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	 Sürekli	 değişen	 ve	 gelişen	
GAÜN	Hastanesi’nin	 Sağlık	 Turizmi	Ko-
ordinatörü	Doç.	Dr.	Umut	Elboğa,	hasta-
nenin	Sağlık	Turizmi	yetki	belgesi	alması	
yönünde	 attığı	 adımlarıyla	 ilgili	 “Sağlık	
göstergeleri	 bir	 ülkenin	 yaşanabilirlik	
kalitesini	 ifade	etmektedir.	Sağlığın	kay-
bedilmemesi,	 hastalık	 halinin	 iyileştiril-
mesi	 ve	 olası	 hastalıklara	 karşı	 tedavi-
nin	 sunulabilmesi	 için	 sağlık	 bilimi	 hep	
geliştirilmeye	 çalışılmaktadır.	 Dolayısıyla	
da	sağlık	alanında	sürekli	bir	gelişme	ve	
iyileşme	söz	konusu.	Bu	minvalde	ulusla-
rarası	alanda	sağlık	alışverişi	de	başladı.	
Yurt	 dışından	 hasta	 getirme	 veya	 tatile	
gelen	turistlere	sağlık	hizmeti	sunma	gü-
nümüzde	 hastanelerin	 bir	 prestiji	 haline	
geldi,	sağlık	turizmi	günümüzün	yükselen	
değeri	 oldu.	 Bu	 gelişmeler	 neticesinde	
Sağlık	Bakanlığı’na	başvurumuzu	yaptık.	
Başvurumuz	üzerine,	gerekli	incelemeler	

GAÜN’den 
“Sağlık Turizmi”

Sağlık alanında en çok tercih edilen hastanelerden biri olmayı hedefleyen 
ve dünyanın her yerinde kaliteli, hızlı, etkili sağlık hizmeti almak isteyenlerin 
taleplerini başarılı şekilde karşılamayı ilke edinen GAÜN Hastanesi, Sağlık 
Bakanlığı tarafından “Sağlık Turizmi Yetki Belgesi” almaya hak kazandı. 
Atılan bu adımla GAÜN Hastanesi mevcut hastalarına şifa dağıtmanın yanı 
sıra uluslar arası alanda da şifa dağıtacak.

Syf. 2’te

Syf. 4’te

Şiir Sanat ve Felsefe Köşesi

Şiirle	veda	yazısında	anımsanması	gereken	şairlerden	yaptığım	alıntılarımı	
paylaşmak	istiyorum.

Şiir, her başlangıca ve sona yakışır…

Haber/Fotoğraf: Elif EMİROĞLU

American University of Beirut Medical Center (AUBMC) ile Gaziantep Üniversitesi 
Hastanesi Göz  kliniği arasında partnerlik anlaşmasına varıldı.

Beyrut Amerikan Üniversitesi ve
GAÜN Hastanesi arasında anlaşmaya varıldı

yapıldı	 ve	 hastanemize	 Sağlık	 Turizmi	
Yetki	Belgesi	verildi”	ifadelerine	yer	ver-
di.	

	 “Sağlık	 Turizmi”	 alanında	 en	
çok	 tercih	 edilen	 hastanelerden	biri	 ol-
mayı	 amaçladıklarını	 vurgulayan	 Doç.	
Dr.	Umut	Elboğa,	“Dünyanın	her	yerinde	
kaliteli,	hızlı	ve	etkili	sağlık	hizmeti	almak	
isteyenlerin	taleplerini	başarılı	bir	şekilde	
karşılamak	gayesindeyiz.	İlimize	ve	has-
tanemize	 başvuran	 sağlık	 turistini	 ağır-
lamaktan	büyük	gurur	duyacağız.	Has-
tanemizin	 Sağlık	 Turizmi	 Yetki	 Belgesi	
almaya	hak	kazanması	büyük	bir	başarı-
dır.	Bu	belge	dünya	standartlarında	hiz-
met	veren	hastanelere	verilebilmektedir.	
Dolayısıyla	 Sağlık	 Turizmi	 hizmeti	 ver-
memizin	 şehrimize	 ve	 ülkemize	 önemli	
katkılar	 sağlayacağını	 düşünüyorum”	
diyerek	sözlerini	noktaladı.	

hamlesi
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Şiir, her başlangıca ve sona yakışır…
Şiirle	veda	yazısında	anımsanması	gereken	şairlerden	yaptığım	alın-
tılarımı	paylaşmak	istiyorum.

