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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…

02-03
04 Bilgi İşlem Birimi

05 Personelden Haberler

“Ekipten Öte Bir Aileyiz”
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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 

Bültenimizin bu ayki sayısında GAÜN Çocuk Hastanesi
Çocuk Hematolojisi- Onkolojisi Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi 

Ayşe Ceyda Ören ile bir röportaj gerçekleştirdik. 

Çocuk Hematoloji- Onkoloji Bilim Dalı olarak Gaziantep başta olmak üzere tüm güneydoğu ve doğu illeri ile sınır ötesin-

den gelen çocukluk çağı kanser hastalarına tanı, tedavi ve destek tedavileri açısından hizmet vermekte olduklarına dikkat 

çeken Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Ceyda Ören, “Öğretim üyesi olarak Prof. Dr. Sinan Akbayram, Dr. Öğr. Üyesi Esra Pekpak 

Şahinoğlu ve ben Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Ceyda Ören olmak üzere üç kişiyiz. Ancak çocuk hematolojisi ve onkolojisi ekibi 

sadece öğretim üyelerinden ibaret olmayıp öğretim üyesinden tutun da hemşiresi, asistanı, koordinatörü, sekreteri, 

personeli, eczacısı hatta hasta yakınını da kapsayan bir ekip. Biz artık ekipten de öte bir aileyiz. Hastaların tetkiklerini 

eksiksiz yapıp doğru tanıyı koymak, kemoterapi vermek, kan ürünü kullanmak ihmale gelmez, her aşamada kontrol 

gerektirir ve kontrol itimatsızlık belirtisi değil işin düzgün yapılmasının gerekliliğidir” şeklinde konuştu.

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Ceyda Ören ile gerçekleştirdiğimiz o 
röportajla sizlerleyiz…

“EKİPTEN ÖTE BİR AİLEYİZ”

 

Eğitim hayatınızdan bahsedebilir misiniz?

Askeri veteriner hekim olan babam sayesinde birçok yer gezip orta öğretim, 
üniversite, ihtisas ve üst ihtisas süreçlerimi Ankara’ da tamamladım.

Alanınızda yaptığınız çalışmalardan bahseder misiniz? 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ihtisas tezim lipid profili bozuk çocuklarda 
damar sertleşmesi ile ilgili bir çalışmaydı. Yan dal bitirme tezim de Hodgkin 
lenfomalı hastalarda sağ kalım analiziydi. Bunlar dışında çocukluk çağı kanser-
leri ile ilgili çalışmalar yürütmekte tez asistanlarımla bilimsel araştırma projeleri 
planlamaktayız. Ayrıca tıp fakültesi üçüncü, dördüncü sınıf pratik ve teorik 
dersleri yanı sıra çocuk sağlığı ve hastalıklarında ihtisas yapmakta olan asistan-
larımızla teorik dersler, olgu sunumları, yatak başı hasta tartışmaları yapmakta-

yız. İmkan dahilinde kongrelere katılıp sözlü bildirimler, posterler ile deneyimlerimizi paylaşmakta toplantılardaki ve çeşitli kaynakçalardaki son 
bilgiler ve yeni öğretilerle tanı ve tedavi yaklaşımları açısından kendimizi geliştirmeye çalışmaktayız. Akademik çalışmaların yanı sıra ise Gaziantep 
başta olmak üzere tüm güneydoğu ve doğu illerimiz ile sınır ötesinden gelen çoğu çocukluk çağı kanser hastalarına tanı, tedavi ve destek tedavileri 
açısından da hizmet vermekteyiz.

Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı’nda hangi hastalıklar tedavi edilmektedir?

Kanser, kanama ve pıhtılaşma problemleri, kemik iliği yetmezlikleri, anemiler gibi gerek iyi huylu gerekse kötü huylu tüm çocukluk çağı kan ve 
kitlesel hastalıkları tedavi etmeye çalışmaktayız.

GAÜN Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı kaç kişilik bir ekipten oluşuyor? GAÜN Çocuk Hematolojisi ve Onkolo-
jisi Bilim Dalı ’nı farklı kılan nedir? Özellikli bir hizmetiniz var mı?

