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İçindekiler

Hastanemizin çalışmalarını, yeniliklerini anlatan
‘GAÜN Hastanesi Sağlık Bülteni’ yepyeni içerikleriyle
sizlerle. Hastanemize dair tüm yenilikleri sosyal medya 
hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.

Facebook için : @gaunhastaneleri  
Twitter için  : @GaunHastanesi
Instagram için  : gaunhastane (Kullanıcı adı)

Keyifli okumalar dileriz…
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“Vicdanı Yönü Ağır Basan Bir İş Yapıyoruz”

Doğuştan Gelen Kalp Hastaliklarinin Tedavisinde Bölgede
İlk Ve Tek Merkez;  Gaün Tip Fakültesi Pediatrik Kalp
Cerrahisi Bilim Dali’nda

Personelden Haberler
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Bültenimizin bu ayki konuğu Gaziantep Üniversitesi Hastanesi
Başhemşiresi Pınar Kıyak oldu.

Gaziantep Üniversitesi Hastanesi Başhemşiresi
Pınar Kıyak ile yaptığımız o röportajla sizlerleyiz…

“VİCDANİ YÖNÜ AĞIR BASAN
BİR İŞ YAPIYORUZ”

Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman 
Başpınar ile gerçekleştirdiğimiz o röportaj…

 Öncelikli olarak kendinizden bahsedebilir misiniz? 
(Doğum yeri, yılı, eğitim süreci)
 Ben çocuk kardiyoloji uzmanıyım. 1969 yılında 
Tarsus’ta doğdum. Endüstri Meslek Lisesi Kimya Bölümünde 
lise eğitimini aldım. Tıbbiye eğitimini ise İstanbul 
Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde okudum. İhtisas 
olarak pediatri seçmeme rağmen beni çok tatmin etmemesi 
nedeniyle çocuk kardiyoloji yan dal uzmanlık seçiminin 
kendim için ne kadar isabetli olduğunu düşünüyorum. Çocuk 
kardiyoloji bölümü daha çok pratiğe ve uygulamaya dayalı 
bir bölüm. Evli ve 3 çocuk babasıyım. 2003 yılından bu yana 
Gaziantep’te yaşamaktayım.
 Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı Başkanıyım. Resmi olarak 
ise TUKMOS üyeliği ve Sağlık Bakanlığı Pediatrik Kalp 
Cerrahisi-İnvaziv Kardiyoloji Bilimsel Kurulu çalışma grubu 
üyeliğim mevcut. Alanım ile ilgili yurt içi ve yurt dışı bilimsel 
kuruluşlara da üyeliğim mevcuttur.

 Alanınızda yaptığınız çalışmalardan bahseder 
misiniz? 
 Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı Başkanı olarak 
bölümümüzün çalışmalarını koordine ediyorum. Uluslararası 
ve ulusal yayınlar ile pratik uygulamalarımız ve 
çalışmalarımızın bilimsel yayın haline getirilmesi için 
çabalıyoruz. Benim 87 adet uluslararası ve 53 adet ulusal 

yayınım var. Elinizdeki bilimsel bulguyu yayın haline getirirken dahi birçok şey öğreniyorsunuz, bu nedenle yayın yapmaya çalışmak çok verimli 
bir süreç. Yayın yapmayı akademisyenliğin temel şartı olarak gördüğüm için hep daha çok nasıl yapabilirim diye düşünüyorum. Kadın arkadaşlarım 
kızacak belki ama yayın yapmayı doğum yapmaya benzetiyorum. Çok sancılı bir süreç ancak nihayetinde elinizde yeni bir yavrunuz oluyor. 
Akademik platformlarda şu ana kadar sözel bildiri sunumları hariç 56 toplantıda konuşmacı olarak yer aldım. Çalışmaktan gurur duyduğum 
üniversitemden de her seferinde slaytlarımda bahsettim. Bunun kendi çapımda üniversitemizin tanınırlığı sağlamak için önemli bir adım olduğunu 
düşündüm.

