Ümit GÜLTEKİN
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SİNOP

SİVAS

Ünvanı	 : 
Kurumu	 :	

Tabip
Gerze Devlet Hastanesi

26.08.2011 tarihinde Gerze Devlet Hastanesinde göreve başlamış ve halen 
aynı hastanede çalışmaktadır. Hizmet yılı olarak çok az bir geçmişi olmasına 
rağmen görevini büyük bir fedakarlık ve üstün bir gayretle yürütmektedir. 
08.07.2012 tarihinde Dikmen ilçesinde yaşanan sel felaketinde saat:00.30’da 
güç koşullara rağmen olay yerinde mahsur kalan hastalara bakmak için 
hayatını tehlikeye atarak hastaya ulaşmayı başarmış ve gereken tedavisini 
yaparak hastanın ileri tetkik ve tedavisi için naklini sağlamıştır. Hasta ve hasta 
yakınlarına göstermiş olduğu özverili çabaları ve meslek ahlakı ile takdire değer 
bir hekimdir.

           Bilal BAK

Ünvanı	 : 
Kurumu	 :	

Aile Hekimi
Divriği Aile Sağlığı Merkezi

İlk tayin olduğu Sivas’ın Gölova ilçesinde hastanenin iki doktorundan biri 
olarak çok yoğun çalışma şartları altında görev yapmıştır. Bu yoğun şartlar 
içinde kendisinin güzellikler olarak nitelendirdiği başka bir ilçeden gelen doğum 
sancısı başlamış bir hastayı kadın doğum doktoru olan başka bir hastaneye 
sevk etmek yerine, bütün riskleri alıp, yardımcı sağlık personeliyle birlikte 
doğumu gerçekleştirmiş, anne ve bebeğin sağlıklı bir şekilde taburcu olmalarını 
sağlamıştır.

  Emre KAAN
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ŞANLIURFA

ŞIRNAK

Ünvanı	 : 
Branşı	 :	
Kurumu	 :	

Uzman Doktor
Ortopedi ve Travmatoloji
Ceylanpınar Devlet Hastanesi

Ceylanpınar’daki görevine 02.03.2012 başlamıştır. Yaklaşık 10 aylık süreç 
içersinde poliklinik sayısı 9000, ameliyat sayısı da 230 civarıdır. Bu hastalardan 
yaklaşık 130 kadarı Suriye’li mültecidir. Savaş sürecinde Ceylanpınar'da 
ameliyatlar yapmaya çalışmıştır. Sevk gereken hastaları da hastanede C-kollu 
skopi ve kan bankası olmadığından Viranşehir’e sevk edip oradaki ortopedi 
doktoru ile beraber ameliyat için Viranşehir’e gitmiş ve ameliyat yapıp dönerken 
kaza geçirmiştir. 5 kaburgasında kırık olmasına rağmen hastanesindeki görevine 
devam etmiştir.  

  İbrahim Mustafa ÇİMEN

Ünvanı	 : 
Kurumu	 :	

Aile Hekimi
Beytüşşebap Merkez Aile Sağlığı Merkezi

Şırnak'ın en ücra ilçesi olan Beytüşşebap’ta aile hekimi olarak görev 
yapmakta olup, zor koşullar altında koruyucu sağlık hizmetleri çalışmalarını 
yürütmektedir. Aile hekimi olarak özellikle aşı çalışmalarında büyük gayret ve 
fedakarlık göstermiş, bu çalışmaları ile halkın sevgi ve saygısını kazanmıştır.

           Mehmet NEMUTLU
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TEKİRDAĞ

TOKAT

Ünvanı	 : 
Branşı	 :	
Kurumu	 :	

Uzman Doktor 
Anestezi ve Reanimasyon
Şarköy Devlet Hastanesi

Takip gerektiren bir gebelik süreci geçirmesine rağmen, bölgede ihtiyaç 
duyulan sağlık hizmetlerinin verilmesi amacıyla var gücüyle çalışmakta, anestezi 
uzmanı görev tanımındaki hizmetlerini eksiksiz yapmakla birlikte, sigara 
bırakma polikliniği destek ve tedavi hizmetlerini yürütmekte, köy eğitimleri 
vermekte, bölgesel eğitim organize etmekte, hekim yetersizliğinde veya 
hasta yoğunluğunda ayaktan muayene ve raporlama poliklinik hizmetlerini 
yürütmekte, her gün acil icap nöbeti tutmaktadır. Ayrıca yoğun olduğunda 
veya acilde hekim yetersizliği yaşandığında aktif nöbet tutmaktadır.

