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Şiir Sanat ve Felsefe 
Köşesi

COVID- 19 ile ilgili üniversite bünyesinde yapılan 
çalışmalar, tedavi yöntemleri ve tedbirler hakkında 
konuştuğumuz röportajda Rektör Prof. Dr. Ali Gür, 
“Türkiye’de vaka sayılarının normalleşip pik dönem-
lerini atlatıp yavaş yavaş azalmaya başladığı bir 
dönemde Gaziantep’te vakaların kısmen artış göster-

mesi insanlarda panik havası oluşturdu. Ancak bilin-
melidir ki Gaziantep bunun üstesinden gelecektir” 
şeklinde konuştu.
Röportaj teklifimizi kabul edip, sorularımızı yanıtla-
yan Sayın Gür’e teşekkür ediyor ve sizi röportajımızla 
baş başa bırakıyoruz…

Bültenimizin bu ayki sayısında Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Ali Gür ile dünyayı etkisi 
altına alan, küresel bir salgın olarak ilan edilen COVID-19 hakkında konuştuk.

Dijital Dönüşüme
Hazırdık

Çin’in Wuhan kentinde 12 Aralık 2019’da ilk kez ortaya çıkan COVID-19 salgını tüm 
dünyaya yayılmaya başlamış, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 11 Mart 2020‘de 
dünya genelinde pandemi ilan edilmiştir. Hastalığın ilk çıkışından itibaren süreci dikkatle 
takip eden Sağlık Bakanlığı, 11 Mart 2020 tarihinde ülkemizde ilk vakanın görüldüğünü 
duyurması ile ulusal düzeyde de hastalıkla topyekûn mücadele başlamıştır. 

