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Kalp rahatsızlığı çocuklarda eriş-
kinlere göre bazı farklılılar gös-
teren bir hastalık. Kalp rahatsız-

lığının toplumumuzdaki görülme sıklığı 
oldukça yüksektir. Sadece çocuklarda 
görülen doğumsal kalp rahatsızlığı 
oranı % 1’dir. Bu rakam bin kişilik bir 
okulda 10 doğuştan kalp hastası çocuk 
olduğu anlamına gelir, doğum sonrası 
oluşan kalp rahatsızlıkları da eklenirse 
bu oran epey yükselecektir.  Gaziantep 
Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uy-
gulama Hastanesi bünyesinde bu mer-
kezde çocukların fizik muayeneleri en 
ince ayrıntısına kadar yapılmaktadır.
 
İlimizde Kaç Çocuk Kardiyoloğu  
Bulunuyor?
Üniversite Hastanemizde Prof. Dr. 
Metin KILINÇ, Prof. Dr. Mehmet KER-
VANCIOĞLU ve Prof. Dr.Osman BAŞ-
PINAR, Çocuk Hastanesinde Uzm. Dr.  
Sadettin SEZER olmak üzere ilimizde 
toplam 4 Çocuk Kardiyoloğu bulunuyor.

Hastanemizin Sunduğu İmkanlar 
Çocuk Kardiyolojisi olarak hastalara 
uluslararası standartlarda imkanlar su-
nuluyor.  2 adet Trans EKO’su,  1 adet 
4 boyutlu EKO, Holter Cihazı, Çocuk 
Anjiyo Ünitemiz mevcuttur, bunlarla 
her türlü kalp rahatsızlılarını değerlen-
diriyor tedavi sürecini hızlandırıyoruz.
 
Günde Kaç Hastaya Bakılıyor?
Haftada 200 hastaya EKO yapılıyor. 
Yılda 500’ün üzerinde hastaya anjiyo 
yapılmakta bunun da %80’ini girişimsel 
işlemleri kapsıyor. Çocuk bölümü içeri-
sinde üç adet Anjiyo yatağı da bulun-
maktadır.
 
Bunun dışında yeni yapılacak olan 
Çocuk Hastanemizde, yatak sayımız 
daha fazla olacaktır. Bu doğrultuda 
hastalarımıza geniş ve rahat bir or-
tamda daha kaliteli hizmet vermeyi  
amaçlamaktayız.

Prof.Dr.Osman BAŞPINARÇocuk Kardiyoloğu

ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ
MİNİK KALPLERE UMUT OLUYOR

Hemşireler
Haftasını 
Kutladık
Dünyaca ünlü hemşire Florence 
Nightingale’in doğum günü olan 12 
Mayıs tarihi 1954 yılından itibaren 
tüm dünyada, 1964 yılından bu 
yana ise ülkemizde hemşireler 
günü olarak kutlanmaktadır.
 
Bu yılın teması “Hemşireler: Deği-
şim İçin Bir Güç, Etkili Bakım, Etkin 
Maliyet” olarak belirtmiştir.

Hekimliğe İlk Adım
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) 
Tıp Fakültesi tarafından İngilizce 
ve Türkçe Tıp Dönem 3 öğrencileri 
için hazırlanan “Beyaz Önlük Giy-
me Töreni” GAÜN Atatürk Kültür 
Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Gaziantep Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Yavuz Coşkun’un da 
katıldığı törende165 öğrenci beyaz 
önlük giydi. Tören öncesinde, Tıp 
Fakültesi öğretim elemanları ve öğ-
rencilerinden oluşan ‘Tıptan Sesler 
Korosu’ katılımcılara mini bir müzik 
dinletisi sundu. 

Teknik Hizmet Personelleri, Görünmeyen Kahramanlar...



