
Anjiyo cihazı ve 5 yıldızlı otel kalitesin-
deki 30 hasta odasının hizmete açıl-
ması nedeniyle düzenlenen törenin 

açılış konuşmasını yapan Şahinbey Araş-
tırma ve Uygulama Hastanesi Kardiyoloji 
Anabilimdalı Başkanı Prof. Dr. Vedat Da-
vutoğlu, merkezlerinin bölgenin en iyi mer-
kezi durumuna geldiğini belirtirken, yeni 

anjiyo cihazı sayesinde kalbin üç boyutlu 
olarak inceleneceğini vurguladı. GAÜN 
Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hasta-
nesi Başhekimi Prof. Dr. Metin Kılınç ise, 
hastanelerinin sürekli gelişerek Türkiye’de 
saygın üniversite hastaneleri arasında yer 
aldığını kaydetti. Prof. Dr. Kılınç, “Hastane-
miz Gaziantep ve yörede referans merkezi 

olduğundan, diğer hastanelere de öncülük 
yapmak mecburiyetindedir. Yaklaşık 30 yıl-
lık bir mazisi olan üniversite hastanesinin 
bu bağlamda kendisinden umulan hizmeti 
verdiğine gönülden inanıyoruz. Üç boyutlu 
anjiyo cihazı Türkiye’de ilk olarak hastane-
mizde kuruldu” diye konuştu.
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TÜRKİYE’NİN EN MODERN 
KARDİYOLOJİ MERKEZİ

>>3’te

5 Yıldızlı Otel 
Kalitesinde 

Hasta Odaları
>>3’te

Önce Sonra

Hastanemiz Mikrocerrahi Yapıyor: Kopan Uzuv Yerine Dikiliyor 
Harvard Massachusettes General Hospital’da dünyaca ünlü el cerrahı Prof. Dr. Jesse Jupiter’le
birlikte çalışan Prof. Dr. H. Günhan Karakurum, mikrocerrahiyi anlatıyor. >>4’te

1. Yılımızı Doldurduk
Yaklaşık bir yıl önce hastanemizdeki gelişmeleri 
birinci elden sizlere ulaştırmak adına haber bülteni 
çıkarmaya karar vermiştik. Bu kararımızın  
arkasında durarak her ay bir sayı çıkardık ve  
bültenimize bir de haber sitesi kazandırdık. Emeği 
geçen herkese teşekkür ediyoruz.

www.gaunhastaneleri.com/bulten

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kardiyoloji Servisi, Türkiye’de hiçbir hastanede 
bulunmayan 3 boyutlu anjiyo cihazı ve tefriş edilen 30 yeni hasta odasıyla, Türkiye’nin en modern merkezi haline geldi.



Fatih Sultan Mehmet’in kadı 
karşısında, gayrimüslim bir 
vatandaşımıza yaptığı bir 

haksızlık nedeniyle elinin ke-
silmesi ile karşı karşıya kaldığı 
ve bu meselenin de Osmanlıda 
adalet sisteminin ne denli sağ-
lam olduğunun delili sayıldığı 
malum.. Hakeza Alman kralı 
büyük Frederik’in saray yapa-
cağı bölgede değirmeni olan ve 
bu değirmenin yıkılmasına razı 
olmayarak krala karşı çıkan va-
tandaşın, “Neye güveniyorsun?” 
sorusuna, “Berlin’de yargıçlar 
var!” sözüyle mukabele etmesi, 
Alman adaletinin de ne denli 
sağlam olduğunu göstermesi 
adına kayda değer bir misal. 
Hak ve adalet her milletin her 
fikrin ortak doğrusu.. Bununla 
birlikte, bir alman düşünür olan 
Göte (Johann Wolfgang von Go-
ethe), Almanların hak ve adale-
te olan hassasiyetine rağmen, 
“Nizamsızlık yapmaktansa hak-
sızlık yapmayı tercih ederim” di-
yerek hakkın ötesi, yani nizamın 
(düzenin) önemini gözler önüne 
sermekte. Çünkü en büyük hak-
sızlık nizamsızlıktır. 
Birinci dünya savaşında, ken-
disine emredilen cepheyi savu-
nan fakat gerisin geriye kaçan 
Fransızı takip ederek ölümcül 
darbeyi indirmediğinden suçlu 
bulunan Alman generali savun-
masında, “Ben, bana emredileni 
yaptım ve kendi cephemi savun-
dum. Eğer emredilmiş olsaydı 
Fransızı takip edip onu mağlup 
ederdim. Ancak bu, emre riayet-
sizlik olurdu. Hele bu takip olum-
suz sonuçlansaydı, o zaman da 
vatana ihanetle beni yargılamaz 
mıydınız?” diyerek, disiplin ve 
bunun sonucu olan düzenin 
önemini mahyalaştırır.  
Öte yandan, disiplinin tersi olan 
özgürlüğü, başıboşluk bilmek 
ve aklına geleni yapmak olarak 

