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Her mesleğin bir zorluğu vardır, yönetici asistanlığı da zor mesleklerden.

HABER BÜLTENİ

HASTANE PARATONERİ 
ACİL SERVİS

Gaziantep Üniversitesi Acil Servisi, 
1998 yılından beri, acil sağlık hiz-
metleri vermekte olup, 12 Mayıs 

2002 tarihinden sonra ise acil tıp uzman-
ları ve öğretim üyeleriyle, bilim dalı ola-
rak resmen hizmet vermeye başlamıştır. 
Yaklaşık 3000 metrekare kapalı alanda, 

yılda yaklaşık 200 bin acil hastaya mü-
dahale eden acil servis, modern makine 
ve teçhizata sahip olup, 24 saat kesinti-
siz hizmet vermektedir. Bilim dalında 4 
öğretim üyesi, 20 araştırma görevlisi ve 
yaklaşık 100 civarında yardımcı sağlık 
personeli bulunmaktadır. 

Patlamada Kör Olan Suriyeli 
Türkiye’de Şifa Buldu
Suriye’de meydana gelen 
bir patlamada sağ gözü kör 
olan ve sol gözü ise kısmen 
görme yetisini kaybeden 
genç, Gaziantep’te gerçek-
leştirilen başarılı bir ope-
rasyonla yeniden görmeye 
başladı. >>4’te>>3’te

>>2’de

Gelin Etmeyin Okula Gönderin!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan,  Gaziantep Büyükşe-
hir Belediyesi tarafından hayata 
geçirilen ’Gelin Etmeyin, Okula 

Gönderin’ projesine katkıların-
dan dolayı Gaziantep Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz 
Coşkun’a teşekkür plaketi verdi.

>>4’te



Eşyayı, sadece aklın 
kuşattığı sınırlardan 
ibaret görüp, zaman-

la mukayyet bilmek, akılla, 
aklın ötesi (entüvisyon) 
hakkında hüküm vermeye 
benzer. Oysaki her şeyin 
bir fenomeni (dış görünüm) 
bir de nomeni (cevher, öz) 
var. Eşyanın dış yüz ka-
bartısından (plastika) iba-
ret olan “görünen âlem”, 
aslı peçeleyen bir örtü.. 
Fenomenin nomene nis-
peti, gölgenin aslına kıyası 
ölçüsünde.. Tıpkı aynadaki 
hayalin, zatına nispeti gibi; 
sahibinin aynı fakat bizzat 
kendisi değil.. İşte bu ne-
denle “bana eşyanın haki-
katini göster” diye yüzünü 
yerlere süren bir mizacın 
arzusu, fenomen olarak 
gördüğü eşyasının nome-
nine ulaşma emelinden 
başka bir şey değildir. 

Dış içe, iç dışa dönse, eş-
yanın hakikatine ulaşılır 
ve sır ortadan kalkardı.. 
Aklın kuşattığı hiçbir yer-
de olmayan sır, artık meç-
hul olmaktan çıkar ve bu 
da meçhulü arayan ilim 
ve sanatın sonu olurdu. O 
halde, eşyanın plastikası, 
sırrın bizzat kendisi.. Plas-
tik cerrahı da, esasen, bu 
yönüyle bu esrar perdesini 
aralayan bir kaşif olmak 
borcunda.. Bütün bu se-
beplerden dolayı, “dış” ve 
“iç” meselesi, bir bütünün 
iki yarısı olduğu halde, ayrı 
ayrı tasnif edilmeli ve kıy-
met hükmü de ona göre 
konulmalı. Bu iki antite, her 

zaman bir oran dahilinde 
ölçülenmek ve dengede ol-
mak mecburiyetinde; aksi 
halde ne istikrar, ne düzen, 
ne mizan.