Başkaları varken yap-
madığını yalnız kal-
dığında da yapmama 

haysiyeti, olgunlaşma ve 
terakkide gelinen noktayı 
göstermesi açısından ne ka-
dar manidar. Bir şeyi, belirli 
bir esas ve usul çerçevesin-
de “hep” yaparken, başka 
bir şeyi de yine aynı esas 
ve usuller gereğince “hiç” 
yapmamak.. Kestirilebilir ve 
öngörülebilir olmak.. Sağı 
solu belli olmak.. Bu şekilde 
fikir ve duygu durumu ölçü-
lendirilen bir anlayış, ideali 
aramayla toprağa bağlanma 
arasında kıvranan insanoğ-
lunun “oluş” ıstırabına mer-
hem olması açısından tedavi 
mahiyetinde..

İdeali arama, yaşamaya de-
ğer hayatı mükemmeliyetçi-
likte bulma, oldum demekle 
öldüm demenin eş anlama 
geldiğini bilme, “oluş” sırrın-
daki mecburi yol güzergâh-
larıdır. Yarım oluş ve yarım 
oluşta “oldum” tesellisi, tam 
oluşun en büyük engelcisidir 
ve yarım “oluşu” benimse-
memek ancak kahramanlara 
mahsustur. Şekspir’in (Willi-
am Shakespeare) “to be or 
not to be” yani olmak veya 
olmamak derken duyduğu 
fikir çilesi, bu “oluş” sırrında 
batılının çok da aşina olma-
dığı bir çilenin ifadesini mah-
yalaştırması açısından önem 
arz ediyor.. 

Dünya görüşünü ve hayat 
düsturlarını, anayasa hü-
kümleriymiş gibi duygularına 
ilmik ilmik işlemiş bir kişide 
fikir artık bir ahlak, bir ref-
lekstir; anlık duygu durum ya 
da konjonktürel değişimlerle 
yön değiştirmez. Fikrini, duy-
gu ve hislerinin önüne alabi-
len ve böylece bir fikir haysi-

yetiyle hayatını dizayn eden 
kişideki hepçi ya da hiççi 
anlayış, o kişide bir hayat 
manzumesi halini alır. Duy-
guların kaynağı kalp, düşün-
cenin ise beyin olduğunu ka-
bul edersek anlık güce sahip 
olan duygu, bir an için aklı 
giderip yerine hükümranlığı-
nı ilan eder gibi görünse de 
akıl, eninde sonunda hesap 
sorucu makamı ele geçirip, 
yapılan edilen şeylerin tek 
tek hesabını soracak ve ce-
zayı kesecektir. O halde duy-
gu mu fikir mi sualinin yanıtı 
ortada..  

Yapılmaması, edilmemesi, 
söylenmemesi ve hatta dü-
şünülmemesi gereken du-
rumların hiçbirine tenezzül 
etmeyen bu hepçi ve hiççi 
anlayış, dürüstlüğün heykel-
leşmiş bir örneği olmak ma-
kamında. Bununla beraber 
bu üslup öylesine ıstıraplıdır 
ki; “Bir fikir ki sıcak yarada 
kezzap, bir fikir ki beyin za-
rında sülük...” dizeleri, bu 
acının tarifinde taşı gediğine 
koyucu mahiyette.. 

İlmi gelişmeleri takipte öğ-
renci heyecanına sahip öğ-
retim üyesiyle, çalışkanlığı 
kendine düstur edinmiş per-
soneliyle ve nihayet dürüst-
lükten hiç ödün vermeyen 
tüm kadrosuyla hastanemiz, 
hepçilikte Everest tepesi 
kadar yüksek, hiççilikte ise 
Mariana çukuru kadar derin 
bir anlayışla işlerine sımsıkı 
sarılmış, şehir halkı için ça-
lışmalarına canla başla de-
vam etmekte.. Bu vesileyle 
bültenimiz Mayıs sayısının 
heyecanını sizlerle paylaş-
maktan kıvanç duyar, öteki 
sayılarda tekrar buluşmayı 
temenni ederim.

