Uygulamadaki eksikler ve s›k›nt›lar çal›ﬂtayda ele al›nd›

Dekan›m›z›n mesaj›

Sevgili Marmara T›pl›lar,
epinizin yeni
y›l›n› içten
duygularla
kutluyorum.
Ö¤retim üyelerimiz,
ö¤retim görevlilerimiz, ö¤rencilerimiz,
Marmara Üniversitesi Hastanesi’nde
görevli
hekim,
hemflire, araflt›rma
Prof. Dr. Tolga Da¤l›
görevlisi,
sa¤l›k
Dekan
personeli, idari personel, güvenlik görevlisi ve Fakültemizin çeflitli birimlerinde görev alan
çal›flma arkadafllar›m›za; tüm Marmara T›pl›lara sa¤l›k
ve mutluluklar diliyorum.
2007; hepimiz için, sahip oldu¤umuz de¤erleri, edindi¤imiz birikimleri, toplum ve insanl›k hizmetinde daha
etkin, daha yayg›n biçimde kullanma olana¤› bulaca¤›m›z bir y›l olsun.
Baflar› dileklerimle sevgiler, sayg›lar sunar›m.

Klinik E¤itimine Güncel Yaklaﬂ›m
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armara Üniversitesi T›p Fakültesi
Klinik E¤itimine Güncel Yaklaﬂ›m
Çal›ﬂtay› 2006’n›n son ay›nda yap›ld›. Çal›ﬂtay; t›p e¤itiminin iyileﬂtirilmesi
için yürütülen çal›ﬂmalar kapsam›nda, mevcut
klinik e¤itiminin içerik, yöntem ve de¤erlendirme aç›s›ndan ö¤renciler ve e¤itmenlerle
birlikte gözden geçirilmesi; sorunlar›n saptanmas› ve çözüm önerilerinin geliﬂtirilmesi
amac›yla düzenlendi. Bu amaca yönelik etkinlikler; konferanslar ve atölye çal›ﬂmalar›
olarak gerçekleﬂtirildi. Konferanslara 98 ö¤retim üyesi ve 46 ö¤renci, atölye çal›ﬂmalar›na
da 33 ö¤retim üyesi ve 5 ö¤renci kat›ld›.
Küçük grup çal›ﬂmalar›nda SWOT analizi
yöntemi ile klinik e¤itimimizin bugünkü du-

M

rumu ele al›nd›. Yap›lan de¤erlendirmelerde,
güncel yaklaﬂ›mlar do¤rultusunda yeniden
yap›lanmaya gereksinim oldu¤u dile getirildi.
Bu ba¤lamda çeﬂitli çözüm önerileri sunuldu.
Çal›ﬂtay›n son birleﬂimlerinde benzer etkinlikler önümüzdeki süreçte de yap›lmas› ve klinik e¤itimi ile ilgili çal›ﬂmalar›n sürdürülmesi
dilekleri belirtildi.

An›larda kalan harika bir toplant› oldu

Temel T›p Bilimleri Y›lbaﬂ› Partisi
eçmiﬂ y›llarda oldu¤u gibi bu y›l da, Temel
T›p Bilimleri, akademik ve idari personel,
hep birlikte Haydarpaﬂa yerleﬂkesinde yeni y›l›
neﬂeli bir parti ile karﬂ›lad›. Her y›l farkl› bir anabilim dal› taraf›ndan düzenlenen Haydarpaﬂa Yerleﬂkesi Y›lbaﬂ› Partisi’nin bu y›lki ev sahipleri
Histoloji ve Embriyoloji anabilim dal›n›n ö¤retim
elemanlar› ve idari personeliydi.
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Saatler çal›ﬂ›yor!
armara Üniversitesi Haydarpaﬂa Yerleﬂkesi’nin sahip oldu¤u
tarihi özelli¤e uygun bir düzenleme yap›larak, kulelerdeki saatler kullan›ma sokuldu.
Saat kuleleri; binay›, yap›ld›¤› dönemdeki benzer yap›lardan ay›ran
en önemli unsurlar aras›nda yer al›yor. Böylesine özgün bir de¤ere
sahip olmalar›na karﬂ›n, ne yaz›k ki, kulelerdeki saatler kullan›m d›ﬂ› kalm›ﬂt›.
Nihayet gerekli onar›m yap›ld› ve tarihi yap›n›n kulelerindeki saatler çal›ﬂ›r duruma getirildi Haydarpaﬂa Yerleﬂkesinin kulelerindeki
saatler, deniz taraf›nda geniﬂ bir alandan rahatça görülebiliyor.
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Ev sahipli¤ini üstlenen ekibe, aile bireyleri de tam
destek vermiﬂti. Yak›ﬂ›kl› Noel baba, partiye gelenleri karﬂ›layan güzel k›zlar ve joggling gösterisi yapan yetenekli genç, hep ailedendi. Bu arada,
o güne özgü yemeklerin haz›rl›¤›nda yer alan daha geniﬂ kadroyu görmesek de biliyorduk. Haydarpaﬂa Yerleﬂkesinin özenle süslenmiﬂ olan geniﬂ orta giriﬂinde ﬂ›k masalarda birbirinden güzel
yemekler “bilateral” olarak sunuldu. Canl› müzik
ve canl› -hatta interaktif- salsa gösterisi ile Haydarpaﬂa Yerleﬂkesinin tarihi dokusu içinde çok
güzel bir ortam oluﬂturuldu.
Bu y›l›n ev sahipleri, Y›lbaﬂ› Partisi’ne an›larda
kalacak hoﬂluklar katt›lar. Böylelikle, 2008 y›lbaﬂ› öncesinde parti düzenleme görevini üstlenecek
olan ekibe de geleneksel buluﬂmada bu güzellikleri sürdürme sorumlulu¤u yüklemiﬂ oldular.

