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Baﬂhekimimize ve baﬂhekim
yard›mc›lar›m›za teﬂekkürler
armara Üniversitesi Hastanesi Baflhekimli¤i
görevinden ayr›lan Prof. Dr. Akif ‹nan›c› ve Baflhekim
yard›mc›lar› Prof. Dr. Emel Demiralp, Prof. Dr. Önder
fiirikçi ve Yard. Doç. Dr. As›m Cingi’ye özverili çal›flmalar› ve
hastanemize kazand›rd›klar› için teflekkür ediyoruz.
Fakültemiz Dekan› Prof. Dr. Tolga Da¤l›: “Dürüst, güler yüzlü,
hukuka ve hasta haklar›na sayg›l›, çal›flkan, kurumsal düflünen,
baflar›l› ekip çal›flmas› yapabilen baflhekimi ve onunla uyum
içinde baflar› ile çal›flan yard›mc›lar›n› kutlad›¤›n›” belirtti.
Dekan›m›z, “birlikte çal›flmaktan mutluluk duydu¤um bu
ekibin göreve devam etmesini arzu ederdim. Ama eminim
ki, görevi devralacak ö¤retim üyesi arkadafllar›m›z da baflar›l›
bir çal›flma göstereceklerdir. Kendilerine flimdiden baflar›lar
dilerim” dedi.

Prof. ‹nanc› ek bina aç›l›ﬂ›nda konuklara hitap ederken.

Prof. Dr. Emel Demiralp

Prof. Dr. Önder ﬁirikçi

Yrd. Doç. Dr. As›m Cingi

Prof. ‹nan›c›’n›n mesaj›
Baflhekim Prof. Dr. Akif ‹nan›c›, görevden ayr›l›fl›n›n ard›ndan
flunlar› söyledi:
“Tüm hastane çal›flanlar›na aç›k, dürüst ve paylafl›mc› bir
baflhekimlik dönemi geçirdi¤imiz inanc›nday›m. Çal›flma
azimleri ve dostluklar› için Prof. Dr. Emel Demiralp, Prof.
Dr. Önder fiirikçi ve Yrd. Doç. Dr. As›m Cingi’ye teflekkür
ederim. Hepimiz, as›l görevi olan uzmanl›k dallar›ndaki
çal›flmalar›m›z› bir süreli¤ine ikinci s›raya itip, hastane
idarecili¤i iflini severek, ekip çal›flmas› ruhu içinde yapt›k.
Bu k›sa süreçte, çeflitli zorluklar ve olumsuzluklara ra¤men,

yapmak istedi¤imiz ifllerin ço¤unu baflard›k. Görevimiz
s›ras›nda bizden desteklerini eksik etmeyen Dekan›m›z
baflta olmak üzere tüm ö¤retim üyelerine ve asistan
doktorlara; özverili çal›flmalar› ve içtenlikleri için Hem. Hiz
Müdürü Yrd. Doç. Dr. Gülfer Bektafl ile yard›mc›lar› Aynur
Altun ve Mualla Y›lmaz’a teflekkür ederim. Çal›flmalar›m›zda
bizleri hiçbir zaman yaln›z b›rakmayan baflta Hastanemiz
Baflmüdürü Sn. Ayd›n Yalç›n ve ‹flletme Müdürü Sn. Yalç›n
Gülensoy olmak üzere tüm idari çal›flanlar ile baflhekim
sekreteri Sevtap Uzun’a flükranlar›m› sunuyorum.”

