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Fakültemizin 2009-2013
Stratejik Plan› Oluﬂturuluyor
Bologna Süreci kapsam›nda Avrupa ‹ﬂbirli¤inin desteklenmesi
amac›yla Yüksekö¤retim Kurumlar›nda e¤itim, ö¤retim, araﬂt›rma
ve idari çal›ﬂmalar›n kalite düzeylerini geliﬂtirmek üzere kurumsal
de¤erlendirme çal›ﬂmalar› yürütülüyor. Üniversitemizde de
baﬂlat›lan Stratejik Planlama çal›ﬂmalar›n›n amac›,
“üniversitemizin zay›f ve kuvvetli yönleri ile önündeki f›rsatlar›
ve karﬂ›laﬂacaklar› tehditleri ortaya ç›karmak” olarak belirtiliyor.
Bu amaçla, Üniversitemizin tüm birimlerinde oldu¤u gibi,
fakültemizde de özde¤erlendirmelerin ve stratejik planlar›n
raporlar›n› haz›rlamak üzere çal›ﬂmalar sürdürülüyor.
Kurumda stratejik planlaman›n amaçlar›; politika belirlemek,
amaç ve hedeflere dayal› yönetim anlay›ﬂ› ile bütçelemeyi
geliﬂtirmek ve hesap verme sorumlulu¤unu tesis etmek olarak
belirlendi.
Strateji; kurumun neyle rekabet edece¤ini gösteren uzun vadeli
yaﬂamsal planlar›d›r.
Mevcut durumun tespiti için haz›rlanmas› gereken veri toplama
tablolar›n›n 16 ﬁubat 2007 tarihine kadar, Stratejik Plan
Taslaklar›n›n da 2 Mart 2007 tarihine kadar Rektörlü¤e sunulmas›
gerekiyor. (http://muspo.marmara.edu.tr/)

Yeni Doçentlerimiz
Bu dönem alt› ö¤retim üyemiz doçentlik unvan› ald›. Yeni doçentlerimizi tebrik ediyor,
baﬂar›lar diliyoruz.

Doç. Dr. Zekaver Odabaﬂ›
‹ç Hastalıkları Anabilim Dalı

Doç. Dr. Neﬂe Tuncer Elmac›
Nöroloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Tümay Umuro¤lu
Doç. Dr. Binnaz Ay
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Anabilim Dalı
Anabilim Dalı

Doç. Dr. Bedrettin Y›ld›zeli
Gö¤üs Cerrahisi Anabilim Dalı

Doç. Dr. Volkan Topçuo¤lu
Psikiyatri Anabilim Dalı

Sa¤l›k Okulu etkinlikleri

Mavi Dalga’dan haber var

“Katk›lar›n›z› bekliyoruz”
Dekanl›¤›m›zca düzenlenen Sa¤l›k
Okulu etkinlikleri sürüyor. Halk›
yayg›n sa¤l›k sorunlar› konusunda
bilgilendirmek amac›yla
gerçekleﬂtirilen düzenli konferanslar
çerçevesinde ocak ay›nda “Demans”
ele al›nd›. Marmara Üniversitesi
Hastanesi Konferans Salonunda
yap›lan “Demans” konulu toplant› kalabal›k bir dinleyici toplulu¤u
taraf›ndan izlendi. Toplant›da Nöroloji Anabilim Dal› Baﬂkan› Prof.
Dr. Önder Us ile Doç. Dr. Neﬂe Tuncer Elmac›, demans ve tedavisine
iliﬂkin bilgiler verdiler. Toplant›n›n son bölümü soru-yan›t ﬂeklinde
geçti. Her toplant›da oldu¤u gibi kat›lanlara “Demans” konusunda
k›sa bilgiler içeren birer broﬂür verildi.