HEPÇİLİK 
HİÇÇİLİK

EDİTÖRDEN

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

Gaziantep Üniver-
sitesi Şahinbey 
Araştırma ve Uy-

gulama Hastanesi’nde 
Başhekimliğe bağlı Teknik 
Hizmetler Koordinatörlü-
ğü; 1 Müdür Yardımcısı, 
1 Sekreter, 6 Birim So-
rumlusu, 72 tekniker ve 
teknisyenle, Hastanenin 
84.998 m² kapalı, 76.000 
m² açık alanına ve Onko-
loji Binasının 10,200 m² 
kapalı, 24.000 m² açık 
alanına 24 saat kesinti-
siz hizmet vermektedir. 
Teknik hizmetlerimiz, 3231 adet tıbbi cihaz, 10 adet klima santrali 
mahali ile 70 adet merkezi sistem klima santrali, 12 adet soğutma 
grubu, 4 adet kazan dairesi, fan-coil, pnömatik istasyon, yangın 
alarm, otomatik kayar kapılar, otopark bariyer sistemi, anons, mer-
kezi uydu yayın, hemşire çağrı, bina otomasyon sistemleri, 24 adet 
asansör, 4 adet jeneratör, 40 adet kesintisiz güç kaynağı, 10 adet 
1600 KVA orta gerilim trafosu, santral ve internet hatları, medikal 
gaz sistemi ile oksijen üretim sisteminin bakım-onarım ve işletme-
leri Koordinatörlük tarafından yürütülmektedir. 

Hastanenin temelleri 1990 yılında atılmış olup, 2000 yılında faa-
liyete geçmiştir. Bu tarihten itibaren tüm teknik ekibin katkılarıyla 
okuma salonu, mahkum koğuşu, genetik ve hücre kültür labora-
tuarı, plastik cerrahi kliniği, koroner ve cerrahi yoğun bakım üni-
teleri, mikrobiyoloji laboratuarı, fizik tedavi, dermatoloji, genel 
cerrahi ve ortopedi kliniklerinin tadilatları gerçekleştirilmiş olup, 
hasta ve hasta yakınlarına daha kaliteli hizmet sunulmaya baş-
lanmıştır. Koğuş sisteminden tek ve iki kişilik odalara geçilmiştir.  
 
En son olarak tadilatı başlayan Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde 
gösterilen üstün başarıdan dolayı Başhekimlik Makamınca teknik 
ekibe teşekkür belgesi sunulmuştur. 

Bizler teknik ekip olarak “Karşılaşılan zorluklar ne kadar büyükse, 
onların üstesinden gelmek o kadar gurur vericidir” prensibine inanı-
yoruz. Ben çalışıyorum ama kimse farkında değil dönemi bitti, kim 
çalışıyorsa mutlaka kazanacaktır. Teknik hizmetler sürekli farkında-
lık oluşturur. Teknolojiyi takip eden ekibimiz, her geçen gün daha 
modern ve donanımlı hizmetler vermekte.  

Bu itibarla; teknik ekibin de üstün katkılarıyla Gaziantep Üniversite-
si Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi, şehrine ve Güney-
doğu Anadolu Bölgesine her geçen gün daha kaliteli hizmet sunma-
ya devam etmektedir.

GÖRÜNMEYEN KAHRAMANLAR
TEKNİK HİZMETLER



Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Tıp 
Fakültesi tarafından İngilizce ve 
Türkçe Tıp Dönem 3 öğrencileri için 

hazırlanan “Beyaz Önlük Giyme Töreni” 
GAÜN Atatürk Kültür Merkezinde gerçek-
leştirildi.

Törnel 165 öğrenci beyaz önlük giydi, tören 
öncesinde, Tıp Fakültesi öğretim üyeleri ve 
öğrencilerinden oluşan ‘Tıptan Sesler Koro-
su’ katılımcılara mini bir müzik dinletisi sun-
du. Törene; Gaziantep Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Yavuz Coşkun, Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Ali Gür, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Levent Elbeyli, GAÜN Şahinbey Araş-
tırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi 
Prof. Dr. Metin Kılınç, akademik ve idari 
personel, öğrenciler ve çok sayıda öğrenci 
velisi katıldı.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent El-
beyli’nin giydirdiği beyaz önlükle konuş-
masına başlayan Rektör Prof. Dr. Yavuz 
Coşkun, “Dünyada iki tane önemli meslek 
vardır. Biri tıp biri hukuktur. Bu mesleklerin 
çok önemli olmasının nedeni, bu dünyaya 
geliş, varoluş sebebi ve ondan sonra neslini 
devam ettirme sürecinin bir parçası olarak 
yaratılmış canı, diğeri ise o canın haklarını, 
hukukunu koruduğu, ona sahip çıktığı için 
bu iki meslek önemlidir” dedi.

