Araﬂt›rmaya önem veriyoruz
Dekan›m›z Prof. Erenus, önümüzdeki süreçte “daha çok
araﬂt›rma ve daha çok paylaﬂ›m” iﬂareti verdi.

Mortalite Toplant›s›
007 - 2008 döneminde düzenlenen mortalite toplant›lar›n›n ilki 4 Ekim Perﬂembe günü
MÜ Hastanesi Konferans
Salonu’nda yap›ld›. Prof.
Prof. Dr. R›fat Yal›n
Dr. R›fat Yal›n’›n moderatörlü¤ündeki toplant›da vaka sunumunu Dr. Süleyman Derman yapt›.
Tart›ﬂma bölümünde Anestezi ve Reanimasyon
AD, Genel Cerrahi AD, Gastroenteroloji BD,
Enfeksiyen Hastal›klar› BD ve Adli T›p BD ö¤retim üyeleri de görüﬂ belirttiler.
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Toplant› takvimi
• Kas›m ay› Mortalite Toplant›s› 8 Kas›m Parﬂembe günü yap›lacak.
• Araﬂt›rma Günleri kapsam›ndaki ikinci toplant›
ise 31 Ocak 2008 Perﬂembe günü gerçekleﬂtirilecek. ‹ki toplant› da MÜ Hastanesi Konferans Salonu’nda olacak.
• Öte yandan 1 Kas›m 2007 Perﬂembe günü Haydarpaﬂa Yerleﬂkesi R Salonu’nda Cumhuriyet Döneminde Salg›n Hastal›klarla Mücadele konulu bir
panel yap›lacak.

armara Üniversitesi T›p Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Mithat Erenus, fakültemiz mensuplar›ndan araﬂt›rmaya daha
çok önem vermelerini istedi. Prof. Erenus, bu çerçevede baﬂlat›lan Araﬂt›rma Günleri Toplant›lar›’n› da bilgi paylaﬂ›m platformu olarak nitelendirdi.
‹lki 20 Eylül’de bir B‹K‹MER etkinli¤i olarak
gerçekleﬂtirilen Araﬂt›rma Günleri toplant›s›nda
konuﬂan Dekan›m›z Prof. Erenus, “bu çal›ﬂmalar
fakültemizin bilimsel performans›n› art›r›c› giriﬂimler olarak görülmeli” dedi.
Prof. Erenus, ﬂunlar› söyledi:
“Araﬂt›rma, fakültemiz için e¤itim kadar önemli
bir çal›ﬂmad›r. Yo¤un e¤itim faaliyetimiz içinde
bu özelli¤imizi de her zaman en üst noktada tutabilmeliyiz. Tüm branﬂlardaki arkadaﬂlar›m›zdan
bu hususu dikkate alarak çal›ﬂma takvimlerini
oluﬂturmalar›n› özellikle bekliyorum. Bir bilim
kuruluﬂunun olmazsa olmaz de¤erdeki bu özelli¤ini öne ç›karmaya dönük çal›ﬂmalar› destekliyoruz.
Bu konuda yönetimin verece¤i destek kadar bölüm baﬂkan› meslektaﬂlar›m›z›n da araﬂt›rma çal›ﬂmalar›na yönelecek olan fakültemiz mensuplar›na
yard›mc› olacaklar›na inan›yoruz. Bilim insan›
için araﬂt›rma bir varoluﬂ bir yükseliﬂ ifadesidir.
B‹K‹MER’in öne ç›kard›¤› Araﬂt›rma Günleri de
bu alanda at›lan ad›mlar›n tüm mensuplar›m›zca
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Kat›l›m önemli
Toplant›lara gösterilen ilgi çal›ﬂmalar›n verimlili¤ini art›r›yor. Bu aç›dan ö¤retim üyelerimizin kat›l›mlar› önem taﬂ›yor. Mortalite toplant›lar›na kat›lacak olan ö¤retim üyelerimizin konuyla ilgili görüﬂ belirtmelerini sa¤lamak amac›yla önceden email yoluyla bilgi veriliyor.
Prof. Dr. Mithat Erenus, Prof. Dr. Fatih Durmuﬂo¤lu. Prof. Dr. Tolga Da¤l›