a Ünitesi
Hasta Kay›t ve Kan Alm
Bekleme Salonu

Yo¤un Bak›m Ünitesi

Hastanemizde 2005 -2007
döneminde neler yap›ld›?
• Hastane Otomasyon Projesi hayata
geçirildi.
• Yo¤un Bak›m ünitelerinin tamamen
renovasyonu, tefriﬂi ve havaland›rmas›
ile ameliyathane havaland›rma sistemi
yap›ld›.
• Hasta Kay›t ve Kan Alma Ünitesi yap›ld›.
• Marmara Üniversitesi Hastanesi
karﬂ›s›ndaki Marmara Üniversitesine ait
arazinin yeﬂil alan, çocuk park› ve otopark
olarak kullan›labilmesi için An›tlar
Kurulundan izin al›nd›. Projenin
gerçekleﬂtirilmesi için Üsküdar Belediyesi
ile ilgili çal›ﬂmalar baﬂlat›ld›.
• Ö¤retim üyesi randevulu muayene
uygulamas› baﬂlat›ld›.
• 2005 y›l›nda 1,409,407 YTL ve 2006
y›l›nda 1,236,481 YTL karﬂ›l›¤›nda acil
servis, ameliyathane ve kliniklerin ihtiyaç
bildirdi¤i cihaz ve demirbaﬂ al›mlar›
gerçekleﬂtirildi.
• Gül Genç Ayaktan Tedavi Ünitesinde
hastalara malzeme tedariki düzenlendi.
• Eczac›l›k Odas› ile anlaﬂma yap›larak
yatan hastalara ilaç tedariki düzenlendi.
• Çocuk Servisinin tüm elektrik tesisat› ve
boyas› yenilendi, asma tavan yap›ld›.
• Stok sisteminin devreye al›nmas› ile ilaç
al›m› gerçekleﬂtirildi, malzeme al›m›
ihalesine ç›k›ld›.
• Acil ve ana binan›n çat› ak›nt›lar› onar›ld›,
trafo yükseltildi ve hastane ba¤lant›
kablolar› yenilendi. Marmara Üniversitesi
Hastanesinde verilen hizmet sonucu
tahakkuk eden gelir, döner sermaye
saymanl›¤› muhasebe kay›tlar› ve banka
hareketleri aras›nda gözlenen veri
farkl›l›klar› giderildi.
• Tahsilat›n h›zland›r›lmas› için bir büro
kurulup araba tahsis edilerek tahsilat
düzene sokuldu.
• Marmara Üniversitesi Hastanesinin
üretti¤i sa¤l›k hizmetinden do¤acak
alacaklar› ve sat›n ald›¤› mal ve
hizmetlerden do¤an borçlar› aras›ndaki
fark azalt›ld›.
• Çal›ﬂanlara, çal›ﬂ›lan her ay için düzenli
olarak katk› pay› ödenmesi sa¤land›.

Prof. Dr. Önder Kayhan emekli oluyor
Fakültemiz Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon Anabilim Dal›’n›n kurucu
ö¤retim üyesi Prof. Dr. Önder Kayhan,
emekliye ayr›l›yor. 1988 y›l›nda Doçent
ünvan› ile fakültemizde FTR anabilim
dal›n› kuran Prof. Kayhan, 1993 y›l›nda
Profesörlü¤e yükseltildi. Fakültemiz
d›fl›nda da idari görevler üstlenen
hocam›z, Üniversitemiz Beden E¤itim
ve Spor Yüksekokulu’nda da bölüm ve
anabilim dal› baflkanl›¤› yapt›. Prof.
Kayhan, Sa¤l›k Bilimleri Enstitüsü

Müdür yard›mc›l›¤›
ile
Rektör
yard›mc›l›¤›
görevlerini de
üstlendi. Bilime ve
spora katk›lar›n›n
yan› s›ra, güzel
Prof. Dr. Önder Kayhan
sanatlar›n çeflitli
dallar›na özel ilgileri de bilinen de¤erli
hocam›za, hayat›nda açt›¤› yeni
dönemde sa¤l›kl› ve mutlu günler
diliyoruz.

Evrak ﬁefli¤i ne iﬂ yapar?
‹ki kiﬂiler ama fakültenin tüm resmi evrak› onlar›n elinden geçiyor.
Ayla Yorulmaz ve Leyla Uzun; evrak
ofisinin iflleri onlardan soruluyor. Ayda
ortalama bin evrak›n giriflini, bir o
kadar›n›n da ç›k›fl›n› yapmaktan onlar
sorumlu.
Fakültemiz adresine gelen postalar›n
da¤›t›m› ve resmi postalar›n
haz›rlanmlas› da onlar›n görevleri
aras›nda. Tüm bu görevleri baflar›yla ve
severek yap›yorlar.

Hippokampüs rüzgar› esiyor
Ö¤rencilerimizin
haz›rlad›¤›
Hippokampüs
Dergisi, kampüste
y›ld›z gibi parlad›.
Fakültemiz
ö¤rencilerinden Nazl›
Kuter ile Bu¤u
Usanma’n›n öncülük
etti¤i bir grup
çal›flmas›yla ortaya
ç›kar›lan Hippokampüs
dergisi zengin içeri¤i,
özenli tasar›m›, yaz›lar›
ile hem ö¤retim üyeleri
hem de ö¤renciler
taraf›ndan be¤enildi.
Bir T›p Kulübü etkinli¤i
olan
Hippokampüs’ün
haz›rlanmas›na katk›da
bulunan ö¤rencilerimiz; Beflir Koç,
Ceren Bibino¤lu, Çisem Aksu, Duygu
Kuru, Ezgi Aksu, Melis Sevil, Nurdan
Sözkesen, Sanem Aykan, Selman
Karaday›, Ufuk Tapar, Emel Demirhan,
Ceyda Dinçer, Emine K›l›nç, Seda
Coflkun ve Sinem Gülcan’d›r.

