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E-5 karayolu üzerindeki Cevizli semtinin görüntüsü içinde yıllardır hizmet veren bu Anadolu
yakasının hemen hemen en büyük hastanesi olan Dr. Lütfi Kırdal Kartal Eğitim ve Araştırma
Hastanesini her ziyaretimde daima gözüm bazı yeniliklere takılsın isterdim. İşte bu isteğimi
geçtiğimiz günlerde ziyaret imkânı bulduğum sayın hemşerim Dr. Mustafa Tekçe'yi ziyaret
edişimde fazlası ile bulduğum için hastanenin giriş ve çıkışında mutlu ayrıldım.
Bu ziyaretimi bir yazar olarak, köşe yazılarımı yazdığım gazetelerime göndermek lüzumunu
duydum. Çünkü hastanenin başhekimi Prof. Dr. sayın Hayreddin Yekeler, hakikaten özenle ve
itinayla bezenmiş bir hastane yaratmanın heyecanı içinde hastaneye bir dinlenme bir bahçe
güzelliği vererek adeta hastayı daha hastanenin kapısından içeriye girişte rahatlatma imkanı
bulmuş ve yeşillikler altında oksijeni bol bir gösterinin güzelliğini yaşatmak istemiştir.
Hastanenin daha kapısından içeriye adım atar atmaz o güzel ve beyaza boyanmış bankların ve
bahçe korkuluklarının verdiği güzellik doğrusu ilk etapta hastalığınıza merhem olmak için sanki bir
canlı güzellik fotoğrafı gibi sergilenmiş, bu sergi heyecanı içinde biz bu güzelliğe imza atanları
tebrik etmek için işte bir yazı mesajı içinde sayın profesöre uzanmak için bir büyük gayretin
güzelliğini sergilemiş oluyorsunuz.
O halde:
Tebrikler sayın Prof Dr. Hayreddin Yekeler, tebrikler. İşte çalışmanın örnek bir heyecanını vererek
getirdiğiniz bu nokta hem çalışanlarınızı hem hastanızı ve hem de ziyaretçilerinizi mutlu etmiştir.
İnanıyorum ki, yılların içinde harap bir görüntü veren bu tarihi hastaneyi arzu edilen düzeye
getirecek ve yanı başınızda yükselen Anadolu Yakası Adliye Sarayı binaları ile birlikte bir harika
görüntü sergileyeceksiniz.
Noksanlıklarınız mutlaka vardır, inanıyorum ki gözlemlerimle bu noksanlıklarınızı da kısa
zamanda giderme heyecanı taşıyorsunuzdur. Çünkü hasta biraz kendini iyi hissedip hastane
bahçesine indiğine mutlaka bir yeşil tablonun altında hakiki reçetesini bulacaktır.
Girişte bazı yönleri gösteren daha canlı tablolar ve eğitimli yol gösterici rehberler, bulunursa her
elini kolunu sallayan ve arabasının direksiyonuna geçen gazlayarak bu girişleri kullanmakta biraz
tereddüt eder ve daha disiplinli ve daha örnek bir hastane görünümü sergilenmiş olur.
Sizin bu güzel ve gayretli çalışmalarınızı mutlaka bu tarihi isim gerçek yerini bulacak ve burada
tarihi bir hastane geniş arazisi dayalı döşeli odaları yetişkin doktorlarıyla hizmet vermenin tüm
güzelliği yaşanmış olacaktır.
Bu yazımı bir Dr. hemşeri ziyaretimin heyecanı içinde yazmaya çalıştım. Bir gün mutlaka kısmet
olursa sizi ziyaret edip birlikte o güzel yöreyi dolaşarak daha detaylı bilgilerle bu güzel
hastanemizi tanıtmaya ve tanıtmaya çalışacağımıza inanıyorum. Çünkü sizde ki bu azimli porteyi
gördüğüm için bu görüntülerin kısa zamanda netleşerek halkımızın hizmetine sunulacağını ve bu
eğitim ve araştırma hastanemizin örnek bir hastane hüviyeti içinde yansıyacağına inanıyorum. Bu
inançlarım içinde sizi yürekten tüm çalışanlarınızla birlikte kutluyor ve saygılar sunarken bu tebrik
mesajımın lütfen her kelimesini size gönderilmiş bir karanfil dalı olarak kabul buyurmanız
dileklerimle sizleri ve tüm ekibinizi saygıyla selamlar ve başarılarınızı her zaman
alkışlayacağımızı bu vesileyle belirtmek isterim.