“Harflerin	gülüştüğünü	senin	adında	gördüm”	ile	Haydar	Ergülen’i,	
“Hasretinden	Prangalar	Eskittim”	 ile	Ahmet	Arif’i	anarken	“Bir	sev-
gilin	vardı	yedi-sekiz	yıl	önce”	 ile	Beçet	Necatigil’i,	 “Dalgın	ölü”	 ile	
Cahit	Sıtkı’yı	saygıyla	anmalıyız..	Kuşkusuz	hangi	şairi	anmaya	kalk-
sak,	bir	başka	şair	göz	kırpar	gönlümüze.	Şairlerimiz	gönlümüzdeki	
şiirlerimizdir.	

Peki,	ben	şiir	yazıyor	muyum?	Elbette.	Hani	her	üçümüzden	dördü	
şair	 değil	 mi?	 Evet	 şiir	 yazmaya	 çalışıyorum.	 Yazdıklarımın	 benim	
duygularımı,	değerlerimi	yansıttığını	düşünüyorum.	Peki,	bu	şiir	ola-
bilir	mi?	Bu	sorunun	yanıtı:	

Ressam	C.Monet,	şair	Stephane	Mallarme’ye;	“Öyle	duygularım	var	
ki,	ama	bunları	şiir	olarak	yazamıyorum”	dediğinde,	
Şair:	“Şiir	duygularla	değil,	sözcüklerle	yazılır”	demiş.
İşte	size	yazmaya	çalıştığım	şiirlerimden	biri;

Kayboluş…
Yalnızlığın	kuşattığı
Terk	edilmiş	bir	şehrin	
Aralıyorum	kapısını
Bilmediğim	renkte
Bir	“Hüzün”	çıkıyor	karşıma
ve
“Kirece	yatırdılar,	soldum”	diyor
Bana	bırakırken	yorgunluğunu
İzin	istiyorum	tutsağı	olduğum	sensizlikten
Mor	bir	belirsizliğe	dönüşüyor	“sessizlik”		gecede
Hissettiğim	dağılmalar,	
sonsuz	bir	kayboluşun	başlangıcı
Biliyorum…
Sonrasını	
Bilmiyorum.

Hayatınızı	 bildiğiniz,	 istediğiniz	 gibi	 yaşamanız	 dileği	 ile	 şiir	 dolu	
an’lar	dilerim.
Son	söz;	ben	kuşkusuz	şiir	yazma/eleştirme	konusunda	eğitimi/yetisi	
olan	biri	değilim.	Okuduklarıma	hissettiklerimi	ekledim	ve	size	sun-
dum.	Umarım	beğenirsiniz.

Sevgi ve saygılarımla…
Prof. Dr. Savaş Gürsoy

Yararlandığım kaynaklar:
1. Ahmet Cemal’in; İnsana dönmek, Biz sevmeyi ne zaman unuttuk, Sanat üze-
rine denemeler, Bizi yaşatanlar ve öldürenler isimli eserlerinin şiirle ilgili bölümleri
2. Füsun Akatlı’nın; Kırmızı Gagalı Pelikan eserinin şiir ile ilgili denemeleri
3. Sözcük’ler Dergisi, Kitaplık Dergisi 
4. İnternetteki Edebiyat/şiir siteleri 

Öğretim Üyelerine Özel Muayene Olabilirsiniz
Randevu için

0342 360 9500 (Direk Hat)
0342 360 6060 (Dahili: 76800)

www. gaunhastaneleri.com

Şiir Sanat ve Felsefe Köşesi

(Birinci	Bölüm)

	 Eşitlik…	Her	yerde,	her	şeyde,	her	oluşta	bir	eşitlik..	Boyda,	ki-
loda	hatta	cinsiyette	bile	eşitlik...	Herkesi,	aynı	boy	seviyesine	getire-
rek	hizalayan	bu	kavram,	bugün	bambaşka	bir	mefhum	halinde	tüm	
dünyayı	tesiri	altına	almış,	yayılıyor.	Daha	önceleri	komünist	ağızların	
bayat	 bir	 söylemi	 olan	müsavat	 (Eşitlik),	 bugün	bütünüyle	 farklı	 bir	
kimlik	ve	mantaliteyle	yeniden	karşımıza	dikilmiş	durumda.	

