MÜ Yönetim Kurulu
Fakültemizde topland›
Sa¤l›k sektöründe durum
Ad› reform olsa da sa¤l›k sektöründe s›k›nt›l› bir süreç yaﬂan›yor. Bizler bu süreçte
hem hekim, hem ö¤retim üyesi sorumlulu¤u ile yer al›yoruz.
Kuﬂkusuz her iki kimli¤imizle de tart›ﬂmalar›n oda¤›nda yer al›yoruz. Bu konuda toplant›lar, aç›k oturumlar düzenleniyor, farkl›
Prof. Dr. Mithat Erenus
görüﬂler ortaya at›l›yor. Hekim haklar›, t›p
e¤itimi ve sa¤l›k hizmetlerinin bir bütün olarak ele al›nd›¤›
çözümler üretilemiyor.
Dekan›m›z Prof. Dr. Mithat Erenus, bu konudaki görüﬂlerini “T›p Fakültelerinde Çal›ﬂma Statüsü ve Ücret ‹kilemi”
baﬂl›kl› bir yaz›da toplad›. Bir internet sitesinde yay›nlanan
bu yaz›y› arka sayfada sunuyoruz.

armara Üniversitesi Yönetim
Kurulu, her ay farkl› bir fakültede toplanma karar› ald›. Bu karar
uyar›nca ilk ev sahipli¤ini Fakültemiz yapt›.
Marmara Üniversitesi Yönetim Kurulu’nun
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Yeni y›l toplant›s›
Fakültemiz mensuplar› 2007’nin son buluﬂmas›n› 26 Aral›k Çarﬂamba günü Haydarpaﬂa Yerleﬂkesinde gerçekleﬂtirdiler. R Salonunda
düzenlenen “yeni y›l kokteyli” son derece neﬂeli bir havada geçti.
oplant›ya kat›lan ö¤retim üyeleri ve fakülte çal›ﬂanlar›, salona giriﬂte hoﬂ
bir arma¤anla karﬂ›laﬂt›lar. Toplant›ya kat›lan herkese y›lbaﬂ›
arma¤an› olarak çeyrek Milli Piyango bileti verildi. Bu sürpriz arma¤an› alman›n bir tek ﬂart› vard›; elli bin liran›n üzerindeki ikramiyenin yüzde 10’unu Baﬂ›büyük’teki hastaneye ba¤›ﬂlamak! Bilet alanlar bu hoﬂ y›lbaﬂ› arma¤an› nedeniyle dekan›m›za tebessümle ve esprilerle teﬂekkür ettiler.
O gün kat›lanlara Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi rozeti tak›ld›.
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Aral›k 2007 toplant›s› Haydarpaﬂa Yerleﬂkesindeki T›p Fakültesi Toplant› ve E¤itim
Odas›nda yap›ld›. Fakülte yöneticileri, y›l›n
son toplant›s›nda MÜ Yönetim Kurulu üyelerine küçük bir y›lbaﬂ› arma¤an› sundular.