anlamak, özgürlüğü, anarşi ile 
karıştırma gafletinden başka 
bir şey değildir. Gerçek özgür-
lük, sınırları geniş fakat kuralla-
rı belli, bir ölçüler manzumesi.. 
Trafikte kırmızı ışıkta durmama 
özgürlüğü, insani bir özgürlük 
haysiyeti olamaz.. Dolayısıyla 
özgürlük kavramı, disiplin içeri-
sine gömülmüş bir fikir, diyalek-
tiği ise disiplindir denebilir. Bu iki 
zıt anlayışın meczinden (Karı-
şım) ise nizam doğar. 
Verilen görevi kemali ciddiyetle 
yapmak, nizamın vazgeçilmez 
şartı.. “Nizam ve onun gerek-
tirdiği disiplin ise bir davanın 
manivelâsı”.. Mevzu, zıt kutup-
lar arası muvazenenin (Denge) 
üstün nizamına geldiğinde, emir 
gereği yapılan küçük bir yardı-
mın bile keyfî yapılan binlerce 
fedakarlığa müreccah (Tercih 
edilen) olduğu görülür.. Akla ters 
gibi duran bu hakikat, su sızdır-
maz bir mutabakat halinde emre 
riayet ve sadakatin önemini vur-
gular. 
“Devler gibi eser vermek için 
karıncalar gibi çalışmalı”. Yarın 
vazifenin son günü olduğu bilin-
se, bugünkü işler bitmeli. Yarın 
kıyamet kopacağı bilinse, elde-
ki ağaç dikilmeli. Bu emir, bir 
yönüyle, sosyal hayatın nizamı 
için şart olan, başlanan işi bitir-
mek olarak ele alınabilir. Yoksa, 
özgürlüğü ve özgür iradeyi, key-
fî alınmış kararlarla özdeşleştir-
dikten sonra en küçük bir zor-
lukta görev mahallini terk etmek 
ve sular durulduğunda tekrar 
peyda olarak fazilet şahlanışları 
göstermek ve bunu da özgürce 
alınmış bir karar olarak lanse 
etmek anlayışı değil. Bu tip bir 
zihniyete sonuna kadar karşı ol-
duğumuzu bildirmek ve “Gemiyi 
ilk terk eden farelerdir” diyerek, 
disiplin, düzen ve görev aşkını 
ölçülendirmek borcundayız.

DİSİPLİN 
VE 

DÜZEN

EDİTÖRDEN

Doç. Dr. Murat Taner GÜLŞEN
Şahinbey Araştırma ve Uygulama 
Hastanesi Başhekim Yardımcısı

HASTANE HAFIZASI ÇAYCI EKREM USTA

“Geleydin bir çay içimi; sen “ÇAY” dökerdin ben de “İÇİMİ”…

Biz; bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır diyen, fakat daha çok çay 
içen bir nesiliz. Her türlü sıcak veya soğuk içeceği ikram etmemize 
rağmen genel adımız “Çaycı”dır. Bunun tarihsel arka planını, sebep 

ve gerekçelerini bulma işini tarihçilere bırakıyoruz.