HASTANEMİZDE KORONA TEDBİRLERİ

GAZİANTEPLİ HAYIRSEVERDEN
ÖRNEK DAVRANIŞ

Rektörlük makamında düzenlenen törende Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ve Şahinbey 
Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Suat Zengin ile birlikte protokole imza atan hayırsever Yüksel 
Keser, “Eşim Ömer Keser’in vefatından sonra elimden geldiği kadar onun adına hayır yapıyordum. Yıllarca elden 
yaptığım ufak yardımlar sonrasında kendi şahsıma ait olan arsamı kıymetli bir müteahhitle görüşerek kat karşılığı 
devrettim. 
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 Bir topluluğun medeniyet düzeyini anlamak için öncelikle 
medeni olmak gerekir, çünkü yaşın kuruluğunu eli kuru olmayan anlaya-
maz.. Bununla birlikte, kümülatif zekanın keşfettiği ölçütler içerisinde 
nasıl medenî olunacağı bilgisi sosyoloji biliminin mevzuu olsa da, kıyas 
yaparak ve el yordamıyla medeniyetin ortak özellikleri hakkında yine de 
bazı ipuçları elde edilebilir. .  
 İşlerin sıraya konulması ve bir düzen içinde yaşanması 
şüphesiz ki zaman ile kaimdir. Milletlerin zamana verdiği önem derece-
siyle medeniyet oldukça paralellik arz eder ki bu sayede randevu ve 
mesai meselesi de gündeme gelir. Esasen, bir milletin medeniyet 
yolundaki tarihsel seyri, o milletin gramerinde zaman kavramını ne kadar 
detaylandırdığı ile yakından ilgilidir. Çünkü gramerinde zaman’ı (Tence) 
ayrıntılı işleyen milletler, vakte tam olarak riayet eder. Mesela, ikindi vakti 
geleceğim demekle saat 14.23’de geleceğim ifadeleri aynı hassasiyette 
değildir. Bu tamlık hali, ölçülebilir bir katilik arz ettiğinden “Hep” ve “Hiç” 
kavramlarının toplumda yer etmesine ve dolayısıyla bir düzen ve 
intizamın oluşmasına zemin hazırlar. Zamanı, saatin akrebine değil 
yelkovanına bağlayan milletlerde, bu gelişmişlik hali hemen fark edilir. 
Lisanında saat yerine, imsak, şafak, işrak, seher, kuşluk, zeval, kerahet 
vs tabirlere yer veren milletlerin de, zamanı şubelere bölüp sınıflandırdığı 
ve bu ifadelerin belirttiği mana yoluyla onu inancına dercedecek kadar 
kıymetlendirdiğini görüyoruz. 
 Medeniyet bir nizam meselesidir.. Bu nizamın, şekil planında 
ibraz olan bir de sureti vardır. Bazen medeniyet ölçütleri, derinlemesine 
inceleme yapılmadan, sadece dış yüz kabartısına bakılarak da tanınma-
ya imkân verir. Mesela, kaldırımların yüksekliği ile medeniyet ters 
orantılıdır. Trafikteki klakson sesleri, şerit kavramı, park etme şekli hepsi 
o şehir hakkında bir fikir verir. Bu tabloyu görmek, o beldede yaşayan 
halkın kafa yapısı hakkında ciltler dolusu yazılmış bilgiye denktir. Çünkü 
bir resim karesi bazen binlerce sayfa yazıdan daha fazla bilgi verir. Bu 
durum bilgisayar kullanan günümüz insanın gayet kolay anlayabileceği 
bir şeydir. Çözünürlüğü yüksek bir resim ile on bin sayfa vörd’e (word) 
yazılmış bir yazının işgal ettiği alan bir değildir; resim, bilgisayarda daha 
yüksek bir cigabayta sahiptir ve bu sebeple on bin sayfalık bilgiden daha 
yüksek bir bilgi içerir. Dolayısıyla, bugün toplumlara resim gösterilerek 
idare edilmekte ve herkes resimden ne anlamışsa kendi ifadeleri ile 
kafasındaki vörd sayfasını doldurmaktadır. Sahifelerce yazı yazarak 
zulmü anlatmak yerine, karaya vurmuş bir çocuk cesedinin masum 
hüznünü resmedip, gözler önüne sermek gibi.. 
 Yine bir milleti şekil planında değerlendirirken, o insanların 
sıraya girme alışkanlıklarına bakmak gerekir.. Çünkü sıraya girmede; hak 
var, hukuk var, özgürlük var, sabır, rıza, nizam her şey var.. Sıraya 
girmeyi bilen saygıyı da biliyordur. Sıraya girmeyi bilen, adaleti de 
biliyordur, hakkına razı olmayı da biliyordur, beklemeyi, harekete ve 
sözlerine gem vurup durabilmeyi de biliyordur. Sıraya girmeyi bilen biri, 
başkasının hakkını gözetmeyi öğrendiğinden kendi hakkını savunmayı 
da bilir. Dolayısıyla ne zalim olur ne de mazlum... Beklemesi gereken yeri 
bildiği gibi, yürümesi gereken yeri de bildiğinden, artık kestirilebilir, 
öngörülebilir bir vatandaş olan standart bir mizacı temsil eder. Böylelikle 
devletlerin eğitimle vermeyi hedefledikleri tam bir medeni insan modeli 
ortaya çıkar 
 Konuşmak mı susmak mı daha zor?: Susmak… Bir arabanın 
gaz pedalı mı freni mi daha önemli?: Fren… İçinden gelenleri bir kelime 
yığını halinde konuşmaktansa, yutkuna yutkuna, bir sözü iki kere 
düşünerek öyle konuşmak… Çünkü bir söz ağızdan çıkana kadar 
esirimiz, çıktıktan sonra biz onun esiri...  (Yazının devamı diğer sayıda) 

 Çin’in Wuhan kentinde 12 Aralık 2019’da ilk kez ortaya çıkan 
COVID-19 salgını tüm dünyaya yayılmaya başlamış, Dünya Sağlık Örgütü 
(WHO) tarafından 11 Mart 2020‘de dünya genelinde pandemi ilan edilmiştir. 
Hastalığın ilk çıkışından itibaren süreci dikkatle takip eden Sağlık Bakanlığı, 
11 Mart 2020 tarihinde ülkemizde ilk vakanın görüldüğünü duyurması ile 
ulusal düzeyde de hastalıkla topyekûn mücadele başlamıştır. 

 Ülkemizde ilk vakanın görülmesi ile birlikte Gaziantep Üniversite 
Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi yönetimi olarak pandemi 
sürecinde uygulanacak yol, yöntem ve eylem planları oluşabilecek her 
senaryoya göre hazırlanmıştır.  Pandemi sürecinde tüm dünyada ve özellikle 
Avrupa ülkelerinde yaşanan koruyucu malzeme eksikliğinden kaynaklı 
sorunların yaşanmaması için, korucu malzemelerin (maske, tulum, önlük vb) 
envanteri çıkarılmış, planlaması yapılmıştır. Aylarca yetecek koruyucu malze-
me stokumuz bulunmasına rağmen, pandemi seyrinin uzun soluklu mücade-
le gerektirmesinden ötürü hem üniversite içerisinde hem de hastanemiz 
terzihanesinde maske, koruyucu bariyer vb malzemeleri kendimiz üreterek 
ihtiyacın bir kısmını kendi imkânlarımızla karşıladık.