Doğu-batı muvazenesinde 
aşikâr olarak gün yüzüne 
çıkan “dış” ve “iç” mesele-
si, doğuyu, batının batını 
(içi), batıyı da, doğunun 
kabuğu (dışı) şeklinde 
anlamamızı kolaylaştırır. 
Batı, kuru aklın verdiği bir 
dış yüz köpürtüsüyle ay-
rıcalıklıyken, doğu, derin-
lemesine duyuş ve seziş 
imkanı sağlayan ruh derin-
liğiyle imtiyazlı. En somut 
örnekleriyle; batıda evlerin 
dışı, doğuda içi daha ba-
kımlı.. Batı, meyvenin şek-
line, doğu tadına meftun. 
Batıdan filozof, doğudan 
peygamber.. Geometri batı 
buluşu, cebir doğu dehası. 
Örnekler yığın yığın. İdeal 
olanı ise, bu iki antitenin 
birleştirilmesinden ibaret.  

“Dış” ve “iç” meselesini bir-
birinden bağımsız ve müs-
takil hadiseler olarak ele 
almak, tek kanatla bir kuşu 
uçmaya zorlamak kadar 
akla uzak... Su sızdırmaz 
bir mutabakat halinde olan 
bu iki olgu, “tam oluş”u an-
lamada bir anahtar rolün-
de. 

Yıkılan sarayımdan, tek bir 
nakış kalmadı 
Dışa mıhlandı gözler, içe 
bakış kalmadı.                      
             NFK

DIŞ-İÇ MESELESİ
GÖLGE HAKİKAT 

EDİTÖRDEN

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

Her mesleğin, kariyer sürecinde ayrı bir zorluğu var. Bunlar ara-
sında, çok çaba isteyen yönetici asistanlığı (idari sekreter), 
belki de profesyonellik gerektiren mesleklerin başında gelir. 

Çünkü idarecinin dışa bakan yüzü, tabiri caizse vitrinidir. O kurum, 
yeri geldiğinde sekreterinin yaptığı bir hata ya da bir başarıyla bir-
likte anılmakta ve ona göre kurum hakkında bir kanaat oluşmakta. 

Yönetici asistanlığı ayrıca, dikkat, zeka ve beceri gerektiren bir 
meslektir. Görevi, sadece telefonlara bakmak, not tutmak ve ge-
lene hoş geldiniz demekten ibaret olmayıp protolü dikkate ala-
rak görüşme ve planlanan işleri bir düzen dâhilinde yapmaktır.  

Bir yönetici asistanında en önde gelen özelliklerden bir tanesi de, 
dikkat ve gözlem yeteneğidir. Bu noktada, söylenenleri doğru an-
lamak, gerektiğinde soru sorarak, teyit etmek, soru sormaktan 
kaçınmamak, iş merakına sahip olmak ve bilgi ve öğrenme iste-
ğini sürekli canlı tutmak idari sekreterin vasıfları arasında yer alır. 
Ayrıca, idari sekreter, bir sır küpü gibi, yöneticinin özel bilgileri da-
hil bir çok bilgiyi bünyesinde tutan, dedikodudan uzak bir anlayışa 
sahip olması gerekir. Zaten sekreter “secret=sır, gizli” anlamın-
da, “asistan” kelimesi ise, yardımcı anlamında kullanılmaktadır.  

Yönetici asistanının donanımlı kişiler olmaları çok önemlidir. Bu 
yönüyle idari sekreterler, çalıştıkları yöneticilerinin işlerini kolay-
laştıran kişiler olması münasebetiyle, protokol olarak değilse bile 
işleyişte yöneticilerden sonra gelmektedirler. Unutmamak gerekir 
ki “soran da bilendir, cevaplayan da bilendir”. Yönetici asistanı 
çalıştığı yere yönetici gibi bakar. Yöneticisinin kendisine soracağı 
soruları ondan önce düşünür, cevaplar ve yöneticisinin karşısına 
her zaman hazır olarak çıkar. 
Yönetici asistanı özgüven sahibi olmalıdır; öncelikle başa-
rılı olacağına kendisi inanmalıdır ki başkaları da inansın. 
Hata da yapılabilir ama her zaman dürüst olmak, yalan söy-
lememek, dürüstlüğün ve ahlakın en önemli sermayesidir.  