 GAÜN Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı kaç kişilik bir ekipten oluşuyor? GAÜN Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı ’nı farklı kılan 
nedir? Özellikli bir hizmetiniz var mı?
 Ekibimiz ben, Mehmet Kervancıoğlu, Metin Kılınç olarak 3 profesör öğretim üyesi ve Dr. Öğr. Üyesi Derya Aydın Şahin’den oluşmaktadır. 
Ayrıca yan dal asistanımız Tuğba Temel bizimle birlikte çalışmaktadır. Çocuk kardiyoloji ekip olarak çalışılması gereken bir bilim dalıdır. Ekipte 
uyum olması, beraber çalışma isteminin olması önemlidir. Bu açıdan saygı değer ekip arkadaşlarıma tekrar teşekkür ederim. Her yıl 10 bin üzeri 
ekokardiyografi ve 800 civarı kalp kateteri bölümümüzde yapılmaktadır. Bu işlem sayısı ve yapılan işlerin çeşit ve zorluk derecesi olarak 
bölümümüz ülkedeki saygın yerini korumaktadır. Her gün gelen tüm hastalara bölümümüzde poliklinik hizmeti, 2 ekokardiyografi ile eko 
değerlendirilmesi yapılmaktadır. Kendimize ait önce monoplan yakın zamanda ise en gelişmiş model biplan anjiokardiyografi cihazı ile kalp 
kateteri işlemi yapılmaktadır. Girişimsel işlem yapılan hasta grubu; 800 gram prematür bebekten 23 yaşına gelmiş yetişkin hastaya kadar oldukça 
geniş bir aralıktadır. Bölümümüzde yurtdışındaki meslektaşlarımıza yönelik eğitim toplantıları yapılmış olup, Irak, Suriye, Nijerya, Mısır, Suudi 
Arabistan, BAE, Lübnan, Bahreyn’den gelen doktorlara girişimsel kardiyolojiye ait toplantılar düzenlenmiştir. Ulusal düzeyde de kongre ve 

Başhemşire Pınar Kıyak ile yaptıkları çalışmalardan, gelecek hedeflerinden konuştuk. 

Pınar Kıyak, “2004 yılından beri sorumlu hemşire olarak idarecilik görevi icra ediyordum. 

Bu süreçle birlikte sadece sorumluluğum altındaki sayı arttı. Bu yeni görev ile hastane içerisindeki diğer 

bölümlerin çalışmalarına da hâkim olma şansını buldum. Her işte olduğu gibi bu süreçte de zorluklar 

olacak ama her şeyin üstesinden geleceğimize ve geldiğimize inanıyorum” dedi. 

Öncelikli olarak kendinizden bahsedebilir misi-
niz?(Doğum yeri, yılı, eğitim süreci)

1973 Kilis doğumluyum. Lisans mezunuyum. 1996 yılında 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde 4 yıl kadın-doğum ve infertilite 
bölümünde çalıştım. Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde 2000 
yılında diyaliz bölümünde göreve devam ettim. Gaziantep 
Üniversitesi diyaliz bölümünde 2000 yılının ağustos ayında 
göreve başladım. 2004 yılından sonra diyaliz sorumlu hemşi-
resi olarak görevime devam ettim. 2020 Kasım ayından bu 
yana ise başhemşire olarak görevimi icra ediyorum.

Başhemşirelik ve hemşirelik hizmetleri olarak 
yaptığınız çalışmalardan bahseder misiniz?

Hemşirelik hizmetlerine bağlı bölümlerimizde hastanemi-
zin vizyonuna ve misyonuna uygun şekilde birim sorumlula-
rının görüş ve önerilerini de dikkate alarak faaliyetlerimizi 

yürütüyoruz. Bu doğrultuda gerek hemşirelerimizin gerekse personelimizin daha verimli çalışmasını sağlıyoruz. 

 GAÜN Hastanesi Başhemşireliği kaç kişilik bir ekipten oluşuyor?  Size bağlı olarak çalışan personel sayısı nedir? 
İşleyişiniz nasıl oluyor?