Kadın	erkek	eşitliği	kisvesiyle	gayet	masumane	görünen	bu	zihniyet,	
gerçekte	 toplumun	 en	 temel	 mekanizmalarına	 çomak	 sokmak	 he-
vesinde..	Önce,	eşitlik	adına,	kadın	haklarının	ihlalini	bahane	ederek	
toplumun	bu	hassas	yönünü	kullanmış,	daha	sonra	hızını	alamayıp,	
giyim	kuşamda,	saç	modelinde,	meslek	seçiminde,	hemen	her	şeyde	
kadınla	erkeği	bir	birine	denk	tutmaya	başlamıştır.	Eşitlik	söylemleri	
de	bu	nedenle,	adeta	kadının	kaybettiğini	ona	geri	vermek	değil,	er-
kekten	taviz	koparmak	şeklindeki	bir	hınçla	tezahür	etmiştir.	Biyoloji	
ve	psikolojiyi	hiçe	sayan	bu	anlayış,	ev	reisliğini	ortadan	kaldırmış	ve	
her	şeyi	bir	bütünün	iki	parçası	olacak	şekilde,	sözüm	ona	eşit	fakat	
adaletten	mahrum,	tam	ortadan	ikiye	bölerek	parçalamıştır.	Ama	geri	
plandaki	niyet,	aslında	kadının	kaybolmuş	hakkını	teslim	etmek	değil,	
globalleşmenin	 gereğini	 icra	 etmektir.	 Böylece	 toplumda	 tek	 tiplilik	
başlayacak	ve	sevk	ve	 idare	bu	sayede	 tek	elden	 rahatlıkla	yapıla-
bilecektir.	

Pembe	 dar	 pantolonlu	 erkekler,	 alabulus	 traşı	 olmuş	 kadınlar,	 aşırı	
bakımlı	 (Metroseksüel)	 erkekler,	 nara	 patlatan	 kadınlar…	Beşeriyeti	
tekdüze	ederek	adeta	 tek	cinsiyetli	hale	getiren	bu	anlayış	o	kadar	
benimsendi	ki,	gelin	ve	damat	aynı	tip	kıyafet	içerisinde	nikâh	masa-
sına	gelse,	artık	abes	sayılmayacak…	İnsanlığın	 iftihar	 tablosundan	
bir	ihtar;	“Kadın-erkek	ayırt	edilemediği	zaman	kıyameti	bekleyin”..

Irklar	arasındaki	farkın	azaldığı,	ülkeler	arasındaki	sınırların	ise	nere-
deyse	 ortadan	 kalktığı	 yekpare	 bir	 dünya	mefkûresi..	 Bu	 dünyada,	
genç	ve	yaşlı	arasındaki	farkların	azalarak	minimalize	olması	için	el-
den	ne	geliyorsa	yapıldı;	cilt	bakımı,	spor,	diyet,	ilaç	desteği	vs…	En-
düstrinin	de	teşvikiyle	bu	iki	zıt	kutup,	artık	orta	noktalarda	bir	yerde	
aynı	boya	geldi.	Bu	seviye,	genç	olanlara,	az	çalışarak	en	üst	düzey-
den	maaş	almak	ve	hayatı	bir	emekli	rahatlığında	geçirmek	hevesini	
aşılarken,	yaşlılara	da	gençliğinde	yapamadığı	haytalık	ve	afacanlığı	
hiçbir	toplum	baskısı	hissetmeden	yaşama	sevdasını	tevehhüm	ettir-
di.	Böylece	hayat,	hazım	kanalları	ve	tenasül	yollarının	işlediği	bir	sü-
reç	olmaktan	öte	bir	mana	ifade	etmez	oldu..	Herkes	çok	iyi	yaşama	
noktasında	 birbiriyle	 yarışmaya	başladı..	 Tüm	bunları	 sağlayan	 ise;	
“Her	fert	eşit	haklara	sahiptir”	klişesiydi..	Önceleri	bu	kavram,	hukuki	
ve	 içtimai	 boyutta	 olup,	 yazılı	 olmayan	 toplum	 kuralları	 ve	 kültlerle	
kendi	içinde	dizayn	edilirken,	sonraları,	işte	bu	eşitlik	kavramının	ge-
nişletilmesiyle	bu	toplum	baskıları	da	bertaraf	edildi	ve	nihayet	özgür-
lüğün	de	tarifi	değişmiş	oldu..	Globalleşme	azmindeki	üst	akıl,	biyoloji	
açmazına	 rağmen	 (Dilemma),	sırf	bu	eşitlik	 teranesiyle,	hemcinsiyle	
evlenmeler,	erkeğin	çocuk	doğurma	haberleri	gibi	sapkın	fikirleri,	safi	
zihinlerin	idlali	(Bozulması)	için	mahyalaştırdı..			