Son olarak, yönetici asistanı, sosyal hayatına da dikkat etmeli, 
bilgi ve yaşantısıyla her zaman örnek olmalıdır. Bununla birlikte 
idari sekreterlik, zorluğunun yanı sıra, çalışmaya başlanıldığında 
bırakılamayan ve keyifle yapılan meslekler arasında gelmektedir. 
Bütün bunlar göz önüne alındığında, yaptığı işi, çevresini ve or-
tamını sevmeyen bir sekreterden başarı beklemek bir hayalden 
başka bir şey olmayacaktır. 

Yönetici Asistanlığı
İdari Sekreterlik

Gökçen Karagöz Tepe 
Hastane İdaresi

Hülya Der 
Hastane İdaresi



AYIN İNCİSİ 
“Dicle’nin kenarında bir kurt 

kapsa bir koyunu, yarın ilahi adalet 
Ömer’den sorar onu.

Hz Ömer

HALK SAĞLIĞI MESAJI 
 

Sadece hekimlerin reçete ettiği 
antibiyotikleri kullanın

FIKRA 
 

Bir gün İngiliz, Fransız ve Temel aynı 
uçağa binmişler. 

Temel : Yine mi siz, demiş :)

Acil servisimiz, hem bir okul, hem bir 
laboratuar hem de kaliteli acil sağlık 
hizmetleri veren bir sağlık tesisi ko-

numundadır. Kendi öğrencilerimizin yanı 
sıra, şehrimizde sağlık eğitimi veren birçok 
eğitim kurumunun öğrencileri de burada 
staj görmektedir. Yine şehir dışında sağlık 
eğitimi alan birçok öğrenci, acil servisimiz-
de gönüllü staj yapmaktadır. Böylece, hasta 
müdahalesinin yanı sıra, kanıta dayalı, bi-
limsel, uygulanabilir, hasta lehine ve bölge-
mizin şartlarına ve ihtiyaçlarına uygun bir 
hekimlik anlayışıyla, hekim, uzman ve yar-
dımcı sağlık personelleri yetiştirmekteyiz.

  Yalnız Gaziantep değil, civar şehirler ve 
hatta son yıllarda komşu ülkelerden ge-
len hastalara da hizmet veren acil servis, 
bölgede, Türkiye’nin referans bir merkezi 
olarak değerlendirilmektedir. Yörede sık 
görülen hastalıklar konusunda oldukça tec-
rübeli olan servis doktorları, kendilerinin ge-
liştirdikleri yöntem ve yaklaşımlarla, birçok 
hastanın ölüm ve sakat kalmasına engel ol-
muştur. Örneğin, bağbozumu mevsimlerin-
de yılan ısırmalarında plazmaferez denilen 

kan değiştirme yöntemiyle birçok sakatlık 
önlenmiştir. Ayrıca yine bölgede sık karşı-
laşılan zehirlenme hastalarına, başarıyla 
müdahale edilmektedir. 

Kış aylarında, soba zehirlenmesi olduğu 
gibi, şehrin vazgeçilmezi olan mangal key-
fi sonrasında, dumandan zehirlenmeler de 
(karbonmonoksit zehirlenmesi) sık görül-
mektedir. Bu hastalara, hiperbarik oksijen 
tedavisinin yanı sıra, alternatif olarak, erken 
dönemde yine kan değişimi tedavisi uygu-
lanmakta ve ölümlerin önüne geçilmektedir. 
Bu tedavi yöntemi de, merkezimize mahsus 
ve yeni tedavi yöntemleri arasında yer al-
maktadır.  

Yine şehrimizde son yıllarda oldukça sık 
görülmeye başlayan uyuşturucu kullanımı-
na bağlı ağır klinik durumlara, özel tedavi 
yöntemleri kullanılarak müdahale edilmek-
tedir.  
Acil hasta tedavisinin yanı sıra, kanser has-
talarının damardan ve karın içi kemoterapi 
almaları için gerekli olan port kateter uygu-

laması da yıllardır servisimizde başarıyla 
yapılmaktadır. 