1 başhemşire, 3 başhemşire yardımcısı ve 4 süpervizör olarak çalışıyoruz. 800 hemşire, 396 temizlik ve hasta bakıcı personeli olarak 
hizmet veriyoruz.

Bulunduğumuz pandemi döneminde nasıl bir işleyişiniz oldu? Bu dönemdeki yoğunluğunuzdan, işleyişten bahse-
der misiniz?

Pandemi döneminde ayrı bir binada pandemi ekibi kurularak poliklinik ve klinik hizmeti verildi. Bu süreçte bir organizasyon şeması 
içinde en hızlı çözüm yolları üretilerek işleyiş sağlandı.

Pınar KIYAK
Başhemşire
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Hemşirelerin eğitimi konusunda ne tür faali-
yetler yapılıyor? Bahsedebilir misiniz?

Göreve yeni başlayan hemşireler için uyum, görevdeki 
hemşireler için ise hizmet içi eğitim programları düzenleni-
yor. Ayrıca sertifika eğitimleri de düzenlenerek daha kalifi-
ye bireyler yetiştirilmesine katkı sağlanıyor.

Bu zamana dek hemşire olarak görev yapıyor-
dunuz. Şimdi bir idari görevi yürütmektesiniz. 
Görevin size kattıkları nelerdir? Zorlukları neler?

2004 yılından beri sorumlu hemşire olarak idarecilik 
görevi icra ediyordum. Bu süreçle birlikte sadece sorumlu-
luğum altındaki sayı arttı. Bu yeni görev ile hastane 
içerisindeki diğer bölümlerin çalışmalarına da hâkim olma 
şansını buldum. Her işte olduğu gibi bu süreçte de zorluklar 
olacak ama her şeyin üstesinden geleceğimize ve geldiğimi-
ze inanıyorum.

Mesleğiniz ile ilgili unutamadığınız bir anınız 
oldu mu?

Kadın-doğum ve infertilite bölümünde çalıştığım dönem-
de 7 yıldır evli bir çift tedavi olmak için başvurmuştu. 
Geldiklerinde rutinleri alınıp, 3 gün sonra ultrason için 

gelmeleri gerektiği söylendi. 3 gün sonra hasta 
geldi ve ultrason yapılırken gebe olduğu öğrenildi. 
O an tam 2 saat boyunca Dilber adındaki gebe 
hastamızla ağladık. Bu anı benim için çok kıymetli-
dir.

İleriye yönelik beklentileriniz, projeleri-
niz nelerdir?

Sağlık çalışanlarının tükenmişlik düzeyini 
minimuma düşürmek isteriz. Daha verimli ve daha 
mutlu çalışma ortamı sağlamak için buna yönelik 
çalışmalarda bulunmak istiyoruz. Ayrıca; hemşire-
lik mesleğini yardımcı sağlık çalışanı grubundan 
çıkarmak ve hak ettiği değerin verilmesi için 
yapılan çalışmalara destek olmak istiyoruz.

Genç hemşire meslektaşlarınıza ne gibi 
tavsiyelerde bulunmak istersiniz?

Bizim işimiz vicdani yönü ağır olan bir meslek 
grubudur. Akşam başınızı yastığa koyduğunuzda 
rahat uyuyabiliyorsanız işinizi iyi yapıyorsunuz 
demektir. İşinizi severek ve özveri ile yapın. Böyle-
likle hem sizler hem de hizmet verdiğiniz kişiler 
mutlu olur.

Röportaj/Fotoğraf: Elif EMİROĞLU SÖNMEZ
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DOĞUŞTAN GELEN KALP HASTALIKLARININ
TEDAVİSİNDE BÖLGEDE İLK VE TEK MERKEZ; 

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Kalp Cerrahisi Bilim 
Dalı konjenital (doğuştan gelen) kalp hastalıkları ve cerrahi tedavisi

konusunda bölgede ilk ve tek olarak hizmet veriyor. 