 Gelebilecek vaka sayısı planlaması yapılarak toplam 28 yoğun 
bakım yatağı ve 80 adet tek kişilik izole hasta odası COVID-19 tanılı hastalar 
için hazırlanmıştır. Planlama çerçevesinde Üroloji, Nefroloji, Endokrin, 
Kardiyoloji, Beyin Cerrahi, Çocuk Cerrahi, Koroner Yoğun Bakım, Anestezi 
Yoğun Bakım ve Gün Hastanesi Ameliyathanesi taşınarak COVID -19 tanısı 
almış veya şüpheli hastaların tedavi göreceği tek kişilik izole odalar oluşturul-
muştur. Gün Hastanesi girişinde sadece COVID’li hastalara hizmet verecek, 
şüpheli hastaların tetkik, tedavi ve numune alımının yapıldığı COVID poliklini-
ği açılarak Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği algoritmalar doğrultusunda tanı ve 
teşhis işlemleri yapılmaya başlanmıştır.

 Sağlık Bakanlığı’nın genelgesiyle birlikte hasta ziyaretleri durdurul-
muş, poliklinik ve acil servis girişlerinde oluşturulan alanlarda hasta ve 
yakınlarına tarama işlemleri (ateş ölçme, anamnez alma vb) yapıldıktan sonra 
kontrollü sağlık hizmeti verilmiştir.   Poliklinik hizmetleri normalleşme planının 
devreye girdiği döneme kadar hasta kabul sayısı minimuma indirilmiştir.

 COVID şüphesi ve tanısı konulan çalışanlarımız için Kardiyoloji 
Servisi düzenlenerek, personellerimizin hizmetine sunulmuştur. COVID -19 
tanılı hastalara hizmet veren bölümlerde çalışan personellerimiz için üniversi-
temizin öğrenci yurdu rahat edebilecekleri şekilde düzenlenmiştir. Hasta 
sayısı azaltılan veya geçici olarak kapatılan bölümlerde çalışan hemşire ve 
diğer personellerimiz farklı birimlerde rotasyona alınmıştır. Cumhurbaşkanlığı 
Genelgesi ile esnek çalışma modelinin uygulanabileceği idari birimlerde 
çalışan personellerimiz hizmeti aksatmayacak şekilde dönüşümlü olarak idari 
izne gönderilmiştir. 

 Hastanemiz, mesai saatleri dışında da hastane idaresi tarafından 
sürekli ziyaret edilmiş ve özellikle COVID-19 tanılı hastalara hizmet veren 
servis ve yoğun bakım çalışanlarına moral ve motivasyon aşılanmıştır. 
Cumhurbaşkanlığı tarafından normale dönüş planlamasına uygun şekilde ve 
Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği rehbere göre halen sağlık hizmetimiz devam 
etmektedir.
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FIKRAAYIN İNCİSİ

Mevlana

HALK SAĞLIĞI MESAJI

Kendi Kendine Yeten
Bir Üniversiteyiz

Röportaj: Elif EMİROĞLU
Fotoğraf: Zeynel TAŞDELEN

Prof. Dr. Ali GÜR
Gaziantep Üniversitesi Rektörü

İki parmağının ucunu gözüne koy.
Bir şey görebiliyor musun dünyadan? 
Sen göremiyorsun diye bu âlem yok 
değildir. 

Moral bozukluğu immün
(bağışıklık)sistemi zayıflatır. 

