T›p fakülteleri “tam gün” konusunda görüﬂlerini aç›klad›lar

14 Mart toplant›s›
1

4 Mart T›p Bayram› bu y›l farkl› etkinliklerle kutland›. Dekanl›¤›m›z›n düzenledi¤i tören gündemdeki “sa¤l›kta tam gün” konusunun da tart›ﬂ›ld›¤› bir
platforma dönüﬂtü.
Marmara Üniversitesi Haydarpaﬂa Yerleﬂkesi R Salonu’nda yap›lan kutlaman›n ard›ndan düzenlenen panelde
tam gün konusundaki görüﬂler ortaya konuldu. Panelde
TBMM Sa¤l›k Komisyonu hekim üyeleri ve Sa¤l›k Bakanl›¤› temsilcisi yasal çerçeveyi ve gerekçeleri anlatt›lar.
Prof. Dr. At›f Akdaﬂ’›n yönetti¤i panelde Dekan›m›z
Prof. Dr. Mithat Erenus, fakültemizin giriﬂimiyle oluﬂtu-

rulan ve 34 t›p fakültesinin görüﬂünü kapsayan somut
önerileri aç›klad›. 9 Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesi Baﬂhekim Yard›mc›s› Prof. Dr. Erkan Derebek de
döner sermaye ve mali kaynaklar konusundaki görüﬂleri
ortaya koydu. Tam gün konusunda daha sonra Prof. Dr.
Sabahattin Ayd›n (Sa¤l›k Bakanl›¤› Müsteﬂar Yard›mc›s›) Prof. Dr. Cevdet Erdöl (Milletvekili Sa¤l›k Komisyonu Baﬂkan›) Prof. Dr. Sacid Y›ld›z, (CHP Milletvekili
Sa¤l›k Komisyonu Üyesi, Dr. Mehmet Müezzino¤lu
(AKP Milletvekili Sa¤l›k Komisyonu Üyesi), Ecz. Mehmet Domaç (AKP Milletvekili Sa¤l›k Komisyonu Üyesi)

görüﬂ ve önerilerini aç›klad›lar.
Panel öncesi, 14 Mart T›p Bayram› kutlamalar› çerçevesinde Prof. Dr. ﬁefik Görkey, halen fakültemizin e¤itimini sürdürdü¤ü tarihi binan›n t›p tarihimizdeki yerini anlatan bir sunum yapt›.

Cevdet Erdöl

Mehmet Domaç

Mehmet Müezzino¤lu Sabahattin Ayd›n

Sacid Y›ld›z

TAM GÜN YASA TASARISI -TIP FAKÜLTELER‹N‹N GÖRÜﬁLER‹
T›p fakültelerinde görev yapan ö¤retim
üyeleri e¤itim, araﬂt›rma ve sa¤l›k hizmeti
vermekte yükümlüdürler.Ö¤retim üyelerinin tam gün statüsünde çal›ﬂmalar› T›p fakültelerinin istenen düzeyde e¤itim, araﬂt›rma yapabilmeleri, sa¤l›k hizmeti sunabilmelerini önemli ölçüde destekliyecektir. Ancak hekimlerin özlük haklar›n›n korunmas›, çal›ﬂma koﬂullar›n›n ve maaﬂlar›n›n iyileﬂtirilmesi zorunludur.
Tam Gün Yasa Tasla¤› tart›ﬂ›l›rken t›p fakülteleri aç›s›ndan aﬂa¤›daki noktalar göz
önüne al›nmal›d›r:
1-Ö¤retim üyeleri, ülkemizde gelecek nesillerin sa¤l›¤›ndan sorumlu olacak pratisyen 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. Ö¤retim üyeleri T›p Fakültesi ö¤rencilerine.
t›pta uzmanl›k ö¤rencilerine ve uzman hekimlere mezuniyet sonras› e¤itim vermektedir. T›p Fakülteleri en karmaﬂ›k vakalar›n gönderildi¤i üçüncü basamak sa¤l›k
kurumlar›d›r. Gerekli bilgi beceri ve deneyime sahip hekimlerin yan›nda özel bir donan›m ve altyap› gereklidir. T›p fakültelerindeki hekimlerin e¤itim ve sa¤l›k hizmetinin yan›nda bilime giderek artan katk›la-