Hastaların çoğunda hastalığın nedeninin ne olduğunu tespit 
edemediklerini vurgulayan Prof. Dr. Mehmet Adnan Celkan 
sözlerine “Hastalıkta genetik faktörler önemlidir. Ayrıca 
annedeki diyabet, gebeliğin ilk sekiz haftasında kullanılan bazı 
ilaçlar, sigara-alkol, röntgen ışınları ve bazı enfeksiyonlar bu 
hastalıklara neden olabilmektedir. Doğum sonrası görülen 
morarma, nefes darlığı veya hızlı soluk alıp verme, çabuk 
yorulma, büyüme geriliği, bayılma en sık görülen belirtilerdir. 
Bu hastalıkların tanısı pediatrik kardiyologlar tarafından 
konulmaktadır. Pediatrik ekokardiyografi ve anjiografi yapılır. 
Ayrıca doğum öncesi fetal ekokardiyografi de etkindir. Bu 

Son yıllarda artan sıklıkla ve ciddi bir sağlık problemi olarak 
görülmekte olan konjenital (doğuştan gelen) kalp hastalıkları 
ile alakalı bilgi veren Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. Mehmet Adnan Celkan,“ Doğumsal kalp 
hastalıkları fetusun anne karnında gelişimi esnasında oluşan, 
kalpte veya kalbin büyük damarlarında doğumdan itibaren 
bulunan yapısal bozukluklardır. Bu bozuklukların çok geniş bir 
yelpazesi var. Bunların çoğu kalpte ve büyük damarlarda kanın 
akışını engelleyen veya kanın kalp içinde normal olmayan 
şekilde akışından kaynaklanan sorunlardır. Bu hastalıkların 
tanı ve tedavi süreçleri deneyimli sağlık personeli ve yüksek 
teknolojik yatırımlar gerektirmektedir” dedi. 

GAÜN TIP FAKÜLTESİ PEDİATRİK KALP
CERRAHİSİ BİLİM DALI’NDA
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hastalıkların cerrahi tedavisi mümkündür. Pediatrik Kalp 
Cerrahisi ülkemizde sadece bazı merkezlerde yapılabilen ileri 
teknolojili ve yetişmiş eleman gerektiren tedavi yöntemidir” 
şeklinde devam etti. 

CELKAN: 300’E YAKIN ÇOCUK KALP AMELİYATI 
YAPTIK

Referans merkez olmaları nedeniyle çevre illerden birçok 
pediatrik kalp cerrahının merkezlerine bilgi ve deneyimlerini 
artırmak için başvurduklarına dikkat çeken Celkan, “Gaziantep 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Kalp Cerrahisi Bilim Dalın-
da son üç yılda 300’e yakın çocuk kalp ameliyatı yapılmıştır. 
Yeni doğandan 15 yaşa kadar çeşitli kalp problemi olan çocuk-
lar merkezimizde başarıyla opere edilmiştir. En sık yaptığımız 
ameliyatlar ASD, VSD,Şant, Fontan, Fallot Tetralojisi, Aort 
koarktasyonu ve büyük damarların anomalilerinin düzeltilme-
sidir. Ameliyat sonrası çok ciddi yoğun bakım takibi ekibimiz 
tarafından yapılmaktadır. Bir çocuk ameliyatının gerçekleşmesi 
için yaklaşık 40 kişilik bir ekip canla başla çalışmaktadır” dedi. 

CELKAN: SURİYE VE IRAK’TAN DA MERKEZİMİZE 
BAŞVURUYORLAR

Hem kendi ülkemize hem de sınır ülkelerine hizmet veren 
bölümümüz bölgede tektir ve canla başla hizmete devam 
etmektedir şeklinde konuşan Celkan, “Son yıllarda sınır ötesin-
de yaşanan olaylar nedeniyle özellikle Suriye ve Irak’tan çocuk 
hastalar merkezimize gönderiliyor. Son üç yılda 120’ye yakın 
Suriyeli çocuğa açık kalp ameliyatı yaptık. Merkezimize her 
gün sınır ötesinden çocuk hastalar kalp ameliyatı olmak için 
gelmeye devam ediyor” ifadelerine yer verdi.