Temel ile Dursun 100 kiloluk bir koltuğu 3.kata 
taşımaları gerekir. Temel Dursun’a der ki:
-Ula Tursun bir iyi bir de kötü haberim var daaa.
Dursun:İlk iyiden başla Temel .
Temel:İyi öyleyse. Çok şükür 3.kata geldik daaa.
Dursun:Ya kötüsü?
Temel:Ula yanlış binadayız uşağum

 Sayın Hocam Gaziantep Üniversitesi olarak 
COVID 19 ile ilgili birçok ilke imza atıp şu dönemde 
çok ses getirdiniz. Öncelikle Gaziantep Üniversite-
si’nde COVID-19 ile ilgili yapılan yeni olan, farklı 
olan adımlar nelerdir bunlardan bahsedebilir 
misiniz?
 Öncelikle bu soru vesilesiyle COVID-19 hakkında 
yaptığımız çalışmalara atıf yaptığınız için teşekkür 
ediyorum. COVID-19 başladığı andan itibaren 
Türkiye’de immün plazma tedavisinin patojenden 
arındırılarak COVID’li vakalarda uygulanmasını 
gündeme getiren ilk üniversiteyiz. Bu sistem Türkiye’de 
yoktu. Gaziantep Üniversitesi aracılığıyla Nisan ayının 
sonunda Japonya’dan iki sistem getirtildi. Gaziantep’te 
vaka sayıları az olduğu için Sağlık Bakanlığı’nın önerisi 
ve Kızılay’ın da talebi üzerine Kızılay’la ortak bir 
protokol yaptık. Biri Ankara Kızılay merkezinde olmak 
üzere diğeri İstanbul Kartal Kızılay merkezinde iki tane 
arındırılmış immün plazma elde edilme sistemi kuruldu. 
Şu an da orada COVID’li hastalara tedavi veriliyor. 
Bunun yanı sıra COVID tedavisinde kullanılan ilaçlar 
var. Bu ilaçları yurt dışından ithal ediyorduk. İlaçların 
Türkiye’de muadillerinin yapılması hususunda ilk 
çalışmalar Gaziantep Üniversitesi Teknopark’ında 
başladı. Gaziantep Üniversitesi Teknopark’ta bulunan 
ilaç firması dört tane ilaç çalışmasının onayını Sağlık 
Bakanlığı’ndan aldı. Böylece COVID tedavisinde 
kullanılacak yerli ilacın üretimi Gaziantep’te başlamış 
oldu. Bunun dışında solunum cihazlarında taşınabilir 
solunum cihazı üretilmesi de TÜBİTAK desteğiyle 
Gaziantep Üniversitesi Teknopark’ında yapılıyor. Son 
zamanlarda gündemde olan solunum yolunu açmak 
için kullanılan video laringoskop yine çok ucuz maliyet-
lerle Teknopark’ta üretilerek kullanılmaktadır. Aynı 
zamanda Fizik Mühendisliği’nde çalışan bilim insanları-
mız COVID’li vakaların Türkiye’deki seyri ve ne zaman 
sonlanacağına dair özel bir yazılım oluşturdu. Bu 
çalışma da Türkiye’de bir farklılığa yol açtı. Bunlar gibi 
birçok sayıda farklı çalışmalar Gaziantep Üniversitesi-
bünyesinde yapıldı. 

 COVID-19 Türkiye’de ilk tespit edildiğinde 
Gaziantep Üniversitesi olarak virüse karşı hazırdı-
nız. Bu durumu nasıl öngördünüz? Nasıl bu kadar 
hızlı olabildiniz?
 Çin’in Vuhan kentinde başladıktan sonra bu 
virüsün hızlıca Avrupa ve Amerika’ya yayılması bütün 
dünya coğrafyasına yayılacağını gösteriyordu. COVID 
-19’un Avrupa’dan Türkiye’ye gelmesi biraz geç oldu. 
İstanbul gibi uluslararası hareketliliğin çok olduğu 
şehirlerde vakalar başlayınca Gaziantep’te de vakaların 
olmaması mümkün değildi. Az sayıda da olsa şehrimiz-
de de vakalar görülmeye başlamıştı. Gaziantep 
Üniversitesi olarak yapmış olduğumuz çalışmalarla 
hastanemize COVID’le ilgili büyük yatırımlar yaptık. 
Büyük bir hastanemiz var. Hastanemize COVID ön 
tanısı ile gelen hastaların izolasyonu yapılarak rahat bir 
ortamda tedavisinin yapılabilmesi için özel seksiyonlar 
oluşturuldu. Personellerimiz özel korumaya alındı. Tüm 
bunlar Gaziantep Üniversitesi’nin öngörüsünden 
kaynaklanan güzel atılımlardı. 