r› da ak›lda tutulmal›d›r. Ülkemizdeki bilimsel araﬂt›rma ve yay›nlar›n büyük k›sm›
t›p fakültelerince yap›lmaktad›r. Son 25
y›lda yap›lan tüm uluslararas› klinik yay›nlar›n yüzde otuzalt›s› t›p alan›ndad›r.
2-Hak ettikleri yaﬂam standartlar›n› karﬂ›lamaktan çok uzak olan ö¤retim üyelerinin
üniversite hastanelerinde mevcut durumda
tamgün ve hatta akﬂam geç saatlere
kadar çal›ﬂ›p sa¤l›k hizmeti üretmesindeki
en önemli güdüleyici etken döner sermayeden ek ödeme alabilmesidir. Hekimlerin, Tüm mesailerini kuruma gönül rahatl›¤› ile verebilmesi için özlük haklar› korunmal› ve ö¤retim üyesine yak›ﬂ›r, emeklili¤e yans›yacak bir temel maaﬂ ile performans›na göre de¤iﬂen, döner sermayeye
yapt›klar› do¤rudan gelir getirici faaliyetlere göre, s›n›rland›r›lmam›ﬂ katk› pay› verilmelidir.
3-Gerçekçi rakamlardan uzak olan BUT
(Bütçe Uygulama Talimat›) fiyatlar› ile
oluﬂan üniversitelerin döner sermaye gelirleri ile hastanelerin tüm masraf ve ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanmas›, araﬂt›rmaya fon ayr›l›p, kalan parayla ö¤retim üyelerine performanslar›na göre yeterli düzeyde ek ödeme yap›labilmesi gerçekçi ve olanakl› görülmemektedir. Sa¤l›k hizmetlerinin mevcut ücretlendirmeleri modern t›p uygulamalar›n› k›s›tlamakta ve hasta güvenli¤ini
tehlikeye sokmaktad›r. Döner sermaye
hizmet gelirleri, BUT ve SUT üzerinde

üniversite hastaneleri için art› yüzde otuz
ödeme çarpan› oluﬂturularak veya tüm
özel sa¤l›k sigortalar› taraf›ndan da k›stas
olarak Kabul edilen TTB fiyatlar› (-) yüzde yirmi gibi bir fiyatland›rma ile güçlendirilmelidir.
a- Üniversite hastanelerinin kesintisiz ve
kaliteli sa¤l›k hizmeti üretebilmesi için,
döner sermayeler taraf›ndan sa¤lanan sarf
harcamalar›n›n üniversite döner sermaye
iﬂletmelerine kesintisiz ve zarars›z olarak
geri dönmesi gerekmektedir.
b- Üniversite hastanelerinin sabit cihaz yat›r›mlar› için de katma bütçe deste¤i çok
önemlidir.
c- Döner sermaye katk› pay› da¤›t›m›n›n
gelir vergisinden muaf tutulmas› (Sa¤l›k
Bakanl›¤› Merkez Teﬂkilat› döner sermaye
da¤›t›m›nda oldu¤u gibi) veya indirimli olmas› uygun olacakt›r.
4-Tam Gün Yasa Tasar›s›, üniversitede çal›ﬂan ö¤retim üyelerinin, özel hasta bakmas› ve özel ameliyat yapmas›n› yasaklayarak hekimlerin mesleki hak ve özgürlüklerini k›s›tlamaktad›r. Ö¤retim üyelerinin
belirli bir performans geçildikten sonra
hastan›n özgür iradesine b›rak›lmak ve
rasyonel alternatif sunmak kayd›yla üniversitede özel muayene ve ameliyat yapmas›na olanak verilmelidir.
a- Döner sermayelerin en önemli kaynaklar›ndan biri hekimlerin özel hasta ve özel
ameliyat yoluyla yapt›¤› do¤rudan katk›-

lard›r. Birçok büyük üniversitenin toplam
döner sermaye cirolar›n›n yaklaﬂ›k yüzde
onbeﬂini hekimlerin bu do¤rudan katk›s›
oluﬂturmaktad›r.
b- Üniversitede çal›ﬂan hekimler, özel muayene ve özel ameliyat yaparak, bir yandan do¤rudan döner sermayeye, öte yandan ise hasta haklar›n›n vazgeçilmez bir
parças› olan hekim seçme özgürlü¤üne
katk›da bulunmaktad›rlar.
Karar verici mekanizmalar, üniversite
bünyesindeki hekimlerin mesleki haklar›na uygulamada k›s›tl›l›k koymak yerine;
ö¤retim üyelerinin rutin uygulamalara kat›l›mlar›yla orant›l› olarak özel uygulamalar›na da olanak tan›mal›d›rlar. (Örne¤in
bir klinikte ayda on ameliyat›n sorumlulu¤unu alan bir cerraha o ay saat 14:00’den
sonra on özel ameliyat yapma izni verilmesi.) Böyle bir düzenleme Tam Gün Yasas›n›n üniversitelerde baﬂar›yla uygulanabilmesinin olmazsa olmaz ﬂart›d›r.
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, temel maaﬂ ve döner sermaye gelirlerini belirlerken, bu konuma
nas›l geldiklerini, e¤itim ve sa¤l›ktaki vazgeçilemez katk›lar›n› en iyi ﬂekilde de¤erlendirerek sürdürmelidirler.
* Destekleyen üniversitelerin listesi ➥

Mortalite 5
Mortalite toplant›lar›n›n beﬂincisi 6 Mart Perﬂembe günü MÜ Hastanesi Konferans Salonunda yap›ld›. Moderatörlü¤ünü Prof. Dr. Lütfiye Mülaz›mo¤lu’nun üstlendi¤i mortalite toplant›s›nda vaka sunumunu ‹ç Hastal›klar› Anabilim dal›ndan Dr. Ender Güneﬂ yapt›. Kat›lanlar›n görüﬂ ve de¤erlendirmeleriyle renklenen toplant› verimli geçti.