Panel;
Salg›n Hastal›klar
1 Kas›m 2007
Perﬂembe
Saat: 10:00
MÜ Haydarpaﬂa
Yerleﬂkesi R Salonu

Dr. Ebru Aﬂç›o¤lu

Dr. Bahar Uslu

paylaﬂ›ld›¤› ortam say›lmal›d›r. Buna katk›da bulunan ve bulunacak olan fakültemiz mensuplar›na
teﬂekkür ediyorum. Katk›, bilfiil araﬂt›rma yaparak olaca¤› gibi, araﬂt›rma yapanlara bu f›rsat› tan›yarak ve yap›lan araﬂt›rmalarda elde edilen sonuçlar›n paylaﬂ›m›na kat›larak da yap›labilir.
Araﬂt›rma Günleri toplant›lar›na bu anlay›ﬂla yaklaﬂ›lmas›n› ve ilgi gösterilmesini bekliyoruz.”

Toplant›dan notlar
Toplant›da Dekan Yard›mc›m›z Doç. Dr. Dilek
Gogas da B‹K‹MER hakk›nda bilgi verdi. Daha
sonra Prof. Dr. Hener Direskeneli de “Bilim Dünyas›nda Yerimiz” konulu bir konuﬂma yapt›.
Prof. Direskeneli, eldeki verilere dayanarak yapt›¤› konuﬂmas›nda, ülke olarak bulundu¤umuz yerin hiç de iç aç›c› olmad›¤›n› ortaya koydu.
Toplant›da iki ayr› oturumda çeﬂitli araﬂt›rmalar
ele al›nd›. ‹lk oturumun baﬂkanl›¤›n› Doç. Dr. Önder Ergönül yapt›. Bu oturumda Dr. Bahar Uslu
(Histoloji ve Embriyoloji), Bio. Ays›n Tolunay
(‹mmünoloji), Dr. Ayten Azizova (Farmakoloji),
Dr. ‹lkay Tinay (Üroloji) araﬂt›rma verilerini izleyicilerle paylaﬂt›lar.
Baﬂkanl›¤›n› Prof. Dr. Özdemir Aktan’›n yapt›¤›
ikinci oturumda Dr. Ebru Aﬂ›c›o¤lu (‹ç Hastal›klar›), Dr. Sevgi Özlem ‹ﬂeri (Fizyoloji), Dr. Meltem
Uygur (Kad›n-Do¤um), Dr. P›nar Mega Tiber (Biyofizik), Doç. Dr. Nerin Bahçeciler (Pediatrik
Alerji/‹mmünoloji) bilgi sundular.

Dr. ‹lker Tanay

Bio. Ays›n Tulunay

Dr. Sevin Özlem ‹ﬂeri

Academic Hospital’a
yeni müdür

Ö¤retim üyeleri Lokali aç›ld›
armara Üniversitesi Hastanesi’nde görev yapmakta olan ö¤retim üyelerimiz ve uzmanlar›m›z için
bir lokal oluﬂturuldu. Yeni Acil Ünitesi’nin arkas›ndaki
alanda yer alan lokal, Rektörümüz Prof. Dr. Necla
Pur’un da kat›ld›klar› sembolik bir törenle hizmete girdi.
Ö¤retim Üyeleri Lokali, Dekan Yard›mc›s› Doç. Dr. Dilek Gogas, Baﬂhekim Yard›mc›s› Doç. Dr. Pamir Atagündüz giriﬂimleriyle ve Prof. Dr. Lütfiye Mülaz›mo¤lu’nun katk›lar›yla oluﬂturuldu.
Dekan›m›z Prof. Dr. Mithat Erenus, lokalin oluﬂturulmas›na katk›da bulunanlara teﬂekkür etti ve böylelikle
önemli bir eksi¤in giderilmiﬂ oldu¤unu belirtti.
Lokal, ayn› anda 40 kiﬂinin yemek yiyebilece¤i oturma
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alan›na sahip bulunuyor. ‹steyen ö¤retim üyeleri ve uzmanlar, lokali, gün içinde çay-kahve içip gazete okuyarak dinlenmek amac›yla kullanabilecekler.