Hekimlik mesleğini karşıdaki insanın size 
muhtaç olan, her halde sizin karşınıza çı-
kacak insanı anlama ve ona yardım etme 
sanatı olarak ifade eden Prof. Dr. Coşkun, 
“Hiçbir ayrım gözetmeksizin, başka özelliği-
ne bakmaksızın sırf insan olarak yaratılmış 

olmakla kutsal addederek ona yaklaşım 
sanatıdır. Böylesine ciddi manevi yükümlü-
lüğü, ciddi bir insani yükümlülüğü içerisinde 
bulunduran bir meslektir. O itibarla beyaz 
önlüğü giyiyorsunuz ama artık şimdi bir 
başka noktaya taşınıyorsunuz. Zihinsel ola-
rak da bunun hazırlığını yapmanız lazım ve 
her gün onun üzerine bir taş koyarak kendi-
nize, bu mesleğe ait tekamülünüzü tamam-
lamanız lazım” diyerek, bugün beyaz önlük 
giyen öğrencilerin bu bilinçle geleceğe doğ-
ru yürüyeceklerine ve bu beyaz önlüğün 
anlamını kendilerine verdiği yükü şerefle 
taşıyacaklarına yürekten inandığını söyledi.

“Beyaz önlük yanlız bir doktorluk üniforma-
sı değildir aslında bir sorumluluktur” diyen 
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent El-
beyli, “Her yönüyle insani, vicdani ve ah-
laki olarak öyle bir sorumluluktur ki bunun 
yükünü taşıyabilmemiz gerekir. Bilgi ve be-
ceri mutlaka olması gereken şey ve bunun 

içinse yapmamız gereken çalışmak daha 
çok çalışmak, okumak her şeyi okumak. Bu 
fakülteye çok kişinin önünde büyük başarı-
lar kazanarak geldiniz. Sizlere bembeyaz 
bir önlük hediye ve emanet ediyoruz. Bunu 
lütfen kirletmeyiniz. Ülkemizde ve dünyada 
tıp öğrencisi olmak bir ayrıcalıktır. Bunu bili-
niz ve bu ayrıcalığı hep gösteriniz. Topluma 
hizmet etmek ibadet etmektir. Kendinizi bu 
toplum için feda edeceksiniz ancak yetkin 
ve donanımlı hocalarla eminim onları geçe-
rek arzuladığımız bir geleceğ ulaşacaksı-
nız” diyerek, öğrencilere kötü alışkanlıklar-
dan uzak durmalarını, her türlü okumalarını 
ve kendilerini geliştirmelerini söyledi.

Açılış konuşmaları sonrasında Rektör Prof. 
Dr. Yavuz Coşkun, Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Ali Gür, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Levent Elbeyli, Hastane Başhekimi Prof. Dr. 
Metin Kılınç ve fakülte öğretim üyeleri tara-
fından öğrencilere beyaz önlükleri giydirildi.

HEKİMLİĞE İLK ADIM HEYECANI

AYIN İNCİSİ 
 

İhtiyârımla acep ben hiç olur muydum tabîb 
Ger bileydim âlemin bunca devâsız derdini.

Tabip Mehmet Esat Paşa

HALK SAĞLIĞI MESAJI 
 

Hekimin reçete ettiği antibiyotikler,  
reçete edildiği doz, zaman ve öneri-

len sürede kullanılmalı, tedavi yarıda  
bırakılmamalıdır.

FIKRA  
Temel, annesinin sakladığı pastayı bula-

madı ve annesine şöyle dedi:
-Anacuğum, senunle fil oyuni oynayalum.