           Handan ÖZBEK EKİCİ

Ünvanı	 : 
Branşı	 :	
Kurumu	 :	

Uzman Doktor
Anestezi ve Reanimasyon
Tokat Devlet Hastanesi

Ailesi tarafından yaşama ümidi kesilmiş olarak acil servise getirilen 
kardiyopulmonerarrest + akut AC ödemi + akut kalp yetmezliği, koroner arter 
yetmezliği bulunan hastaya yapılan müdahalelerin ardından, 1 hafta sonra 
sağlıklı bir şekilde evine dönmüştür. Nöbet bitmesine 5 dakika kala 24 saatlik 
nöbetin sonunda aynı bilinç ve dikkatle hastaya müdahalede bulunması ve 1 
yıldan beri yoğun olan acil serviste özverili çalışması, mesleğin başında böyle 
başarılı müdahalede bulunması takdire değer görülmüştür.

  Osman BANDIRMALI
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TRABZON

TUNCELİ

Ünvanı	 : 
Kurumu	 :	

Aile Hekimi
Araklı Aile Sağlığı Merkezi

Meslek hayatı boyunca hastalarına karşı sabır ve özveri ile yaklaşarak, 
hastalarını işinin bir parçası olarak değil hayatının bir parçası olarak gören,hasta 
ve yakınlarının sevgi ve saygısını kazanmış,sigara ve zararları konusunda 
televizyon, radyo programları ve birçok panele konuşmacı olarak katılmış, 
KTÜ Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Yüksek Okulunda Halk Sağlığı derslerinde 
gönüllü olarak derslere giren, çalışkan, azimli bir hekimdir.

  Mehmet Hakan TÜRK

Ünvanı	 : 
Kurumu	 :	

Aile Hekimi
Pertek İlçesi Pınarlar Beldesi Aile Sağlığı Merkezi

Aile Hekimliği görevini bölgenin en ücra köy ve mezralarına kadar tek başına 
başarılı bir şekilde götürmektedir. Çalışkanlığı, dürüstlüğü, hastalara karşı 
davranışları ve kurduğu iyi insani ilişkileri ile belde halkının takdirini ve sevgisini 
kazanmış bir hekimdir. 

           Hacı Bayram POLAT
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UŞAK

VAN

Ünvanı	 : 
Kurumu	 :	

Tabip
Uşak Merkez Toplum Sağlığı Merkezi

Evde sağlık hizmetlerinin kurulmasında ve yürütülmesinde başarı ile 
çalışmış, yöre halkı tarafından sevilen, görevini özveri ve gayretle sürdüren bir 
hekimdir.

           Hilal KARACAN

Ünvanı	 : 
Branşı	 :	
Kurumu	 :	

Doçent Doktor
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
YYÜ. Tıp Fakültesi Dursun Odabaş Tıp Merk. Yenidoğan Bölüm Bşk.

Van’da yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin kurulmasında ve  yapılanmasında 
önemli çabalar göstermiştir. NRP, ÇİLYAD, İLYAD il eğitimcisi olarak da başarılı 
çalışmalar sürdüren bir hekimdir. 

  Oğuz TUNCER
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YALOVA

YOZGAT

Ünvanı	 : 
Kurumu	 :	

Tabip
Yalova Devlet Hastanesi

1985 yılından beri Yalova Devlet Hastanesi Acil Servisinde görev yapmakta 
olup yıllardır acil servisin yoğunluğuna ve tüm sıkıntılarına rağmen görevini 
büyük bir özveri ve başarıyla yürütmektedir. Gerek hastalara karşı olan 
yaklaşımı ve özellikle acil vakalara karşı olan müdahalesi ve gerekse sağlık 
personeli ile çalışma arkadaşlarına karşı tutumu nedeniyle halkın takdir ve 
beğenisini kazanmış bir hekimdir.

  Mustafa GÜLTOPU

Ünvanı	 : 
Branşı	 :	
Kurumu	 :	

Uzman Doktor 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Yozgat Devlet Hastanesi

Yozgat ilinde yenidoğan yoğun bakım ünitesinin kurulmasını sağlamıştır. 
Halen bu alanda özverili bir biçimde çalışmaktadır.