Celkan, “Çocuk kalp hastalıkları ciddi bir sağlık problemi 
olarak karşımıza çıkmaya devam etmektedir. Ameliyat sırası 
bekleyen onlarca çocuk var. Bu yılsonuna kadar randevuları-
mız doldu. Bölümümüz bölgede bu konuda referans merkez 
olmaya devam edecektir. Ancak ameliyatlarda kullanılan bazı 
malzemelerin temininde zorluklar yaşanmaktadır. Yetişmiş 
eleman sayısı maalesef yeterli değil. Sorunların çözümü bu 
hastalıklarda ki tedavi şansını ve başarısını artıracaktır” dedi. 

Haber: Elif EMİROĞLU SÖNMEZ 
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PERSONELDEN HABERLER

Hastanemizin personeli Elif Emiroğlu dünya evine girmiş-
tir. Elif Emiroğlu ve eşini tebrik eder, ömür boyu mutluluklar 
dileriz.

Hastanemizin personeli Perihan Bulgun dünya evine 
girmiştir.  Perihan Bulgun ve eşini tebrik eder, ömür boyu 
mutluluklar dileriz.

Hastanemizin personeli Müjde Erdoğan dünya evine 
girmiştir.  Müjde Erdoğan ve eşini tebrik eder, ömür boyu 
mutluluklar dileriz.

Hastanemizin personeli Jülide Şeyda Mendeş dünya evine 
girmiştir. Jülide Şeyda Mendeş ve eşini tebrik eder, ömür 
boyu mutluluklar dileriz.

Hastanemizin personeli Abdullah Avcı dünya evine girmiş-
tir.  Abdullah Avcı ve eşini tebrik eder, ömür boyu mutluluk-
lar dileriz.

Hastanemizin personeli Bünyamin Türkmenoğlu dünya 
evine girmiştir. Bünyamin Türkmenoğlu ve eşini tebrik eder, 
ömür boyu mutluluklar dileriz.

Hastanemizin personeli Ayşe Teksin Tiryaki dünya evine 
girmiştir. Ayşe Teksin Tiryaki ve eşini tebrik eder, ömür boyu 
mutluluklar dileriz.

Hastanemizin personeli Mesut Panoğlu dünya evine 
girmiştir.  Mesut Panoğlu ve eşini tebrik eder, ömür boyu 
mutluluklar dileriz.

Hastanemizin personeli Kübra Koyuncu dünya evine 
girmiştir.  Kübra Koyuncu ve eşini tebrik eder, ömür boyu 
mutluluklar dileriz.

Hastanemizin personeli Zeynep Canlı dünya evine girmiş-
tir. Jülide Şeyda Mendeş ve eşini tebrik eder, ömür boyu 
mutluluklar dileriz.

Hastanemizin personeli Hatice Sevim dünya evine girmiş-
tir.  Hatice Sevim ve eşini tebrik eder, ömür boyu mutluluk-
lar dileriz.

Hastanemizin personeli Feride Döş dünya evine girmiştir.  
Feride Döş ve eşini tebrik eder, ömür boyu mutluluklar 
dileriz.

Hastanemizin personeli Uğur Durdu dünya evine girmiş-
tir.  Uğur Durdu ve eşini tebrik eder, ömür boyu mutluluklar 
dileriz.

Hastanemizin personeli Burcu Erdayı dünya evine girmiş-
tir.  Burcu Erdayı ve eşini tebrik eder, ömür boyu mutluluk-
lar dileriz.

Hastanemizin personeli Müslüm Erdayı dünya evine 
girmiştir. Müslüm Erdayı ve eşini tebrik eder, ömür boyu 
mutluluklar dileriz.

Hastanemizin personeli Gizem Teymur dünya evine 
girmiştir.  Gizem Teymur ve eşini tebrik eder, ömür boyu 
mutluluklar dileriz.

Hastanemizin personeli Kader Uzunoğlu dünya evine 
girmiştir.  Kader Uzunoğlu ve eşini tebrik eder, ömür boyu 
mutluluklar dileriz.

Hastanemizin personeli Mehmet Cin bebeği dünyaya 
gelmiştir.  CİN çiftini tebrik eder, personelimize ve ailesine 
bebekleriyle beraber sağlık ve mutluluk dolu yıllar dileriz. 