Öyle	bir	eşitleme	çabası	ki,	dominant	hiçbir	şey	kalmasın	dünyada..		
Güçlü	bir	bilek	kalmasın..	Herkesin	eli	eşit	kuvvette	olsun..	Ve	yardım-
laşma	son	bulsun..	Hayat	neydi	peki,	yaşamaya	değer	hayat	neydi?	
Cidal	mi	(Kavga),	teavün	mü	(Yardımlaşma)?

(İkinci	bölüm	“Ekollerin	Yıkılışı”)
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	 Uluslararasında	tanınmış	bir	 laboratuvar	olma	yolunda	
ilerleyen	 GAÜN	 Hastanesi	 Merkez	 Laboratuvarı	 Koordinatörü	
Prof.	Dr.	Mehmet	Tarakçıoğlu	bu	başarılı	süreçle	ilgili	“Biz	üçüncü	
basamak	sağlık	hizmeti	veren	bir	hastane	laboratuvarıyız.	Merkez	
laboratuvarımızın	bünyesinde	tıbbi	biyokimya,	tıbbi	mikrobiyoloji,	
genetik	 ve	 hematoloji	 laboratuvarları	 var	 ve	 çok	 önemli	 testler	
yapıyoruz.	Altyapımız	 ise	çok	 iyi.	Dolayısıyla	bu	durum	bize	bir	
özgüven	sağlıyor.	Bu	başarımız	2019	yılında	TÜRKAK	tarafından	
TS	EN	ISO	15189	standardıyla	akredite	edildi”	dedi.	

	 Prof.	 Dr.	 Mehmet	 Tarakçıoğlu	 sözlerine	 şöyle	 devam	
etti:	“Bu	süreçte	her	türlü	altyapıyı	oluşturduk.	Hastalarımıza	en	
iyi	sağlık	hizmetini,	hasta	haklarına	riayet	ederek;	doğru,	güvenilir	
ve	hızlı	bir	şekilde	vermeyi	ilke	edindik.	Bunun	üzerine	çok	çalış-
tık,	kendimize	hedefler	koyduk.	Şu	anda	ise	dünya	standartlarına	
ulaşmış	bulunuyoruz.	2018	yılının	Haziran	ayında	akredite	olmak	
için	ilk	başvurumuzu	yaptık.	Sıkı	bir	denetimden	geçtik	ve	bu	yıl	
akredite	olduk.	Akredite	olan	ikinci	devlet	üniversitesiyiz.	Bu	ba-
şarı	takım	çalışmasının	başarısıdır.	Biz	bölge	hastanesiyiz	ve	çok	
geniş	bir	kitleye	hitap	ediyoruz.	Yaptığımız	testlerin	çeşitliliği	de	
çok	fazla.	Bazı	testleri	bu	bölgede	yapan	tek	yer	biziz.	

FIKRA

Temel babasına sorar: -Babacuğum gözünde 
benim değerum nedu? 
Babası cevaplar: -Dünyalar kadar uşağum.
Temel çok sevinir ve tekrar sorar: -Peçi 
Dünya’nun değeru nedu?
Baba cevap verir: -Beş para etmez :)

AYIN İNCİSİ

İnsanlar söylediklerinizi ya da 
yaptıklarınızı unutur ama onlara neler 
hissettirdiğinizi asla…

Maya Angelou

HALK SAĞLIĞI MESAJI

Gribal enfeksiyon geçiriyorsanız, maske 
takarak başkalarının enfekte olmasını 
önleyebilirsiniz.