Nispeten ucuz fakat insanları kaynaştırıcı olan çay, sofraların vazgeçilme-
zi ve ikramların temel içeceğidir. Sabah içilen bir bardak çay insanı hem 
uyandırır, hem de güne sıcaklık katar. Akşam davetinde misafirin ne şekil-
de ağırlanacağını belirtmek için “Yemeğe mi çaya mı?” sorusuyla güzelim 
Türkçemize de renk katmaktadır. 

Bir toplantı mekânıdır çayhaneler. Yeri gelir dert dinleme odaları, yeri gelir 
nasihat ve tavsiye mekânı oluverir bu yerler. Sırların konuşulduğu fakat 
başı pahasına dışarıya sızdırılmadığı müesseselerdir. Bazen iş arayana iş 
bulunan, mal alım satımında müşterilerin buluştuğu sıcak sohbet alanları-
dır çayhaneler. Yıllar geçtikçe o kurumun bir hafızası haline gelir çaycı. Bu 
hafıza, yeni idarecileri eskileriyle karşılaştırma ve yeri geldiğinde nazikçe 
uyarıda bulunmaya kadar varır. İyi çaycının aynı zamanda hafızası da iyi 
olmalıdır. Kim şekerli, kim az şekerli içer, kim güne hangi içecekle başlar, 
çaycının hep hatırındadır ve yıllar geçse de o kişi tekrar geldiğinde aynı 
duyarlılıkla ikramını yapar. 

Öte yandan çay yapmak ve onu sunmak bir sanattır. İyi bir çay demlemek 
öncelikle yapılan işi sevmekten geçer. Bununla birlikte, büyüklerimizden 
öğrendiğimiz iyi çay; 
 
Lebrenk=dudak renginde
Lebriz=dudak payında 
Lebsuz=dudağı yakmayacak sıcaklıkta olmalıdır.

Çaycılığı, vasıfsız bir işçilik olarak görmek ve küçümsemek işte bu neden-
lerle son derece yanlıştır. Bu mesleğin de çıraklık ve kalfalık eğitimi vardır. 
Meclis gören adamın kıymeti toplumda neyse, çaycılar, günde şu kadar 
insanla muhatap olmasındandır ki meclis ve cemiyet insanıdırlar. Çayha-
neler, oturup kalkmanın, söze başlamanın ve kesmesini bilmenin öğrenil-
diği yerlerdir. Bazılarının yanlış algıladığı gibi sadece iskambil oynamanın 
yeri değildir. 

Tıp Fakültesi daha Kolejtepe’deyken başlayan ve bugüne kadar sadece 
hastane idaresi personeli olarak devam eden 22 yıllık bir emeğin üzerine 
daha önceki 8 yıllık çaycılık yıllarım eklenirse bugün tam 30 yıllık çaycı ol-
duğum ve bu meslekte oldukça tecrübeli sayılabileceğim söylenebilir. Hep 
ilk günkü azimle, aşkla yapmaya çalıştığım işimi, hizmet ettiğim yöneticile-
rimi seviyorum. Bence başarı, işini iyi yapmaktan, ondan önce de sevmek-
ten geçiyor. Yapılan yemek, malzeme az da olsa, içine sevgi katılırsa enfes 
olur. Ne yaparsanız yapın içine sevgi katın hem de bir tutam değil, bir 
tomar… 



AYIN İNCİSİ

“Kıymet bilmeyen milletlerde kıymet 
yetişmez ve kıymet yetiştirmeyen  

milletlerin kıymeti olmaz” 
Cemil MERİÇ

HALK SAĞLIĞI MESAJI 
 

Vücudun sağlıklı çalışabilmesi için enerji 
alımı ile enerji harcaması dengede olmalıdır

FIKRA 
 

Temel bir gün karısı Fadime ile film izleme-
ye gitmiş. Gişedeki görevliye iki pilet lütfen 
demiş. Gişedeki kadın “Leyla ile Mecnun” 
için mi demiş. Temel, hayır daa Fadime ile 

penum için.