           Hakan AYLANÇ

42



ZONGULDAK

Ünvanı	 : 
Branşı	 :	
Kurumu	 :	

Uzman Doktor 
Göğüs Hastalıkları
Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi

Hasta ve yakınları ile ilişkisi çok iyi, empati yapabilen, hastaları ile yakından 
ilgilenen, kullanacağı ilaçlar hakkında detaylı bilgi veren, mesai bitse bile 
poliklinik hizmetine devam eden bir hekimdir. Branşında tek hekim olmasına 
rağmen, poliklinik hizmetlerini, yoğun bakım servisleri başta olmak üzere 
konsultasyon ve yatan hasta hizmetlerini, acil servis hizmetlerini büyük bir 
fedakarlık ve üstün bir gayretle ifa etmektedir.

           Emine GENCER
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YILIN SAĞLIK ÇALIŞANLARI
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GAZİANTEP ÇADIRKENTTE GÖREVLİ PERSONEL

Ünvanı	 : 
Kurumu	 :	

Tabip
IslahiyeToplum Sağlığı Merkezi

Cevdet ULU 

İç karışıklık nedeniyle ülkemize göç eden  Suriye Arap Cumhuriyeti 
vatandaşlarını  barındırmak amacıyla Gaziantep’in  çeşitli bölgelerinde 
kurulan çadırkentlerdeki sağlık hizmetlerinde, gönüllü olarak  özveri ve 
üstün gayretle görevlerini ifa etmişlerdir.

Ünvanı	 : 
Kurumu	 :	

Melike H. ÜZER
Ebe
Şahinbey İlçe Sağlık Müdürlüğü

Ünvanı	 : 
Kurumu	 :	

Tevfik ERTÜRK 
Sağlık Memuru
25 Aralık Devlet Hastanesi

Ünvanı	 : 
Kurumu	 :	

Selma KURT 
Ebe
Karkamış Toplum Sağlığı Merkezi
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HATAY ÇADIRKENTTE GÖREVLİ PERSONEL

Ünvanı	 : 
Kurumu	 :	

Tabip
Hatay Yayladağı Toplum Sağlığı Merkezi

Celal İÇER

Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşlarını barındırmak amaçlı, Hatay’ın 
çeşitli bölgelerinde çadır hastanelerin kurulmasına ve teknik sıkıntıların 
giderilmesine destek olmuş, sözkonusu vatandaşlara sağlık hizmetinin 
eksiksiz bir şekilde verilmesi için mesai mefhumu gözetmeksizin özverili, 
şefkatli ve üstün gayretle çalışmış, sınıra yaralı olarak gelenlerin taşınarak 
acil müdahalelerinin yapılması ve tedavilerine katkıda bulunmuşlardır.

Ünvanı	 : 
Kurumu	 :	

Murat Şahin ÖZTORUN 

Ünvanı	 : 
Kurumu	 :	

Merve MISIRLI 

Ünvanı	 : 
Kurumu	 :	

Vehbi KOÇ   

Sağlık Memuru ( Toplum Sağlığı )
Hatay 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri Merkezi

Sağlık Teknikeri ( İlk ve Acil Yardım)
Hatay Samandağı 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri Merkezi

Hizmetli
Hatay İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezi
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KİLİS ÇADIRKENTTE GÖREVLİ PERSONEL

Ünvanı	 : 
Kurumu	 :	

Acil Tıp Teknisyeni
İl Sağlık Müdürlüğü

Mehmet Akif DOĞAN 

Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşlarını barındırmak için Kilis’te kurulan 
konteynır kentte, sözkonusu vatandaşlara sağlık hizmetlerinin eksiksiz bir 
şekilde verilmesi için zor ve yoğun çalışma şartlar altında mesleklerini icra 
ederek, özveri ve üstün gayretle görev yapmışlardır.

Ünvanı	 : 
Kurumu	 :	

Zeynep POLAT ARSLAN 
Ebe
İl Halk Sağlığı Müdürlüğü

Ünvanı	 : 
Kurumu	 :	

Önder GÜL 
Sağlık Memuru
İl Halk Sağlığı Müdürlüğü

Ünvanı	 : 
Kurumu	 :	

Ersoy YURT 
Sağlık Memuru
Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği
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SİİRT

Ünvanı	 : 
Kurumu	 :	

Acil Tıp Teknisyeni
Pervari Doğan Köyü Aile Sağlığı Merkezi

Fatma ALTINYURT

Safra kesesindeki rahatsızlık nedeniyle Siirt'teki hastaneye götürülürken, 
kar nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan bir minibüste doğum sancıları 
çeken bir annenin olduğunu görmüş, çektiği acıları bir anda unutarak 
oradaki hastanın yardımına koşmuş, zor ve olumsuz şartlarda minibüsün 
içinde hastanın doğumunu gerçekleştirmiştir.