Geleneksel Mavi Dalga dergisini
her y›l oldu¤u gibi bu 14 Mart’ta
da T›p Fakültesi mensuplar›yla
buluﬂturmak için çal›ﬂmalar
sürüyor.
Peki Mavi Dalga sizden ne istiyor?
Bu soruyu Mavi Dalga için
çal›ﬂanlara sorduk. Bu y›l sorumlu-

lu¤u üstlenen Dr. O¤uzhan
Deyneli bak›n ne diyor:
“Herkesin bu dalgaya bir esinti
katmas›n› bekliyoruz. Yaz› olur,
ﬂiir olur, karikatür olur… Foto¤raf
da olur. Benzer esintilerle Mavi
Dalga’ya katk›da bulunmak
isteyen arkadaﬂlar›m›z, esintilerini

e-posta ile veya elden bize
ulaﬂt›rabilirler. Her zaman oldu¤u
gibi Mavi Dalga bu y›l da
arkadaﬂlar›m›z›n katk›lar›yla çok
güzel olacak. Katk›lar›n›z›
bekliyoruz.”
Özellikle Haydarpaﬂa kampüsünde
bulunan ö¤renci arkadaﬂlar›m›z›n
katk›lar›n› bekliyoruz. Yok mu
sizlerin paylaﬂmak istedi¤iniz
fakülte an›lar›n›z? Yaz›n, çizin ve
y›llar sonra da an›msayabilmeniz
için dergimize yollay›n.
Mavi Dalga’ya eriﬂim verileri:
odeyneli@yahoo.com
Dr. O¤uzhan Deyneli Marmara
Üniversitesi Hastanesi
Endokrinoloji Bilim Dal›
0216 327 10 10 – 130

Fakülte ve hastanede ses donan›m› yenilendi
Fakültemizin Haydarpafla Yerleflkesindeki
amfilerde ses donan›m› yenilendi. Yeni
donan›mla el mikrofonu ve yaka
mikrofonlar› kullan›ma sokuldu. Böylelikle
amfilerde kürsüye ba¤l› kalmadan her
yerden konuflmak ve sesi en arka s›ralara
da en net flekilde duyurmak mümkün
oldu. Ayr›ca salon d›fl› etkinlerde, MaSCo
etkinliklerinde, bahçede ya da
koridorlarda veya baflka mekanlarda
yap›lmas› gereken toplant›larda
kullan›labilecek tafl›nabilir donan›m

sa¤land›.
Benzer bir de¤ifliklik Marmara
Üniversitesi Hastanesinde de yap›ld›.
Konferans Salonunda kullan›ma sokulan
yeni ses donan›m›yla anabilim dallar›n›n
düzenledi¤i toplant›lar, konferans ve
panellerle, halka aç›k sa¤l›k okulu
etkinliklerinde zaman zaman yaflanan
s›k›nt›lar sona erdi.
Ses donan›m›na eklenen yeni DVD
göstericisiyle e¤itim için gerekli filmlerin
izlenmesi de olanakl› hale geldi.

‹nternetten not izleme dönemi bafll›yor
Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi ö¤rencileri
önümüzdeki günlerde ders notlar›n› internet
üzerinden izleyebilecekler. Buna olanak sa¤layacak
olan program devreye giriyor.
Ö¤rencilerimizin programdan yararlanmalar› için
gereken bireysel ﬂifrelerinin da¤›t›m›na baﬂland›.
Üniversite genelinde ö¤renci giriﬂini sa¤layacak
otomasyonun tamamlanmas› için belli bir süre
gerekmesi nedeniyle, internetten not izleme
uygulamas› T›p Fakültesi ö¤rencileri için fakültemiz
web sayfas›ndan olabilecek. Not izleme uygulaması baﬂlad›¤›nda
http://tip.marmara.edu.tr/ adresindeki ö¤renci sayfas›ndan ﬂifre kullan›larak s›nav
bölümüne girilecek. Her ö¤renci sadece kendi notlar›n› görebilecek.

Academic Hospital internet sitesi aç›ld›
Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi
Vakf› ‹ktisadi ‹flletmesi olarak hizmet
veren Academic Hospital ve
Çiftehavuzlar T›p Merkezi internet
sitesi hizmete girdi. Bu iki kuruluflta
fakültemiz mensubu ö¤retim üyelerimiz
de görev yap›yorlar. Academic Hospital
ve Çiftehavuzlar T›p Merkezi ortak
internet sitesinde, bu kurumlarda görev
yapan hekimlerimizin özgeçmiflleri de
yer al›yor. Ancak, halen baz› ö¤retim
üyelerimizin özgeçmiflleri bulunmuyor.
Ö¤retim üyelerimiz siteyi kontrol edip

kendileriyle ilgili gerekli düzeltmeleri
yaparak bilgi@mutip.net adresine
bildirebilirler. Academic Hospital ve
Çiftehavuzlar T›p Merkezi ortak internet
sitesine flu adresten giriliyor:
www.academichospital.com.tr