İLKLERİN ÜNİVERSİTESİYİZ

Gaziantep Üniversitesi’nin ‘İnsanı ya-
şat ki devlet yaşasın’ diyen bir ge-
leneğin parçası olarak özellikle de 

sağlıkta yeniliklere imza attığını belirten 
Rektör Prof. Dr. Yavuz Coşkun ise, üniver-
site olarak Türkiye’de ilkleri yaptıklarını, 
yapmaya da talip olduklarını vurgulayarak 
şunları söyledi: “Bu konuda da her alanda 
sadece tıp değil ama diğer bütün alanlarda 
da Kongre Kültür Merkezimize de baktığı-
mız zaman sahnesi itibariyle, hastanemiz-
deki birçok oluşum itibariyle ilklere talibiz ve 
ilkleri gerçekleştiriyoruz. Çünkü, söylediği-
miz üzere ‘Parlayan Yıldız Gaziantep Üni-
versitesiyiz. Bunun içerisindeki o pırıltıları 
da hastanemiz başta olmak üzere her biri-
ne ayrı ayrı özen gösteriyor ve her birinin en 
iyi şekilde çağın gerekleri, yenilikleri teknik 
imkanları itibariyle en iyi noktaya taşımaya 
canhıraş bir gayret ediyoruz.”

NEREDEN NEREYE?
Gaziantep Üniversitesi Hastanesi’nin insan 
ve mali kaynak açısında çok sıkıntılı gün-
lerden, bu günlere geldiğine de işaret eden 
Rektör Coşkun “Çok sıkıntılı günler geçir-
dik. Ama, her yeni doğanın çektiği sıkıntılı 
günlerden sonra büyüyüp adam olması 
gibi, burada da yepyeni, pırıl pırıl bir hasta-
ne ortaya çıktı” dedi. Hizmet kalitesi açısın-
dan da  Şahinbey Araştüırma ve Uygulama 
Hastanesi’nin kendisini kanıtladığına işaret 

eden Coşkun, “Adana’dan bile bize hasta 
geliyor. Çünkü yeni yeni şeyler, kaliteli hiz-
metleri her gün daha da artırıyoruz. Organ 
nakillerinden tutun, inme merkezine kadar 
yeni adımlar atıyoruz. Bunlar Gaziantep’e, 
ülkemize yaraşır şeyler. İnşallah burada ka-
lıcı hizmetler insanımıza bir yandan sağlık 
hizmeti verirken bölgenin gelişimine de çok 
önemli katkıda bulunacaktır” diye konuştu.

TÜRKİYE’NİN EN MODERN MERKEZİ
GAÜN Şahinbey Araştırma ve Uygulama 
Hastanesi Kardiyoloji Ünitesi’nde hizmete 
giren üç boyutlu anjiyo cihazı, kalp boşluk-
larının üç boyutlu olarak görüntülenmesini 
sağlayarak, anjiyo ile kalp kapak değişimi, 
ritim bozuklukları başta olmak üzere kalp 
tedavi işlemlerini kolaylaştırıp, hastanın 
sağlığına kavuşma şansını artıracak. Bilgi-
sayarlı tomografi de veren üç boyutlu anji-
yo cihazıyla hem anjiyo hem de bilgisayarlı  
tomografi aynı anda çekilerek işlemler ko-
laylaştırılıyor.  Gaziantep’in yanı sıra, bölge 
illeri ve Ortadoğu ülkelerinden gelen has-
talara da hizmet verecek, Türkiye’de hiçbir 
hastanede bulunmayan üç boyutlu kardi-
yoloji anjiyo cihazı yaklaşık 3 milyon TL’lik 
bir harcamayla GAÜN Şahinbey Araştırma 
ve Uygulama Hastanesi’ne kazandırıldı. 
GAÜN Şahinbey Araştırma ve Uygulama 
Hastanesi Kardiyoloji Servisi’nde, kapalı 
damar açılması, anjiyo ile kapak değişimi,  

anjiyo ile tedavi gibi, Türkiye’deki az sayıda 
yapılabilen ileri tedavi yöntemlerine imza 
atılıyor.