Rektörümüze teﬂekkürler

Personel bürosu harikalar yarat›yor

Haydarpaﬂa elektriksiz kalmayacak

Resmi iﬂlerin düzenli
yürütülmesinden onlar sorumlu

armara Üniversitesi Haydarpaﬂa Yerleﬂkesi’nde art›k elektrik
kesintisi yaﬂanmayacak. Rektörümüz Prof. Dr. Necla Pur,
yerleﬂkenin gereksinmesini karﬂ›layacak güçte bir jeneratör
al›nmas›n› sa¤layarak soruna çözüm getirdi.
Elektrik kesintileri normal çal›ﬂma düzenini etkilemenin ötesinde, yerleﬂkede yürütülen bilimsel çal›ﬂmalar› önemli ölçüde aksat›yordu. Derin
dondurucuda tutulmas› gereken araﬂt›rma unsurlar›, uzun süreli kesintilerde yarars›z hale gelebiliyordu. Bu da araﬂt›rma için verilen emeklerin
boﬂa gitmesine neden oluyordu. 875 KWA gücündeki jeneratörün kullan›ma girmesiyle e¤itimi olumsuz etkileyen bu ve benzeri sorunlar ortadan kalkm›ﬂ oluyor.
Bu önemli de¤iﬂim için Rektörümüze teﬂekkür ediyoruz.
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akültemizin temel taﬂlar›ndan birini de Personel Bürosu oluﬂturuyor. Marmara Üniversitesi T›p
Fakültesi Personel Bürosu 680 akademik personel, 62 idari personel, kurum
d›ﬂ›ndan gelen rotasyon ö¤rencileri ile
k›smi zamanl› ö¤rencilere hizmet veriyor.
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Büroya y›lda yaklaﬂ›k on bin evrak giriﬂi oluyor. Bunlara iliﬂkin iﬂlemler büro elemanlar› taraf›ndan titiz bir çal›ﬂmayla yürütülüp sonuçland›r›l›yor
Personel Bürosunun iﬂleri 5 görevli taraf›ndan yürütülüyor. Burada görevli
arkadaﬂlar›m›z her biri belli bir iﬂlem
grubunun sorumlu¤unu üstleniyorlar.

Sa¤l›k Okulu’nda geçen ay

Guatr nedir, nas›l tedavi edilir?
alk› güncel sa¤l›k konular›nda
bilgilendirmek amac›yla Dekanl›¤›m›z›n düzenledi¤i Sa¤l›k Okulu
toplant›lar› sürüyor.
Bu program kapsam›nda geçen y›l›n
son toplant›s› 28 Aral›k 2006 Perﬂembe günü yap›ld›. Saat 12:00 –
13:00 aras›nda Marmara Üniversitesi
Hastanesi’nde yap›lan halka aç›k toplant›da “Guatr” konusu ele al›nd›.
‹ç Hastal›klar› AD Endokrin BD ö¤retim üyesi Doç. Dr. Dilek Gogas, tiroit hastal›klar›n›n tan› ve tedavileri hakk›nda bilgi verdi. Genel Cerrahi
AD ö¤retim üyesi Doç. Dr. Bahad›r Güllüo¤lu ise tiroit hastal›klar›n›n
cerrahi yöntemle tedavilerini anlatt›. Toplant›da, Nükleer T›p AD ö¤retim üyesi Prof. Dr. Turgut Turo¤lu, tiroit hastal›klar›n›n tan› ve tedavilerinde nükleer t›bb›n katk›lar›na de¤inerek, kat›lanlar› radyoaktif iyot uygulamas› konusunda bilgilendirdi.
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Bu ameliyat Marmara Üniversitesi Hastanesi’nde ilk kez yap›ld›