Görev yaptığı bölgede çok zor şartlar altında genellikle kışın yolların 
kapandığı  ulaşımın sağlanamadığı elektriklerin kesildiği bir bölgede 
görevini özveri ile yapmaya çalışan, yöre insanları tarafından çok sevilen ve 
herkesin yardımına koşan kendini mesleğine adamış pırıl pırıl  biri olarak 
tanınmaktadır.

50



ŞANLIURFA ÇADIRKENTTE GÖREVLİ PERSONEL

Ünvanı	 : 
Kurumu	 :	

Uzman Doktor
Akçakale Devlet Hastanesi

Adem DEMİREL

Ünvanı	 : 
Kurumu	 :	

Halil AYKAÇ
Acil Tıp Teknisyeni
112 AASH Şube

Ünvanı	 : 
Kurumu	 :	

Bihter ÖNEL
Ebe
Akçakale Devlet Hastanesi

Ünvanı	 : 
Kurumu	 :	

Mehmet Hüseyin ARSLAN
Şoför
Ceylanpınar 112 Acil Yardım Merkezi

Suriye’deki savaş nedeniyle ülkemize sığınan Suriye Arap Cumhuriyeti 
vatandaşları için  Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinde sahra hastanelerinin 
kurulumunda ve hizmet verilmesinde aktif rol oynamış, yaralılara 
müdahale ve sevk hizmetlerinde özverili görev yapmışlardır.
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“Sevgi En İyi İlaçtır” 
Öykü Yarışması Ödülleri





Eser	Adı	 :
Eser	Sahibi	 :

0 Rh Negatif
İbrahim ŞAŞMA

KATEGORİ BİRİNCİSİ 

Eser	Adı	 :
Eser	Sahibi	 :

Paslı Bisiklet
Yasin MORTAŞ

KATEGORİ İKİNCİSİ 

Eser	Adı	 :
Eser	Sahibi	 :

Yara
Özge ÖZDEMİR

KATEGORİ ÜÇÜNCÜSÜ 
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“Sevgi En İyi İlaçtır” 
Öykü Yarışması Jüri Özel Ödülleri





Eser	Adı	 :
Eser	Sahibi	 :	

Merhaba Sevgi
Nurşah DEMİR

Eser	Adı	 :
Eser	Sahibi	 :	

 Köprü
 Emre CANSIZLAR

Eser	Adı	 :
Eser	Sahibi	 :	

Pencere
Reyhan YILDIRIM

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ
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“Sevgi En İyi İlaçtır” 
Fotoğraf Yarışması Ödülleri





Eser	Sahibi			:		Mustafa GEZER

Kurumu								:		Kocaeli Derince               
                                Eğitim ve Araştırma 

                          Hastanesi

KATEGORİ BİRİNCİSİ 

Eser	Sahibi			:   Davut GEZER

Kurumu								:			Palandöken Devlet         
                                 Hastanesi 

                           Acil Servisi

KATEGORİ İKİNCİSİ 

Eser	Sahibi			:			Ali Can ATEŞ 

Kurumu								:			Denizli Devlet      
           Hastanesi 

                   Bilgi İşlem

KATEGORİ ÜÇÜNCÜSÜ 
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“Sevgi En İyi İlaçtır” 
Fotoğraf Yarışması Jüri Özel Ödülleri



Eser	Sahibi	 :
Kurumu	 :	

EMRAH AKYÜZ
Gümüşhane İl Sağlık Müdürlüğü

Eser	Sahibi	 :
Kurumu	 :	

Çağlayan ER
Ankara Onkoloji Hastanesi

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLLERİ
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Eser	Sahibi	 :
Kurumu	 :	

 Belma ARSLAN
 Marmaris Devlet Hastanesi

Eser	Sahibi	 :
Kurumu	 :	

Neslihan SELEK 
Zübeyde Hanım Doğumevi-Afyon

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLLERİ
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“Sevgi En İyi İlaçtır” 
Kısa Film Ödülleri





Eser	Sahibi				:		Mustafa Serkan ERÖZ

Eser	Adı	 :	Tren

Eser	Sahibi	 :	  Zekiye BUĞURCU

Eser	Adı	 :			Eldiven

Eser	Sahibi	 :		Ülkü AĞAÇ

Eser	Adı	 :			Özveri 

KATEGORİ BİRİNCİSİ 

KATEGORİ İKİNCİSİ 

KATEGORİ ÜÇÜNCÜSÜ 
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“Sevgi En İyi İlaçtır” 
Kısa Film Yarışması Jüri Özel Ödülü
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JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ

Eser	Sahibi	 :	Ahmet BALCI

Eser	Adı	 :	Takla Bile Atamadım