Hastanemizin personeli Yakup Kılıç bebeği dünyaya 
gelmiştir. KILIÇ çiftini tebrik eder, personelimize ve ailesine 
bebekleriyle beraber sağlık ve mutluluk dolu yıllar dileriz. 

Hastanemizin personeli Zeynel Abidin Demir bebeği 
dünyaya gelmiştir. DEMİR çiftini tebrik eder, personelimize 
ve ailesine bebekleriyle beraber sağlık ve mutluluk dolu 
yıllar dileriz. 

Hastanemizin personeli Yakup Soyak bebeği dünyaya 
gelmiştir.  SOYAK çiftini tebrik eder, personelimize ve ailesi-
ne bebekleriyle beraber sağlık ve mutluluk dolu yıllar dileriz. 

Hastanemizin personeli Mehmet Ataş bebeği dünyaya 
gelmiştir.  ATAŞ çiftini tebrik eder, personelimize ve ailesine 
bebekleriyle beraber sağlık ve mutluluk dolu yıllar dileriz. 
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PERSONELDEN HABERLER

Hastanemizin personeli Adem Demir bebeği dünyaya 
gelmiştir.  DEMİR çiftini tebrik eder, personelimize ve ailesi-
ne bebekleriyle beraber sağlık ve mutluluk dolu yıllar dileriz. 

Hastanemizin personeli Hasan Bektaşoğlu bebeği dünyaya 
gelmiştir. BEKTAŞOĞLU çiftini tebrik eder, personelimize ve 
ailesine bebekleriyle beraber sağlık ve mutluluk dolu yıllar 
dileriz. 

Hastanemizin personeli Latif Çelik bebeği dünyaya gelmiş-
tir.  ÇELİK çiftini tebrik eder, personelimize ve ailesine 
bebekleriyle beraber sağlık ve mutluluk dolu yıllar dileriz. 

Hastanemizin personeli Adil Kalkan bebeği dünyaya 
gelmiştir. KALKAN çiftini tebrik eder, personelimize ve 
ailesine bebekleriyle beraber sağlık ve mutluluk dolu yıllar 
dileriz. 

Hastanemizin personeli İlhan Karataş bebeği dünyaya 
gelmiştir. KARATAŞ çiftini tebrik eder, personelimize ve 
ailesine bebekleriyle beraber sağlık ve mutluluk dolu yıllar 
dileriz. 

Hastanemizin personeli Ali Doğan Gemalmaz bebeği 
dünyaya gelmiştir. GEMALMAZ çiftini tebrik eder, personeli-
mize ve ailesine bebekleriyle beraber sağlık ve mutluluk dolu 
yıllar dileriz. 

Hastanemizin personeli Yunus Topal bebeği dünyaya 
gelmiştir. TOPAL çiftini tebrik eder, personelimize ve ailesi-
ne bebekleriyle beraber sağlık ve mutluluk dolu yıllar dileriz. 

Hastanemizin personeli Mehmet Kavak bebeği dünyaya 
gelmiştir. KAVAK çiftini tebrik eder, personelimize ve ailesi-
ne bebekleriyle beraber sağlık ve mutluluk dolu yıllar dileriz. 

Hastanemizin personeli Mithat Alyaz bebeği dünyaya 
gelmiştir.  ALYAZ çiftini tebrik eder, personelimize ve ailesi-
ne bebekleriyle beraber sağlık ve mutluluk dolu yıllar dileriz. 

Hastanemizin personeli Abbas Doğan bebeği dünyaya 
gelmiştir. DOĞAN çiftini tebrik eder, personelimize ve ailesi-
ne bebekleriyle beraber sağlık ve mutluluk dolu yıllar dileriz. 

Hastanemizin personeli Mehmet Koçman’ın bebeği dünya-
ya gelmiştir. KOÇMAN çiftini tebrik eder, personelimize ve 
ailesine bebekleriyle beraber sağlık ve mutluluk dolu yıllar 
dileriz. 

GAÜN HASTANESİ AİLESİ