T›p Fakültelerinde Çal›ﬂma
Statüsü ve Ücret ‹kilemi
■ Prof. Dr. Mithat Erenus
¤itim ve sa¤l›k bir ülkenin kalk›nm›ﬂl›k kriterlerini gösteren ve ülkemizin en önemli sorunlar› aras›nda yer alan 2 parametredir. T›p fakültelerinde çal›ﬂan ö¤retim üyeleri hem e¤itim hem de sa¤l›k hizmeti vermek ile yükümlüdürler. T›p fakültelerinin istenen düzeyde e¤itim ve sa¤l›k hizmeti verebilmesi için ö¤retim üyelerinin tam gün statüsünde çal›ﬂmalar› olmazsa olmaz bir ﬂartt›r. Hekimlerin emeklerini, gönüllerini ve zamanlar›n› tamamen kurumlar›na ay›rmalar› ve konsantrasyonlar›n›n bölünmemesi için tam gün statüde çal›ﬂmalar› gerekmektedir. Tüm mesainin
kuruma gönül rahatl›¤› ile verilmesi ö¤retim üyesine yak›ﬂ›r bir temel maaﬂ ve performans›na göre de¤iﬂen ve s›n›rland›r›lmam›ﬂ döner sermaye
katk› verilebilmesine ba¤l›d›r.
Karar verici mekanizmalar›n tam gün çal›ﬂan ö¤retim üyesi ücretlerini
saptarken, milletvekili veya üst düzey bürokrat maaﬂlar›na oranlayarak s›n›r koymay› planlamas›, ö¤retim üyelerinin e¤itim ve sa¤l›k alanlar›nda
gördükleri fonksiyonun yeterince alg›lanmad›¤›n› düﬂündürmektedir. Ö¤retim üyeleri, ülkemizde gelecek nesillerin sa¤l›¤›ndan sorumlu olacak hekimlerin ve uzman hekimlerin yetiﬂmesine, etik ve ahlaki de¤erlerinin,
araﬂt›rma becerilerinin oluﬂmas›na do¤rudan katk›da bulunarak, belki de
Türkiye’deki gelecek 30 y›l›n sa¤l›k sistemini etkilemektedirler. Bu fonksiyon t›p fakültesi ö¤retim üyelerini di¤er kamu hastaneleri ve özel hastanelerde çal›ﬂan hekimlerden ay›rmaktad›r.
Bu faktörler göze al›nd›¤›nda, tam gün çal›ﬂan ö¤retim üyelerinin sadece
brüt maaﬂlar›n›n tespitinde milletvekili maaﬂlar› k›stas al›nabilirse de,
özellikle mesai saatleri d›ﬂ›nda özel hasta bakarak veya ameliyat yaparak
do¤rudan katk› yoluyla döner sermayeye gelir sa¤layan ö¤retim üyeleri
teﬂvik edilmeli ve gelirlerine bir limitle s›n›r getirilmemelidir. Araﬂt›rma
a¤›rl›kl› çal›ﬂarak fakülteye katk›da bulunan ö¤retim üyelerinin de döner
sermaye yoluyla performanslar›na uygun gelir elde etmeleri sa¤lanmal›d›r.
Hastanelerin döner sermayeleri, k›s›tl› gelir olanaklar› ile günümüzde, maaﬂlar hariç hastanelerin tüm giderlerini karﬂ›laman›n yan›nda modern yeni
aletleri almak ve yeni at›l›mlar yapmakla yükümlüdürler. Döner sermayenin s›rt›ndaki maliyeye ödenen hazine pay›n›n kald›r›lmas› veya minumuma indirilmesi, döner sermayelerin üzerine düﬂen görevleri yeterince yerine getirmelerini ve ö¤retim üyelerine destek olma olana¤›n› sa¤layacakt›r. T›p fakültesi ö¤retim üyeleri, en yüksek puanlarla, ÖSYM s›nav›nda
yüzde 1-2’lik dilimler aras›na girerek fakülteyi kazanan, haftada 32 saat
ders program› ile en a¤›r ders yükü ile 6 y›ll›k e¤itim sonras› mezun olan,
2 y›ll›k mecburi hizmet sonras›, pratisyen hekimler aras›nda yap›lan TUS
sonucunda yüzde 10’luk dilim içinde kal›p araﬂt›rma görevlisi olabilen, 45 y›ll›k geceli gündüzlü a¤›r çal›ﬂma temposu sonunda uzman olabilen ve
çok az say›da seçkin uzman aras›na girip t›p fakültelerinde göreve baﬂlayabilen kiﬂilerdir. Bu ö¤retim üyeleri yard›mc› doçentlik, doçentlik ve
profesörlük süreçlerinden geçtikten sonra k›sm› statüde çal›ﬂma hakk›n›
elde edebilmektedirler.
Karar verici mekanizmalar ö¤retim üyelerinin tam gün çal›ﬂma prensibiyle e¤itime ve sa¤l›¤a katk›lar›n›n daha fazla olaca¤› tespitini do¤ru yapm›ﬂlard›r. Karar vericiler, ayn› do¤ru yaklaﬂ›m›, ö¤retim üyelerinin bu görevi yerine getirirken alacaklar› maaﬂ ve döner sermaye limitlerini belirlerken, onlar›n bu konuma nas›l geldiklerini, e¤itim ve sa¤l›ktaki vazgeçilemez katk›lar›n› en iyi ﬂekilde de¤erlendirerek göstermelidirler.
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Emeklilerimiz için tören
armara Üniversitesi T›p Fakültesi’nde uzun y›llar hizmet vererek
emekliye ayr›lan hocalar›m›z için Dekanl›k taraf›ndan bir tören
düzenlenecek. Törende hocalar›m›za birer teﬂekkür plaketi veri-
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lecek.
Emekli ö¤retim üyelerimiz için düzenlenecek olan “Teﬂekkürler Hocam” töreni 28 Ocak 2008 Pazartesi günü saat 14:30’da Haydarpaﬂa Yerleﬂkesi R
Salonunda yap›lacak. Yaﬂamlar›n›n önemli bir bölümünü t›p e¤itimine veren emekli hocalar›m›za “ﬂükran borçlu oldu¤umuzu” belirten Dekan›m›z
Prof. Dr. Erenus, ﬂunlar› söyledi:
“Emekli olan hocalar›m›za ne yapsak haklar›n› ödeyemeyiz. Çok iyi biliyoruz ki, her biri verdikleri emek, gösterdikleri gayretle ülkemize ve insanl›¤a
hizmet vermeye yeminli say›s›z bilim insan› yetiﬂtirdi. Onlar› unutamay›z.
Aram›zdan ayr›l›yor olmalar›, yaﬂamlar›m›zdaki yerlerini asla eksiltmeyecek. Hepsi gönüllerimizde yaﬂayacak, her birini sayg›yla anaca¤›z. Teﬂekkürler Hocam törenini, bu de¤erli insanlar› hep birlikte alk›ﬂlarla u¤urlamak
için düzenledik. Bu önemli güne tüm mensuplar›m›z› davet ediyorum.”
Plaket verilecek hocalar›m›z ﬂunlar:
Prof. Dr. Necmettin Pamir, Prof. Dr. Önder Kayhan, Prof. Dr. Ahmet Oktay, Prof. Dr. Süreyya Ülker, Prof. Dr. Tülay Tecimer, Prof. Dr. Osman
Hayran.
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PROGRAM
Konuflma
Prof. Hasan Yaz›c›
Bilim ve üniversite gerekli midir?
SUNUM

Moderatör

: Prof. Dr. Fatih Durmuﬂo¤lu
(Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um AD)

Vaka sunumu : Dr. Semiha ﬁen

Marmara Üniversitesi
T›p Fakültesi’nde yap›lan
araflt›rmalar
Bu toplant› TTB-STE ile kredilendirilmiﬂtir.

(Genel Cerrahi AD)

24 Ocak 2008 Perﬂembe
Saat: 12:30 - 13:30
Marmara Üniversitesi Hastanesi
Konferans Salonu

31 Ocak 2008
Marmara Üniversitesi
Hastanesi
Konferans Salonu
Bu bir Marmara Üniversitesi Biyolojik ve Klinik Bilimler Araﬂt›rma ve Uygulama Merkezi (B‹K‹MER) faaliyetidir.