 İlimizde bir dönem pozitif vaka artışı söz 
konusu oldu. Hastane olarak bu dönemde duruşu-
nuz nasıldı? Hastanede COVID-19 testi yapılması ne 
gibi fayda sağladı?
 Gaziantep’te son dönemde vakaların arttığı 
yönünde hatta Türkiye’de en fazla vaka artışının olduğu 
il olarak söylentiler çıktı. Bu doğru bir söylenti değil. 
Türkiye’de vaka sayısı dünyaya göre daha az. Aynı 

zamanda ölümler ve yoğun bakım hastaları da oransal 
olarak daha az. Gaziantep’teki vaka sayısının il nüfusu-
na göre kıyaslandığında çok fazla olmadığı görülüyor. 
Türkiye’nin ortalamasının çok altında. Ancak Türkiye’de 
vaka sayılarının normalleşip pik dönemlerini atlatıp 
yavaş yavaş azalmaya başladığı bir dönemde Gazian-
tep’te vakaların kısmen artış göstermesi insanlarda 
panik havası oluşturdu. Ancak bilinmelidir ki Gaziantep 
bunun üstesinden gelecektir. İnsanları uyaralım 
mesafeye ve maske kullanımına dikkat etmelerini 
sağlayalım ancak panik oluşturmayalım. Çünkü bu şehir 
yaşayan bir şehir. İki buçuk milyon insanın geçimi var. 
İki buçuk milyon insan bu konuda huzursuz edildiği 
zaman bu şehir hayalet şehre dönüşür. Bunu istemiyo-
ruz. Türkiye normalleşirken Gaziantep de normalleşsin. 
Gaziantep’i biz hayalet bir şehre dönüştürürsek ciddi 
sıkıntılar yaşarız.
 
 Başlangıçta vaka sayıları az olduğu için kontrol 
mekanizması açısından Sağlık Bakanlığı’nın İl Halk 
Sağlığı müdürlüklerince kontrollü bir şekilde testler 
yapılıyordu. Ancak Gaziantep’te vakaların artması söz 
konusu olunca Gaziantep Üniversitesi’nin uzun yıllardır 
var olan güçlü altyapısının devreye alınması istendi. Biz 
de PCR cihazlarımızı bu sistem için kullandık. Gazian-
tep’te test yapma açısından hiçbir sorun yok. Gaziantep 
Üniversitesi hâlihazırda günlük 500 adet test yapabilir. 
Ancak özel hastanelerden, dışarıdan gelenler ve 
hastanemizin ön tanı vakaları dâhil olmak üzere 
ortalama günlük 70’i geçmeyen bir test sayımız oluyor. 
Kamuoyunun bunu iyi bilmesinde fayda var. Gazian-
tep’te test yapmakla ilgili herhangi bir sorun yok. 
Laboratuvarlar ve test sayıları yeterlidir. 

 Tüm dünyada uluslararası bir maske krizi 
yaşanırken Gaziantep Üniversitesi Hastanesi’nde 
böyle bir kriz yaşanmadı. Bu durumu nasıl kontrol 
altına aldınız?
 Gaziantep Üniversitesi bütçe açısından girdisini 
çıktısını, gelir gider dengesini çok iyi koruyan ve ileriye 
yönelik kullanabileceği sarf malzemelerini sürekli 
depolayan, geleceğe dönük tedbir alan bir üniversitedir. 
COVID vakaları başlamadan önce gerek N99 gerek N95 
maskelerini depomuzda tutuyorduk. Bunlarla birlikte, 
mevcut maskelerin yanı sıra üniversitemizin de imkanla-
rını kullanarak yeni maskeler ürettik. Tekstil atölyelerimi-
zi, terzihanelerimizi kullandık. Bağışçılarımızdan da 
aldığımız kumaşlarla kendi maskelerimizi ürettik. 
Ürettiğimiz maskeler bizim ihtiyacımızı gideriyor. Bu 
durum Gaziantep Üniversitesi’nin diğer alanlarda 
olduğu gibi maske alanında da kendisine yeten, kendi 
ürünlerini üretip aynı zamanda kullanan bir kurum 
olduğunu gösteriyor. 