Profesyonel zeka ve iﬂ stresi
akültemiz Psikiyatri Anabilim Dal› ö¤retim
üyesi Prof. Dr. Hakan Yöney, fakülte ve hastane mensuplar›na “Profesyonel zeka ve iﬂ stresi” konulu bir konferans verdi.
Prof. Yöney, ilgiyle izlenen konferans›nda iﬂ yaﬂam›n›n birey üzerinde olumsuz etkilerini anlatt› ve bu etkilere ba¤l› olas› sa¤l›k sorunlar›na dikkat çekti. Yöney, bu sorunlar›n baﬂ edilebilir oldu¤unu belirterek,
“Ancak, stres kökenli bu sorunlarla baﬂ edebilmek için
stresle baﬂ etmek gerekti¤ini bilmemiz gerekir” dedi.
Prof. Yöney, stresin profesyonel iﬂ yaﬂam›ndaki y›prat›c› etkisinin üretimi azaltt›¤›n›, aile huzurunu bozdu¤unu, baﬂar› grafi¤ini düﬂürdü¤ünü ve kurumsal aç›-
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dan da zarara yol açt›¤›n›
vurgulad›. Yöney, bu s›k›nt›lar› aﬂmak için çal›ﬂma koﬂullar›n› iyileﬂtirmek, çal›ﬂma arkadaﬂlar› ve yönetimle
iletiﬂimi düzeltmek gibi basit önlemler yan›nda gerekirse profesyonel destek alProf. Dr. Hakan Yöney
man›n uygun olaca¤›n› söyledi.
Prof. Yöney, geçti¤imiz ilkbaharda, iﬂ stresi ve etkileriyle ilgili çal›ﬂmalar›n› da içeren PQ (Profesyonel Zeka) adl› bir kitap yay›nlam›ﬂt›.

Marmara Üniversitesi T›p
Fakültesi
Vakf› ‹ktisadi
‹ﬂletmesi Academic HospiBehlül Ünver
tal
‹ﬂletme
Müdürlü¤ü’ne Behlül Ünver getirildi.
MÜ Mediko Sosyol Radyoloji ünitesinde 6 y›l görev yapan ve bu sürede hem iktisat hem Hastane ‹ﬂletmecili¤i ö¤renimi gören Behlül
Ünver, ilk yöneticilik görevini
Özel Kad›köy Hastanesi’nde yapt›.
Ekim ay› baﬂ›nda Academic Hospital ‹ﬂletme Müdürü olarak göreve baﬂlayan Ünver, sa¤l›k sektöründe yaﬂanan sert rekabetçi süreçte Vak›f bünyesinde görev almaktan gurur duydu¤unu belirtti. Ünver, “A¤›r bir sorumluluk ald›¤›m›n bilincindeyim. Ama de¤erli
hocalar›m›z›n yer ald›¤› güçlü bir
ekibin hizmetinde olmaktan da o
derece mutluyum. Sahip oldu¤umuz de¤erler kurumumuzu en iyi
noktaya getirmek için bize güç verecek. Özellikle, T›p Fakültesi
Vakf›n› kuran hocalar›m›z›n katk›lar›n›n önemini biliyor ve buna güveniyorum. Siz de¤erli hocalar›m›z›n, bilgi birikimleriniz ve deneyimlerinizle yapaca¤›n›z önerilerinize, daha aç›kças› bu onurlu hizmet mücadelesinde verece¤iniz
derse ihtiyac›m var. Bu anlay›ﬂla
hocalar›m›za ve Academic Hospital bünyesinde hizmet veren uzman hekimlerimize sayg›lar sunuyorum” dedi.

Vakf›m›z SGK ile
anlaﬂma imzalad›
Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi Vakf›, Sosyal Güvenlik Kurumu
ile anlaﬂma imzalad›. Bu anlaﬂma
uyar›nca Vak›f ‹ktisadi ‹ﬂletmesi
olarak sa¤l›k hizmeti veren Academic Hospital ve Çiftehavuzlar’daki
T›p Merkezi’nden, Emekli Sand›¤›, SSK ve Ba¤kur karnesi olanlar
belli bir fark ödeyerek yararlanabilecekler.