Öğretim üyesi olarak Prof. Dr. Sinan Akbayram, Dr. Öğr. Üyesi Esra Pekpak Şahinoğlu ve ben Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Ceyda Ören olmak üzere üç 
kişiyiz ancak çocuk hematolojisi ve onkolojisi ekibi sadece öğretim üyelerinden ibaret olmayıp öğretim üyesinden tutun da hemşiresi, asistanı, 
koordinatörü, sekreteri, personeli, eczacısı hatta hasta yakınını da kapsayan bir ekip. Biz artık ekipten de öte bir aileyiz. Hastaların tetkiklerini 
eksiksiz yapıp doğru tanıyı koymak, kemoterapi vermek, kan ürünü kullanmak ihmale gelmez, her aşamada kontrol gerektirir ve kontrol itimatsız-
lık belirtisi değil işin düzgün yapılmasının gerekliliğidir.

Bizler hastalarımızın tanı ve tedavisinde genetik, radyoloji, nükleer tıp, patoloji ve cerrahi gibi branşlardan da destek almaktayız.  Akım sitometri 
laboratuvarımızda Almanya ile akredite bir şekilde lösemilerdeki minimal hastalık kalıntısını takip ederek tedavi etmekte, hastalarımızın patoloji 
sonuçlarına göre endikasyon dışı başvurular yaparak yurt dışından getirilen ilaçlarla hedefe yönelik tedaviler ve check point tedavileri vermekteyiz. 
Gerekli durumlarda ise hastalarımıza kök hücre nakli yapmaktayız. 

Çocuklarda en sık karşılaştığınız kanser türü nedir? 

Lösemi yani halk dili ile kan kanserleri en sık rastlanılan çocukluk çağı kanserleri olup ülkemizde ve bölgemizde bunu lenf kanserleri takip 
etmektedir.

Dr. Öğr. Üyesi
Ayşe Ceyda ÖREN
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Çocukluk çağı kanserlerinin nedenleri nedendir? 

Çocukluk çağı kanserlerinin nedenleri viral, bağışıklık sistemi bozuklukları, nörokutanöz hastalıklar, ailevi kalıtımlar, genetik bozukluklar 
gibi çoklu nedenlere bağlı olabildiği gibi çoğu zamanda belirli bir nedene dayandırılamayabilir.

 Çocukluk çağı kanserlerinin seyri nasıldır? Risk faktörleri nelerdir?

Çocukluk çağı kanserleri erken saptandığı takdirde uygun müdahale ile yüz güldürücü şekilde tedavi edilebilir. Risk faktörleri az önce de 
bahsettiğim gibi birçok duruma dayandırılabileceği gibi zaman zaman da ortada bir risk faktörü tespit edilemeyebilir.

Çocukluk çağı kanserlerin tedavi şekillerinden bahsedebilir misiniz? Erişkinlerde kullanılan tedavi şekilleriyle 
çocuklarda kullanılan tedavi şekilleri aynı mı?

Kanser tedavisi kanserin tipine bağlı olarak kemoterapi, radyoterapi, hedef tedavileri ve 
bunların hepsini içeren kombine tedaviler şeklinde olabilir. Çocuk küçük erişkin değildir 
gelişmekte olan bir varlıktır dolayısıyla çocuk hastalara tedavi verirken gerek ilaç gerekse ışın 
tedavisi olsun dozlar iyi hesaplanmalıdır. Sonuçta erişkindeki kadar sık olmayan ancak tedavi 
ettiğimizde önünde uzun bir ömür olan çocukların hastalıkları ile boğuşmaktayız. Bu bağlamda 
mortalite(ölüm) kadar morbidite yani yaşam kalitesi de önem taşımaktadır. 

Şimdiye kadar gördüğünüz, karşılaştığınız en ilginç vaka neydi?