‹brahim Burcal›, Leyla K›l›ç, Mahmut Nedim Karkazan, Oya Bayrak Konefl ve Serhat Hano¤lu

Tahakkuk Bürosu
Personelin parasal iﬂlerini
bu büro yürütüyor
Tahakkuk Bürosu, fakültemizin
“olmazsa olmaz” üniteleri aras›nda yer
al›yor. Kurumla personel iliflkilerinin
düzenli yürümesinde servisin önemli
katk›lar› bulunuyor. Personelin mali
konulardaki iflleri bu büro taraf›ndan
yürütülüyor. Maafl, ödenek ve
kesintilerin hesaplanmas›, ilgili
birimlere aktar›lmas›, ödemelerin
gerçeklefltirilmesi büronun sorumluluk
alan›na giriyor.
T›p Fakültesi Tahakkuk Bürosu
elemanlar›, Personel Bürosu’ndan
gelen verilere dayanarak titiz bir
çal›flmayla mali konulardaki ifllerin
aksamadan yürütülmesini sa¤l›yorlar.
fiu günlerin güncel konusu olan vergi
iadeleri de burada hesaplan›yor.
Büroda, flef Mahmut Nedim Karkazan
ile birlikte ‹brahim Burcal›, Leyla K›l›ç
ve Oya Bayrak Konefl’ten oluflan 4
kiflilik bir ekip görev yap›yor.

MaSCo için haz›rlan›yoruz
Geleneksel MaSCo etkinliklerinin
haz›rl›klar› sürüyor. Hedef, bu y›l di¤er
t›p fakültelerinin de kat›l›m›n› sa¤lamak.
MaSCo etkinlikleri için yap›lan
toplant›larda içerikler belirleniyor. Buna

ba¤l› olarak 16-17 May›s günleri
gerçeklefltirilecek olan etkinliklerin
program› da flekilleniyor. Her y›l oldu¤u
gibi MaSCo çerçevesinde konferans, afifl
sunumlar›, atölye çal›flmalar›, sözel

sunumlar gerçeklefltirilecek.
Bu süreçte MaSCo tan›t›m afifllerinin
oluflturulmas› çal›flmalar›na da a¤›rl›k
veriliyor. Önümüzdeki günlerde MaSCo
2007’nin tan›t›m afifli belirlenmifl olacak.

Sat›n alma
Fakültenin temel t›p bilimleri anabilim
dallar›n›n sarf malzeme ve demirbafl
al›mlar› ile ayniyat ifllemlerini sat›n
alma servisi gerçeklefltiriyor. Sat›n
alman›n flefli¤ini Serhat Hano¤lu
yap›yor.

Tahakkuk Bürosunun
yapt›¤› iﬂler
• Akademik ve idari personelin maaﬂ
ve vergi iadesi ödemeleri,
• Ö¤retim üyelerinin ek ders ücreti
ödemeleri,
• Fakültemizde ders vermek üzere di¤er
kurumlardan görevlendirilen ö¤retim
üyelerinin ek ders ücretlerinin
tahakkuku,
• Naklen gelen personele ve doçentlik
jürisi üyelerine görev yollu¤u
ödemeleri,
• Emekli Sand›¤›na emekli
keseneklerinin gönderilmesi,
• Akademik ve idari personelin tedavi
ile ilaç ve t›bbi malzeme ödemeleri
için evraklar›n haz›rlanmas›,
• Maaﬂ bilgilerinin ve sa¤l›k karneleri
giriﬂlerinin Maliye Bakanl›¤›n›n
personel otomasyon sistemine
kayd›n›n yap›lmas› ve ayl›k maaﬂ
de¤iﬂikli¤i bilgilerinin girilmesi,
• Nöbet çizelgelerinin incelenerek
Dekan onay› ile döner sermaye
iﬂletmesine iletilmesi,
• Görevden ayr›lanlar›n maaﬂ
iadelerinin yap›lmas›,
• Gönüllü ö¤retim üyelerinin
maaﬂlar›ndan yap›lan burs
kesintilerinin ö¤renci hesaplar›na
aktar›lmas›,
• Tüm bu konularla ve banka iﬂlemleri
ile ilgili yaz›ﬂmalar›n yap›lmas›.