 Gaziantep Üniversitesi pandemiye rağmen 
eğitimi hiç aksatmadı. Hatta doçentlik sınavı bile 
yapıldı. Bu alt yapı çalışmaları ne zaman başlamıştı?  
Çünkü YÖK online eğitim dediğinde Gaziantep 
Üniversitesi olarak hazırdınız. Bunu nasıl öngördü-
nüz?
 Bu konuda Gaziantep Üniversitesi çok şanslı. 
Çünkü Gaziantep Üniversitesi’nde uzaktan eğitim 
durumu gündeme gelmeden çok önce uluslararası 
öğrenciler için sadece İngilizce ve Arapça olmak 
kaydıyla uzaktan eğitimi ve açık öğretim fakültesini 
YÖK’e teklif etmiştik.  COVID 19’dan sekiz ay önceydi. 
Dolayısıyla bunun alt yapısını hazırlamıştık. Amacımız 
uluslararası öğrencilere uzaktan eğitim imkânı vererek 
eğitim kalitesi kazandırmaktı. Bunun için güçlü bir alt 
yapıya sahip olmanız gerekir. YÖK, altyapısı müsait olan 
üniversiteler uzaktan eğitime geçebilir dediğinde biz 

zaten hazırdık. 23 Mart tarihi belirlenmişti. Biz 23 Mart 
tarihinde sabah 9’da aktif eğitime başladık. Böylece, 
daha önce yaptığımız hazırlık pandemi döneminde bir 
fırsata dönüşmüş oldu.
 
 Biz senato toplantılarımızı, yüksek lisans, doktora 
sınavlarımızı zaten yapıyorduk. Türkiye’de ilk olarak 
Gaziantep Üniversitesi doçentlik sınavı gibi çok önemli 
bir sınavı da online sınav sistemi üzerinden yaptı.

 Sayın Hocam, kronik hastalar COVID 19 
salgını sebebiyle hastanelere başvurmakta tedirgin 
oluyor. Üniversite hastanesinin ne zaman pandemi 
hastanesi olmaktan çıkacağını ön görüyorsunuz?
 Dünya Sağlık Örgütü’nün belirttiği gibi COVID 
kısa sürede ortadan kalkacak bir salgın değil. Bunun ne 
zaman sonlanacağını net olarak tespit etmek çok zor. 
Bu süreç içerisinde zamanla yarışan kronik hastalarımız 
yer alıyor. Kanser, diyabet, hipertansiyon, kalp hastaları 
gibi kronik hastalardan bahsediyorum. Bu tür hastalıklar 
sıkı takibi yapılmadığı ve düzenli ilaç kullanılmadığı 
dönemlerde maalesef ölüme sebebiyet verebiliyor. 
COVID, hızlı bulaşan ancak ölüm oranı düşük olan bir 
hastalıktır. Türkiye zaten bu konuda daha şanslı. Çünkü 
dünyaya göre ölüm oranımız çok daha düşük. Bu bizim 
avantajımızdır. Ölüm oranı bu kadar düşük olan bir 
hastalıktan dolayı hastaneleri sürekli tedirgin edip 
kapattığımız zaman bahsetmiş olduğum kronik 
hastalıkları olan hastalarımızı ölüm oranı yüksek olduğu 
için kaybedebiliriz. Türkiye’de vakalar büyük oranda 
kontrol altına alındı. Seksen iki milyonluk bir nüfusta 
günlük olarak 900 civarı vaka oluyor. Elbette bir tane 
vaka olmasını bile istemeyiz. Gaziantep açısından 
baktığımızda ise vakaların normal, kabul edilebilir, 
tedavi edilebilir sınırlarda olduğunu görüyoruz. Bu 
nedenle belli hastanelerin COVID ile ilgili tedavileri 
yapması gerekir. Üniversite hastanesi başta olmak 
üzere kamu hastanelerinin bir kısmının da temiz 
hastane olarak lanse edilmesi gerekmektedir. Böylelikle 
kronik hastaların rahat gelip tedavi edilebilmesi 
mümkün olacaktır. Eğer bunu yapmazsak ölüm oranı az 
olan COVID’ TEN çekinirken ölüm oranı çok yüksek 
olan kronik hastalıklara sahip hastalarımızı yaşlılar başta 
olmak üzere kaybederiz. Bu durum sağlık sisteminin 
kabul edeceği bir şey değildir. Bin yirmi yataklı bir 
hastaneyi %4’lük COVID vakaları için kapalı tutmak 
mantıklı değildir. GAÜN hastanesi temiz hastane olarak 
tedavide aktif olarak kronik vakaları alabilir. Kamuoyu-
nun bu konuda bilgilenmesinde fayda var. Artık rutin 
poliklinik muayeneleri, yataklı tedaviler, ameliyatlar 
rahatlıkla yapılabilir. Bazı hastaneler COVID’ i tedavi 
ederken üniversite hastanesi gibi hastaneler de kronik 
hastalıkları tedavi eder. Böylece toplum sağlığını hep 
birlikte korumuş oluruz. 