Hizmet ettiğimiz bu bölgede eğitim sürecimde karşılaştığımdan çok daha fazla ve değişik 
olgular görme şansım oldu. Öyle ki çoğu meslektaşımın sadece teorik olarak öğrendiği litera-
türde bile nadir görülen olgularla karşılaştım. Bir örnek vermem gerekirse; Suriye’de evi 
bombalanmış, yakınlarının çoğunu kaybetmiş, 2-3 defa sınır ötesi ve Türkiye’ de beyninden 
ameliyat edilmiş, yaşam beklentisi çok düşük olarak görülen direkt midesinden cildine açılan 

bir delikle beslenen ergen bir erkek hastam olmuştu. Tüm ümitler kesilmişken verdiğimiz kemoradyoterapi sonrası kendi öz bakımı sağlaya-
cak hale geldi. Hâlâ kontrollere gelen bu hastam beni her gördüğünde “Doktora Ceyda” diyerek bana sarılmaktadır. Ama maalesef tüm 
hastalarımız kurtulmuyor ve her kayıp bizleri derinden etkiliyor.

İleriye yönelik beklentileriniz, projeleriniz nelerdir?

Daha çok çalışmak, daha çok çalışmak, daha çok çalışmak…  Gerek akademik anlamda bilimsel olarak gerekse yeni gelişmeler ışığında 
her yıl daha ileriye gitmek, daha çok hastanın iyileşmesine vesile olmak. Tabii bu esnada sadece teorik olarak değil, usta çırak ilişkisine 
dayalı mesleğimize yeni meslektaşlar kazandırmak. 

Röportaj/Fotoğraf: Elif EMİROĞLU SÖNMEZ
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BİLGİ İŞLEM BİRİMİ

Birimimiz; 

Bilgi İşlem Genel Sorumlusu altında, 
• Sağlık Bilgi Yönetim Sistem Birimi – SBYS
• Teknik Destek Birimi
• Network Destek Birimi
• Yazılım Geliştirme Birimi
• Proje Danışmanlık Birimi
• Onkoloji Hastanesi Yazılım ve Teknik Destek Birimi

Olacak şekilde belirlenmiş hiyerarşik yapıya sahiptir. 

Söz konusu birimlerde; 
• 2 yüksek bilgisayar mühendisi
• 3 kişilik bilgisayar teknikeri olarak, yazılım destek ekibi,
• 2 kişilik Eroğlu firmasına bağlı destek ekibi,
• 7 kişilik bilgisayar teknikeri olarak, teknik destek ekibi,
• 1 kişi yazılım geliştirme,
• 1 kişi öğretim görevlisi 

Olmak üzere toplamda 16 kişilik bir kadro ile hizmet verilmek-
tedir. Günümüzün hızla gelişen ve değişen teknolojik yapılanma-
sına karşı yüksek tempoda çalışan, emek veren bir ekibiz ve 7/24 
aralıksız şekilde özveriyle çalışmaktayız. 

Hastanemiz,  gerek merkez bina içerisinde gerekse de dış 
merkezli ve uç birimlerde olmak üzere aktif şekilde hizmet 
vermekte olan;

• 8 adet fiziksel sunucu,
• 50 adet fiziksel sunucu üzerinde aktif çalışan sanal 

sunucu,
• 120 adet Switch ağ cihazı,
• 500 adet yazıcı ve tarayıcı,
• Çocuk Hastanemizde aktif olarak çalışmakta olan;
o 400 adet IP dijital telefon,
o 200 adet IP dijital kamera,
o 20 adet kartlı geçiş kapı sensörü,
• 400 adet wifi – AP anteni,
• 2.000 adet bilgisayar 

Olmak üzere toplam, 4.000 Adet aktif çalışan network elemanla-
rından oluşan dev bir yapıya sahiptir.

 
Birimimiz mevcut personelleriyle hastanede görev yapan; doktor, 

hemşire ve idari personellere verilen desteğin yanı sıra olası bir 
sorunda gerek uzaktan gerekse de yerinde olacak şekilde soruna 
müdahale etmektedir. Oluşan iş yoğunluklarını ve ilerleyen zaman-
larda daha da artacağını ön gördüğümüz yoğunluklara karşı önlem 
alabilmek adına yüksek tempolu şekilde çalışmaktadır. 