5 YILDIZLI OTEL KALİTESİNDE HASTA 
ODASI
Bu arada Şahinbey Araştırma ve Uygulama 
Hastanesi’nin Kardiyoloji  Servisi de  yeni-
den düzenlendi.  8 öğretim üyesi, 6’sı araş-
tırma görevlisi olmak üzere 40 personeliyle 
Türkiye’nin en modern kardiyoloji servisi 
olan servis, 9 hasta, hasta yakını ve hayır-
sever yurttaş  tarafından 30 odanın tefrişi 
yapılarak,  5 yıldızlı otel kalitesinde hizmete 
sunuldu. Bu çalışmalara maddi ve manevi 
destekte bulunan Eflatun Vakfı, Reva- Salih 
Eflatun, Ayşe- Kamil Çetinkaya, Muharrem 
Balat, Emine-Mehmet Atar, Zerrin- Hüse-
yin Uğurlu, Murat Unat, Hatice – Arif Tan-
rıtanır ve Emine – Mehmet adına yapılan 
tefrişat yardımlarından dolayı hayırsever-
ler veya yakınlarına plaket verildi. Plaket  
verişi sırasında ilginç bir de olay yaşandı. 
Plaket verilecek hayırseverleri sahneye da-
vet eden Kardiyoloji Ana Bilimdalı Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Mehmet Aksoy, hayır dave-
tine ‘Yakınlarından’ başladığını belirterek, 
“Bunun için babam Maho Aksoy’dan ninem  
Emine ve benimle aynı ismi taşıyan Meh-
met Aksoy adına bir odanın düzenlenmesi 
talebinde bulundum. O da kabul etti” dedi. 
Bu bilgilendirme salondan büyük alkış aldı.

GAÜN’e Türkiye’nin en modern Kardiyoloji Merkezi
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Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp 
Fakültesi’nden mezun olan Prof. Dr. 
H. Günhan Karakurum, aynı üniver-

sitede ortopedi ve travmatoloji ihtisasını ta-
mamladıktan sonra 1997 yılında Gaziantep 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Trav-
matoloji Anabilim Dalı’nda göreve başlamış 
ve halen üniversitemizde hizmete devam 
etmektedir. 

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) Türkiye 
3.’lüğü ve 2004 yılında Türkiye ortopedi 
ve travmatoloji uzmanları arasında yapı-
lan “Board Sınavı”nda Türkiye birinciliğini 
almıştır. 

Artroplasti (eklem protezi cerrahisi), onko-
lojik cerrahi, çocuk ortopedisi, travma cer-
rahisi ve genel ortopedi alanlarında hem 

primer hem de komplike hale gelmiş va-
kaların ameliyatlarını yapmaktadır. Prof Dr 
Karakurum, şehrimizde “El Cerrahisi Yan 
Dal Uzmanlığı” olan tek cerrahtır ve mikro-
cerrahi teknik gerektiren pek çok el ameli-
yatı gerçekleştirmektedir. Replantasyonlar 
(kopan uzuvların yerine dikilmesi), ayaktan 
ele parmak nakli gibi ameliyatlar bunlardan 
sadece bazılarıdır. 

Harvard Massachusettes General Hos-
pital’da dünyaca ünlü el cerrahı Prof. Dr. 
Jesse Jupiter’le de bir süre beraber çalışan 
hocamız, şu anda hasta muayenesinin yanı 
sıra İngilizce Tıp Fakültesi öğrencilerine 
de ders anlatmaktadır. Uluslararası seçkin 
endekslerde taranan dergilerde hayvan de-
neyleri ve kadavra çalışmalarını da içeren 
yayınları bulunmaktadır.  

Prof. Dr. H. Günhan Karakurum, İleriye 
dönük olarak, Türk Ortopedi ve Travmato-
lojisi’ni daha ileriye taşımaya katkıda bu-
lunmak için henüz teori aşamasında olan 
bazı projeler de tasarladığını söyledi. “Ül-
kemizin, artık yurt dışından bilgi ve beceri 
ithal etmekten çok, keşfeden, geliştiren ve 
sadece göstermelik değil gerçek anlamda 
bilimsel çalışmalara yönelerek bilim ve tek-
nolojiyi dünyaya ihraç eden bir ülke haline 
gelmesine tüm kalbiyle inanıyorum” diyen 
Karakurum sözlerine söyle devam etti: 
“Son yıllarda bazı sektörlerde gururla takip 
ettiğimiz bu atılımların ortopedi ve travma-
toloji uzmanlık alanına da taşınmasına kat-
kıda bulunacak genç ve hevesli bir nesle, 
gerek birikimlerimiz gerekse projelerimizle 
her türlü desteği vermeye hazırım.” diyerek 
sözlerini tamamladı. 