Son yıllarda, hastane idaresinin de destek-
leri ile “Psikolojik Destek Birimi” gibi yeni 
uygulamalar da servisimizde hizmete su-
nuldu. Bunlara ilave olarak, acil serviste, 
yeni başlayan bir uygulama da, her has-
tanın yanına konforlu bir koltuk koyarak 
en fazla bir refakatçi alınmasını sağlamak 
olmuştur. Böylece, hem hasta ve hasta ya-
kınının konforu sağlanmış, hem de hasta 
yakınlarının dışarıdaki bekleme salonuna 
alınmasıyla, yeni bir güvenlik protokolü test 
edilmeye başlanmıştır.  

Eğitim, Araştırma ve Uygulama ve acil 
sağlık hizmetini aynı anda yürüten acil ser-
visimizde öğretim üyesinden stajyer dok-
torlarına; hemşiresinden hasta bakıcısına; 
güvenlik görevlilerinden sekreterlerine ka-
dar bir fedakârlar ordusu canla başla ça-
lışmaktadır. Hepsine sonsuz teşekkürlerimi 
sunarım. Tüm hastalarımıza acil şifalar diler 
sağlıklı ve mutlu bir ömür dilerim.

HASTANE PARATONERİ ACİL SERVİS
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Patlamada Kör Oldu
Türkiye’de Şifa Buldu
Suriye’de meydana gelen bir patlamada sağ gözü tama-
men kör olan ve sol gözü ise kısmen görme yetisini kay-
beden genç, Gaziantep’te gerçekleştirilen başarılı bir ope-
rasyonla yeniden görmeye başladı.

Ameliyatla ilgili bir açıklamada bulu-
nan Gaziantep Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi Başhekimi Prof. Dr. Metin Kı-

lınç, “Bomba patlaması sonrası sağ gözünü 
tamamen kaybeden sol gözünde ise gözün 
tüm tabakalarında ciddi yaralanma meyda-
na gelen 22 yaşındaki Suriye uyruklu Basel 
Rezzuk isimli hastaya hastanemizde aynı 

seansta kornea nakli ve vitrektomi ameliya-
tı yapıldı. Ameliyat öncesinde sadece ışığı 
görebilen hasta günlük yemek, banyo ve tu-
valet gibi zorunlu ihtiyaçlarını yardım alma-
dan yapamamaktaydı. Başarılı bir şekilde 
sonuçlanan ameliyatın vitreoretinal cerrahi 
kısmı Doç. Dr. Oğuzhan Saygılı; kornea 
nakli kısmı ise Yrd. Doç. Dr. Necip Kara ta-

rafından yapıldı. Ameliyat sonrasında hasta 
temel ihtiyaçlarını kendi kendine yapabile-
cek duruma geldi. Gaziantep Üniversitesi 
Tıp Fakültesi olarak bu tür komplike göz 
ameliyatlarının hastanemizde yapılıyor ol-
ması bizleri mutlu etmiştir ve ayrıca bu tür 
göz rahatsızlığı bulunan diğer hastalarımız 
için de umut olmuştur” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Rektör 
Coşkun’a eğitime destek plaketi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan hayata geçirilen “Gelin Etmeyin, Oku-

la Gönderin” projesine katkılarından dolayı 
Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Yavuz Coşkun’a teşekkür plaketi verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan konuşmasında, projenin adında 
yer alan “Gelin Etmeyin” ifadesini 

duyduğunda “etme, eyleme” anlamında dü-
şündüğünü belirterek, işin aslını öğrenince 
de memleketin gönül yarasıyla ilgili atılan bu 
adımda yer almak istediğini söyledi. Böyle-
si önemli projeyi hayata geçirenlere teşek-
kürlerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
birliktelik ruhu olduğu sürece kimsenin Tür-
kiye’nin önünde duramayacağını kaydetti. 
Erdoğan, “Kadın bu işe el attığı sürece, Al-
lah’ın izniyle her şey hallolur” diye konuştu 

Daha sonra projeye katkı sağlayan sivil top-
lum kuruluşlarına Cumhurbaşkanı Erdoğan 
tarafından plaket verildi. Projenin ortakla-
rından Gaziantep Üniversitesi’nin plaketini 
alan Rektör Prof. Dr. Yavuz Coşkun, bugü-
ne kadar olduğu gibi bugünden sonra da 
sorumluluklarının gereğini yerine getirmeye 
devam edeceklerini vurguladı.