İlerleyen zaman içerisinde Aktive Directory adı altında, tüm 
bilgisayarların etki alanına alınmasına ve hastanenin işleyişinde 
yüksek kalitede verim alınarak ve daha güvenli bir ortamda çalışılma-
sına olanak verecek olan işin yapılmasıyla ilgili gerekli hazırlıklar 
hızlı bir şekilde devam etmektedir.

Aynı şekilde merkezi sistem birimi olan veri merkezimizin de yakın 
bir zaman içerisinde mevcut yapısının güçlenmesi için yapılacak olan 
donanım güncellemesiyle hasta işlemlerinin çok daha sağlıklı ve 
yüksek performanslı bir şekilde çalışması sağlanacaktır.
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Hastanemizin personeli Ali Seydi Kısa’nın bebeği dünya-
ya gelmiştir. KISA çiftini tebrik eder, personelimize ve 
ailesine bebekleriyle beraber sağlık ve mutluluk dolu yıllar 
dileriz.

Hastanemizin personeli Mesut Kara’nın bebeği dünyaya 
gelmiştir. KARA çiftini tebrik eder, personelimize ve ailesi-
ne bebekleriyle beraber sağlık ve mutluluk dolu yıllar 
dileriz. 

Hastanemizin personeli Kadircan Bozgeyik’in bebeği 
dünyaya gelmiştir. BOZGEYİK çiftini tebrik eder, personeli-
mize ve ailesine bebekleriyle beraber sağlık ve mutluluk 
dolu yıllar dileriz. 

Hastanemizin personeli Halil Turan’ın bebeği dünyaya 
gelmiştir. TURAN çiftini tebrik eder, personelimize ve 
ailesine bebekleriyle beraber sağlık ve mutluluk dolu yıllar 
dileriz. 

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

 
Hastanemizin personeli Haticetül Kübra Tosun dünya 

evine girmiştir. Haticetül Kübra Tosun ve eşini tebrik eder, 
ömür boyu mutluluklar dileriz.

Hastanemizin personeli Mehmet Ali Tosun dünya evine 
girmiştir. Mehmet Ali Tosun ve eşini tebrik eder, ömür boyu 
mutluluklar dileriz.

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

Hastanemizin personeli Selahattin Öztürkmen dünya 
evine girmiştir. Selahattin Öztürkmen ve eşini tebrik eder, 
ömür boyu mutluluklar dileriz.

Hastanemizin personeli Gülcan Gürsul Çalışkan dünya 
evine girmiştir. Gülcan Gürsul Çalışkan ve eşini tebrik eder, 
ömür boyu mutluluklar dileriz.

PERSONELDEN HABERLER

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

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

Hastanemizin personeli Mehmet Türkan dünya evine 
girmiştir. Mehmet Türkan ve eşini tebrik eder, ömür boyu 
mutluluklar dileriz.

Hastanemizin personeli Hasan Kaplan dünya evine 
girmiştir. Hasan Kaplan ve eşini tebrik eder, ömür boyu 
mutluluklar dileriz.

Hastanemizin personeli Ayşegül Demirkıran dünya evine 
girmiştir. Ayşegül Demirkıran ve eşini tebrik eder, ömür 
boyu mutluluklar dileriz.

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

Hastanemizin personeli İbrahim Halil Uzuntur dünya 
evine girmiştir. İbrahim Halil Uzuntur ve eşini tebrik eder, 
ömür boyu mutluluklar dileriz.

Hastanemizin personeli Esra Karakan dünya evine 
girmiştir. Esra Karakan ve eşini tebrik eder, ömür boyu 
mutluluklar dileriz.

Hastanemizin personeli Erkan Sarı dünya evine girmiştir. 
Erkan Sarı ve eşini tebrik eder, ömür boyu mutluluklar 
dileriz.

Hastanemizin personeli Numan Kaan Kanatlı dünya 
evine girmiştir. Numan Kaan Kanatlı ve eşini tebrik eder, 
ömür boyu mutluluklar dileriz.

GAÜN HASTANESİ AİLESİ