Hastanemiz Mikrocerrahi Yapıyor: Kopan Uzuv Yerine Dikiliyor 
Önce Sonra

GAÜN Senatosu’ndan Suriye Krizi için 
Dünyaya Sağduyu Çağrısı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Senatosu, 
Suriye’de savaş nedeniyle yaşanan dra-
mın sona erdirilmesi, barış, özgürlük ve 

adaletin sağlanması için insanlık ve dünya ka-
muoyuna sağduyu çağrısında bulundu. Çağrıda, 
özellikle insanlığın ortak sorunlarına çözüm üret-
mesi gereken akademisyenler seslerini yükselt-
meye, insanlık onuru adına sorumluluk almaya 
davet edildi.

Rektör Prof. Dr. Yavuz Coşkun başkanlığında 
toplanan Gaziantep Üniversitesi Senatosu’nun 
16 Şubat 2016 tarih ve 4 nolu kararında, üniver-
site olarak bugüne kadar olduğu gibi, bundan 
böyle de toplumsal ve ulusal sorunlara duyarlı 
olmaya devam edileceği, bildirinin İngilizce, 
Fransızca, Arapça ve Kürtçe dillerinde Dünya 
kamuoyu ve kuruluşlarıyla paylaşılacağı vur-
gulanarak şu görüşler belirtildi: “Üniversitemiz; 
Gaziantep’in, bölgenin, ülkemizin ve insanlığın 

derdini dert edinme duyarlılığıyla hareket eden, 
sırça köşkünde içine kapalı değil ve fakat toplu-
mun kılcallarında dolaşan anlayışıyla, bu güne 
kadar olduğu gibi bundan sonra da olaylara bi-
gâne kalamayacağını beyan eder ve Gaziantep 
Üniversitesi Senatosu olarak günümüz sıcak 
gelişmelerine ilişkin aşağıdaki hususları dünya 
kamuoyu ile paylaşır.

Yüz binlerce insanın hayatını kaybettiği, milyon-
larcasının ise göç etmek zorunda kaldığı Suriye 
krizinde ülkemiz, kentimiz ve üniversitemiz süre-
cin her aşamasında insan odaklı; din, mezhep, 
ırk ve dil ayrımı gözetmeksizin mağdurları ve 
mazlumları kucaklayan, barınmadan eğitime ve 
sağlığa kadar her alanda yaraları sarmak için 
tüm dünyaca takdir edilen olağanüstü, canhıraş 
bir fedakârlık göstermektedir.
Akademik ve insani duyarlılığımızın gereği  
olarak;

Ülkesi ve milletiyle ayrılmaz bir bütünün parça-
sı olan tüm vatandaşlarımızı birlik ve beraberlik 
şuuru içerisinde davranmaya; bugüne değin her 
türlü terörizmi şiddetle lanetleyen Üniversite an-
layışımızla, şu an Suriye’de cereyan eden büyük 
insanlık dramı çerçevesinde hastane, okul, ma-
bet gibi yerlerin yok edilmesine varan ve masum 
sivillerin öldürülmesine sebebiyet vererek insan-
lık suçu işleyenlerin durdurulması ve hesap so-
rulması; barış, özgürlük ve adaletin sağlanması 
için insanlığı, dünya kamuoyunu, uluslararası 
kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşlarını 
ve insanlığın ortak sorunlarına çözüm üretmesi 
gereken akademisyenleri seslerini yükseltmeye, 
insanlık onuru adına sorumluluk almaya, davet 
ediyoruz.”
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Prof. Dr. 
Günhan Karakurum