Blok organ nakli
ugüne kadar say›s›z böbrek naklinin yap›ld›¤› Marmara Üniversitesi Hastanesi’nde 15 Aral›k 2006’da ilk kez blok organ nakli
gerçekleﬂtirildi; alt› ayl›k bir bebekten al›nan böbrekler, böbrek
yetmezli¤i tedavisi gören 5,5 yaﬂ›ndaki Halit Genç’e nakledildi.
Dekan›m›z Prof. Dr. Tolga Da¤l›, dünyada da ender yap›lan blok organ
transplantasyonunun önemine de¤inerek:
“Çocuk organlar› yaﬂa ba¤l› olarak geliﬂme gösterece¤i için her ameliyat çocu¤un geliﬂmesi dikkate al›narak yap›l›r. Bebekten al›nacak tek
böbre¤in, 5,5 yaﬂ›nda bir çocu¤a nakli uyum aç›s›ndan riskler taﬂ›r. Bu
nedenle bu ameliyatta tek böbrek de¤il blok olarak her iki böbrek birlikte nakledildi. Görev alan arkadaﬂlar›m›z› kutluyorum.” dedi.
Marmara Üniversitesi Hastanesi’nde gerçekleﬂtirilen bu ilk blok organ
naklinde, cerrahi ekipte; Prof. Dr. Cumhur Ye¤en, Yard. Dç. Dr. Halil
Tu¤tepe, Asistan Dr. K›v›lc›m Karadeniz Cerit, hastay› transplantasyona haz›rlayan ekipte; çocuk nefrolojisinden Prof. Dr. Harika Alpay,
Uzm. Dr. Neﬂe Karaarslan B›y›kl›, Uzm. Dr. ‹brahim Gökçe, immünolojiden Prof. Dr. Emel Demiralp, eriﬂkin nefrolojisinden Doç. Dr. Serhan Tu¤lular görev ald›lar.
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Billur Aygör

Faden Ayd›n

Fethi Yüksel

Özcan Kadakal

Sündüz Sezigen

Personel Bürosu’nda hangi iﬂler yap›l›yor?
• Tüm personele ait y›ll›k izinlerin takibi
• Kongre, görevlendirilme, hastal›k,
do¤um, mazeret izinleri ve ücretsiz
izinlerin takibi
• TUS ile Fakültemizi kazanan adaylar›n
göreve baﬂlama ve ayr›lma iﬂlemleri
• Akademik personel kadro atamalar›
• Akademik ve idari personelin görevli
oldu¤una iliﬂkin belgeler
• K›smi statü yaz›ﬂmalar›
• Sicil iﬂlemleri
• Fakültemiz d›ﬂ›nda ders verecek ö¤retim
elemanlar› ile Fakültemizde ders
vermek üzere görevlendirilecek ö¤retim
elemanlar›n›n iﬂlemleri
• Fakülte Kurulu üye seçimi iﬂlemleri
• Bölüm, Anabilim ve Bilim Dal› Baﬂkan›
seçimi ile ilgili iﬂlemler
• K›smi zamanl› ö¤renci çal›ﬂt›r›lmas›
iﬂlemleri
• Soruﬂturma ve Disiplin Yönetmeli¤i’nin
uygulanmas›
• Akademik ve idari personelin görev

sürelerinin ve terfilerinin takipleri
• Hizmet Belgesi, Sicil Özeti haz›rlanmas›
• Nöbet çizelgeleri ve radyasyon
çizelgelerinin takibi
• Akademik personele ait pasaport iﬂlemleri
• Paso, sa¤l›k karnesi, kimlik kartlar› için
Rektörlü¤e bilgi verilmesi
• Hasta sevk yaz›m›
• Her türlü istatistiki bilgilerin tutulmas›
ve ilgili kurumlara bilgi verilmesi
(Sa¤l›k Bakanl›¤›, ÖSYM vb.)
• T›pta uzmanl›k ö¤rencilerinin e¤itim
programlar›n›n, kurslar›n›n ve
rotasyonlar›n›n yaz›ﬂmalar› ve takibi;
uzmanl›k tezlerinin da¤›t›m›
(YÖK, Rektörlük vb)
• Kurum d›ﬂ›ndan gelen üst ihtisas ve
rotasyon ö¤rencilerinin yaz›ﬂmalar›,
ihtisas bitirme s›navlar› ile ilgili iﬂlemler
• Diploma denklik s›navlar›n›n takibi
• Sa¤l›k Bakanl›¤› ihtisas ve üst ihtisas
s›navlar›n›n iﬂlemleri

MAV‹ DALGA dalgalanmaya baﬂlad›
Her y›l oldu¤u gibi, Mavi Dalga, bu y›l da 14 Mart T›p Bayram›nda elimizde olacak. Bunun için Mavi Dalga ekibi ald›¤› esintilerle k›p›rd›yor. Mavi Dalga ekibi
çal›ﬂmalar›n› bu y›l Yrd. Doç. Dr. O¤uzhan Deyneli baﬂkanl›¤›nda sürdürüyor.
Birbiri ard›nca yap›lan toplant›larda görevler paylaﬂ›ld›. Yaz›lar, çizgiler ve
foto¤raflar toplan›yor. Mavi Dalgan›n k›p›rt›lar› aras›nda sizden gelecek esintilerin
olmas›n› da isterseniz, yönünüzü Dr. Deyneli’ye çevirmeniz yeterli olacakt›r.
‹ﬂte Dr. Deyneli’nin eriﬂim adresi: odeyneli@yahoo.com