Ayla Yorulmaz

• Fakültemize gelen tüm evraklar›n
gelen kayda girilip ilgili idari
bürolara da¤›t›m›n›n yap›lmas›
• ‹dari bürolarca yaz›lan yaz›lar›n
kayda al›n›p dosyalanmas›
• Kayd› yap›lan evraklar›n ilgili yerlere
(Hastane, Rektörlük, Anabilim
Dallar›) da¤›t›m›n›n sa¤lanmas›
• Fakültemiz Yönetim Kurulu ve
Fakülte Kurulu Kararlar›n›n ve
gündemlerinin yaz›m›
• Fakülte içi yaz›ﬂmalar ile
duyurular›n yap›lmas›.

Ve Adem’le Çetin
Ofislere ba¤l› olarak hizmet veren iki her bölümde rastlamak mümkün.
mensubumuz daha var. Gün içinde ‹dari bürolar ve Dekanl›k bürolar›n›n
hareket halinde olduklar› için onlara temizli¤ini yapan, Hastaneye ve
Rektörlü¤e evrak götürmek üzere her
gün düzenli olarak kurye görevini
yerine getiren Adem Yalç›n ve Çetin
Civeleko¤lu, ayr›ca Haydarpafla
kampüsünde bulunan anabilim
dallar›na acil yaz›lar›n da¤›t›m›n› ve
postaneye posta iletilmesini de
Çetin Civelek
Adem Yalç›n
sa¤l›yorlar.

Daha olumlu e¤itim ortamlar› için...

Toplant› Odas› yenileniyor

Bu¤u Usanma ve Nazl› Kuter

14 Mart T›p Haftas› aç›l›ﬂ törenine
Fakültemiz ev sahipli¤i yapacak
Geleneksel 14 Mart T›p
Haftas› etkinliklerinin aç›l›fl
töreni bu y›l Marmara
Üniversitesi Haydarpafla
Kampüsünde düzenlenecek.
Mekteb-i T›bbiye-i fiahane ve
Haydarpafla T›p Fakültesi adlar›

Leyla Uzun

‹ﬂte Evrak ﬁefli¤inin
yapt›¤› iﬂler

alt›nda Türk t›bb›na 100 y›l› aflk›n
süredir hizmet verilen tarihi
mekanda ö¤retim yapan
Marmara Üniversitesi T›p
Fakültesi olarak 14 Mart T›p
Haftas› aç›l›fl törenine ev sahipli¤i
yapacak olman›n gururunu yafl›yoruz.

Fakültemiz Haydarpafla kampüsünde
bulunan “Toplant› Odas›”, ya da
önceki ad›yla “Ö¤retim Elemanlar›
Odas›” yenileniyor.
Ö¤renci amfilerinin bulundu¤u koridor
üzerinde yer alan
oda, çeflitli e¤itim
etkinliklerinde
kullan›l›yor. Ancak
baflta yüksek
tavan› nedeniyle
akustik problemi
yaflanan odan›n
›s›t›lmas›nda
güçlük çekiliyor ve
ayd›nlatma sorunlar› yaflan›yordu.
Bu e¤itim ünitesinin olumsuzluklar›
kurslarda kat›l›mc›lar›n
geribildirimlerine de konu oluyordu.
Ancak yeni düzenlemelerle bütün bu

olumsuzluklar gideriliyor.
Odan›n ses ve ›fl›k düzenlemeleri
yeniden yap›l›yor, ›s›tma sorununu
çözmek için, kalorifer tesisat›
güçlendiriliyor. Ahflap döflemeler
aç›¤a ç›kar›larak
cilalan›yor.
Yenileme
çal›flmalar›
kapsam›nda su
ba¤lant›s› ve
giderleri de
de¤ifltirilip
kusursuz hale
getirilerek odaya
bir mini mutfak ve e¤itim gereçlerinin
yerlefltirilebilece¤i dolaplar yap›l›yor.
Oda önümüzdeki süreçte toplant›larda,
kurslarda, çeflitli e¤itim çal›flmalar›nda
ve sosyal etkinliklerde kullan›lacak.