-Ben pilmeyrum ula oni.
-Çok basit anacuğum, ben fil olacağum, 
sen de file pasta veren iyi kalpli kadun.



Dünyaca ünlü hemşire Florance Nihg-
tingale’in doğum günü olan 12 Mayıs 
tarihi 1954 yılından itibaren tüm dün-

yada, 1964 yılından bu yana ise ülkemizde 
hemşireler günü olarak kutlanmaktadır.

Uluslararası Hemşireler Konseyi (ICN) her 
yıl Dünya Hemşireler Günü için tema belir-
lemektedir. Bu yılın temasını “Hemşireler: 
Değişim İçin Bir Güç, Etkili Bakım, Etkin 
Maliyet” olarak belirtmiştir.

Günümüzde bilimsel bilginin önemi giderek 
artmaktadır. Sağlık bakımı yeni araç gereç-
ler, yeni teşhis testleri, tedavi yöntemleri, 
yeni ilaçların kullanımı ile çeşitli değişikliğe 
uğramaktadır. 

Toplumun demografik özelliklerinde de-
ğişme, hastalık türlerindeki artma ve deği-
şimler, sağlık bilimlerinde ve sağlık bakım 
teknolojilerinde gelişme, toplumdaki birey-
lerin daha kaliteli bakım alma isteği, sağlık 
bakım maliyetinin artması hemşireleri ya-
pıcı ve yenilikçi olmaya zorlayan güçlerdir. 
Ayrıca nüfusun giderek yaşlanması, akut 
hastalıkların kronikleşmesi ve bunlara bağlı 
olarak tedavi modellerinin hızla değişmesi, 
hasta bakımına ve bakımın niteliğine olan 
bakış açısını da değiştirmiştir.

Bir sağlık sisteminin oluşturulması, gelişti-
rilmesi ve hizmetlerin kalitesinin yükseltil-
mesindeki hedef; maliyetleri sabit tutarak 
sistemin etkinliğini arttırmak veya sistemin 
etkinliğini sabit tutarak maliyetleri düşür-
mektir. Sağlık hizmetlerinin kalitesinden 

taviz vermeden maliyetlerin mümkün oldu-
ğunca düşürüldüğü sistemler başarılı sağlık 
sistemleridir.

Hemşire; sağlıklı/hasta bireyi insancıl özel-
liklerini dikkate alarak bütüncül değerlen-
dirir. Bireysel gereksinimlerinin karşılan-
masında bireyle birlikte doğru, uygun ve 
gerçekçi bakım sağlar ve sürdürür.

Bakım; hemşireliğin ayrılmaz bir parçasıdır. 
Hemşirelik bakımını ayrıcalıklı kılan özellik 
bakımın ahlaki ve duyuşsal yönlerinin pro-
fesyonel bilgi ve beceriler ile birleştirilerek 
hemşire-hasta ilişkisine yansıtılmasıdır. 

Hemşirelik mesleğindeki yenilik ve yapı-
cılık, bakım kalitesini sağlama ve arttır-
mada temel oluşturduğu için sağlık ba-
kım maliyetini de azaltmaktadır.

Sonuç olarak; Hastanemiz Hemşirelik Hiz-
metleri Müdürlüğü olarak vizyonumuz; 
“Toplumun her kesimi için kalite ve stan-
dartlarını eşit ve eksiksiz olarak yaygınlaş-
tırmış, çağdaş teknolojiyi ve bilgi düzeyini 
yakalamış, hasta haklarına ve etik ilkelerine 
saygılı, insana bütüncül yaklaşımı benim-
semiş, sürekli eğitim ve gelişim faaliyetleri 
içinde bulunan, özgüvenli, ekip anlayışına 
sahip mutlu çalışanlar olarak, bakımda ka-
liteden ödün vermeden en iyi sağlık hizmeti 
sunan hemşireler olmaktır.”

Tüm meslektaşlarımızın Hemşirelik Hafta-
sı’nı en içten dileklerimizle kutlar, sevgi ve 
saygılarımızı sunarız.
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