 Gaziantep Üniversitesi krizleri fırsata çeviren, 
kamuoyuna yararlı işler yapan çalışmalarla öne çıkan 
üniversitelerin başında gelmektedir. 



Haber: Elif EMİROĞLU
Fotoğraf: Zeynel TAŞDELEN
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Gaziantepli hayırsever
Yüksel Keser, Çocuk Hastanesi 

Yoğun Bakım Ünitesi için
2 milyon 250 bin TL

bağışta bulundu.

Rektörlük makamında düzenlenen törende Gaziantep 
Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ve Şahinbey 
Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. 
Suat Zengin ile birlikte protokole imza atan hayırsever 
Yüksel Keser, “Eşim Ömer Keser’in vefatından sonra 
elimden geldiği kadar onun adına hayır yapıyordum. Yıllar-
ca elden yaptığım ufak yardımlar sonrasında kendi şahsı-
ma ait olan arsamı kıymetli bir 
müteahhitle görüşerek kat karşılığı 
devrettim. Hayatımda ilk kez böyle 
bir işin içine girmenin hem endişe-
sini hem de mutluğunu yaşıyor-
dum. İlk günden itibaren bu daire-
lerin satışından elde edeceğim tüm 
parayı hayır işlerinde kullanmaya 
kararlıydım. Ancak tek tek yaptığım 
yardımların doğru yerlere ulaşıp 
ulaşmadığı konusunda emin olamı-
yordum. Başlangıçta okul yaptırmayı düşünürken eşimin 
çocukları çok sevmesi ve şehrimizde hastanelerde yaşa-
nan yoğunluk bu kararı almama neden oldu. Haberin 
yayılmasından sonra günlerce telefonum hiç susmadı. 
Herkes yaptığım bu bağıştan dolayı beni kutluyordu. Ben 
de hem bu işi başarmanın verdiği mutluluğu ve hem de 
paramın doğru yerde kullanılmasının hazzını yaşıyorum. 
Eşimin ruhu şad olsun. Sağlığım ve ömrüm yettiğince 
yeniden böyle güzel işler yapmak istiyorum. 

 İmkânı olan herkesi şehri için hayır işleri yapmaya davet ediyorum” 
ifadelerine yer verdi.

Hayırsever Yüksel Keser’e bu anlamlı bağışından dolayı teşekkür 
eden Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ise,  “Sağ 
olsun hayırsever Gaziantepli hemşerimiz, çocuk hastanemizin 
bitmek üzere olduğu ve yoğun bakımda ciddi bir şekilde ihtiyaç 

bulunduğunu kendisine iletince, gönül-
den büyük bir destek vermek istedi. 
Kendilerine 2 Milyon 250 Bin TL’lik 
bağışlarından dolayı teşekkür ediyoruz. 
Aynı zamanda biz de kadirşinaslık 
göstererek yapılacak yoğun bakım 
ünitemizin isminin Yüksel-Ömer Keser 
Yoğun Bakım Ünitesi olması yolunda 
protokol imzaladık. Bu, umarım Gazian-
tepli diğer hayırseverlerimize bir örnek 
olur” şeklinde konuştu

GAÜN Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Suat Zengin ise bağışla ilgili, 
“Uzun yıllardır Gaziantep’te çalışıyorum. Gaziantep halkıyla kendimi 
çok özdeşleştirdim. Gaziantepli hayırseverlerin bu tür yardımlardan 
asla geri durmadığını başhekimliğim döneminde birebir yaşayarak 
çok defa şahit oldum. Böyle bir ilde başhekimlik yaptığım için çok 
mutluyum. Hayırseverimiz Yüksel Keser hanımefendiye çok teşekkür 
ediyorum. Allah onun gibi insanların sayılarını arttırsın. Bizler de bu 
topluma daha fazla hizmet verebilmek için elimizden geleni yapalım” 
ifadelerine yer verdi. 