GAÜN Merkez Laboratuvarı 
akredite edildi
GAÜN Hastanesi Merkez Laboratuvarı, kalite yönetim sisteminin şartlarına uyması sebebiyle TÜRKAK (Türk Akreditasyon 
Kurumu) tarafından TS EN ISO 15189 kapsamında akredite edildi.

Dolayısıyla	numune	sayımız	da	fazla	oluyor.	Bu	
işleyişimize	 bakılarak	 akredite	 olmamız	 bize	
haklı	bir	gurur	sağladı.	Tabii	ki	bundan	sonraki	
süreçte	 de	 kalite	 sistemimizi	 sürekli	 geliştire-
rek,	doğru,	güvenilir	sonuçlarla	hasta	ve	hekim	
memnuniyetini	 üst	 seviyede	 tutmak	 hasta	 ve	
çalışan	güvenliğini	sağlamak	en	önemli	hede-
fimizdir.”

Haber/Fotoğraf: Elif EMİROĞLU
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	 GAÜN	Hastanesi	Göz	Hastalıkları	Anabilim	Dalı’nın	
öğretim	üyesi	Prof.	Dr.	Oğuzhan	Saygılı’nın	Beyrut	ziyaretinde	
Beyrut	Amerikan	Üniversitesi	Göz	Hastalıkları	 Anabilim	Dalı	
Başkanı	Baha	Nureddin	 ile	 görüşmesi	 sonucunda	 atılan	 bu	
yeni	 adımla	 ilgili,	 “Beyrut	 Amerikan	Üniversitesi	 Göz	 Kliniği	
Ortadoğu’nun	en	iyi	kliniklerinden	bir	tanesi.	Toplamda	13	öğ-
retim	üyesi	ile	hizmet	vermektedir.	Göz	hastalıklarının	her	sa-
hasında	çok	iyi	bir	seviyeye	sahip	olan	bu	kliniğin	uluslar	arası	
göz	bankası	federasyonuna	üye	bir	göz	bankası	da	mevcut.	
Bunun	 yanı	 sıra	 elektrofizyoloji	 laboratuvarlarına	 sahip.	 Biz	
asistanlarımızın	bu	kliniği	görmesini	istedik.	Bu	nedenle	böyle	
bir	adım	attık.	 	Asistanlarımızın	yurt	dışı	deneyimi	kazanma-
sını	da	 istiyoruz.	Bir	başka	kliniği	görsünler	ve	orada	 işleyiş	
nasıl	 ilerliyor	bunu	 tecrübe	etsinler,	 gözlemlesinler	 istiyoruz.	
Bu	durum	onlara	bir	vizyon	kazandıracak.	GAÜN	Hastanesi	

Beyrut Amerikan Üniversitesi ve
GAÜN Hastanesi arasında

anlaşmaya varıldı

American University of Beirut Medical Center 
(AUBMC) ile Gaziantep Üniversitesi Hastanesi Göz 
kliniği arasında partnerlik anlaşmasına varıldı.

Göz	Kliniği	deneyimli	hekim	kadrosuyla	birlikte	oldukça	nitelikli	
bir	kliniktir.	Kliniğimiz	göz	hastalıklarının	her	sahasında	başarılı	
tedaviler	sunmaktadır.	Çağın	gerektirdiği	bilgi	birikimi	ve	dona-
nımla,	bu	nitelikli	işleyişimizi	sürdürerek	sağlık	hizmeti	sunmaya	
devam	edeceğiz.”	dedi.	

	 Ortadoğu’nun	en	iyi	kliniklerinden	bir	tanesi	
olan	Beyrut	Amerikan	Üniversitesi’nin	Göz	Kliniği	ile	
GAÜN	 Hastanesi	 Göz	 kliniği	 arasında	 varılan	 part-
nerlik	anlaşması	doğrultusunda	GAÜN	Tıp	Fakültesi	
Hastanesi	Göz	Kliniği’nin	öğretim	üyeleri	ve	asistan-
ları	2-4	hafta	süreyle	Beyrut’ta	misafir	edilecek.	

Haber: Elif EMİROĞLU