T›p Balosu
1. Marmara ‹ç Hastal›klar›
Günleri yap›ld›
ç Hastal›klar› Anabilim Dal› taraf›ndan düzenlenen ve Kardiyoloji, Gö¤üs Hastal›klar› ve ‹nfeksiyon Hastal›klar› Anabilim
Dallar›’n›n da kat›l›m›yla gerçekleﬂen Marmara ‹ç Hastal›klar›
Günleri büyük bir ilgiyle izlendi. Yaklaﬂ›k 232 kay›tl› kat›l›mc›n›n
oldu¤u toplant›da ilgili alanlardaki geliﬂmeler ve güncel bilgiler
paylaﬂ›ld›. Özellikle fakültemiz d›ﬂ›ndan kat›lan ve sahada özel hekimlik yapan veya di¤er e¤itim hastanelerinde asistan olarak çal›ﬂan hekimler toplant›dan çok memnun kald›klar›n› belirttiler.
Panel ve konferanslar d›ﬂ›nda EKG, radyoloji ve hematolojik periferik yayma olgular›n›n ayr› ayr› oturumlarda tart›ﬂ›ld›¤› kongrede
ayr›ca kokteyl ve gala yeme¤i ile de güzel anlar yaﬂand›. Kongre
sonunda yap›lan anketlerde kat›l›mc›lar kongreden yararland›klar›n› belirttiler. Toplant›n›n baﬂar›l› geçmesi, bu y›l ilki yap›lan Marmara ‹ç Hastal›klar› Günleri’nin gelenekselleﬂtirilmesi fikrini güçlendirdi.
Bostanc› Green Park Otel’deki Marmara ‹ç
Hastal›klar› Günleri, MÜ T›p Fakültesi ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal› Baﬂkan› Prof. Dr. Çetin
Özener’in baﬂkanl›¤›nda yap›ld›. Etkinli¤in
sekterli¤ini Doç. Dr. Ali Serdar Fak ile Prof.
Dr. Haner Direskeneli üstlendiler. Bilimsel
Dan›ﬂma Kurulunda Prof. Dr. Mehmet A¤›r- Doç. Dr. Ali Serdar Fak
baﬂl›, Prof. Dr. Sema Akal›n, Prof. Dr. Emel Ako¤lu, Prof. Dr.
Mahmut Bay›k, Prof. Dr. Turgay Çelikel, Prof. Dr. Haner Direskeneli, Prof. Dr. Volkan Korten, Prof. Dr. Ahmet Oktay, Prof. Dr.
Nurdan Tözün ve Prof. Dr. Serdar Turhal görev ald›lar.
Kongre Düzenleme Kurulu Doç. Dr. Gül Atalay
Baﬂaran, Prof. Dr. Mahmut Bay›k, Prof. Dr. Haner Direskeneli, Doç. Dr.
Ali Serdar Fak, Prof. Dr.
Volkan Korten, Prof. Dr.
Lütfiye Mülaz›mo¤lu,
Prof. Dr. Nurdan Tözün,
Doç. Dr. Serhan Tu¤lular, Doç. Dr. Dilek Yavuz ve Doç. Dr. Fulden
Yumuk’tan oluﬂtu.

‹

Geleneksel T›p Balosu bu y›l Moda Deniz Kulübünde yap›ld›. Son derece neﬂeli bir havada geçen toplant›ya fakültemiz mensuplar› ve Vakf›m›zda görevli
hekim arkadaﬂlar›m›zla eﬂleri kat›ld›.
Dekanl›¤›m›z›n öncülük etti¤i T›p Balosu, yo¤un çal›ﬂma günleri aras›nda kurum mensuplar›m›z için e¤lenceli bir mola oldu.

Mavi Dalga ç›kt›
Fakültemizin geleneksel etkinlikleri aras›nda yer alan Mavi Dalga bu y›l da 14
Mart’ta Marmara T›pl›lar›n eline ulaﬂt›. Mavi Dalga, ilginç yaz›, f›kra ve karikatürleriyle tüm mensuplar›m›z için bir an› belgesi olarak kitapl›¤›m›zda yerini ald›.

Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi, T›p Kulübü taraf›ndan yay›nlan›r.
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14 Mart T›p Bayram›

kKitap var
Bu say›m›zda, arkadaﬂlar›m›z
Ezgi Aksu, ‹brahim Azamat
ve Zeynep Birol bizlere
seçtikleri bir araﬂt›rma kitab›
ve iki ça¤daﬂ roman› tan›t›yorlar. Ay›n yenileri listemizde
ilginizi çekecek kitaplar bulabilirsiniz.

kSinema var
Kültleﬂmiﬂ bir film olan,
müzikleriyle ünlü “Çingeneler
Zaman›”n› Duygu Kuru; kendi
yorumuyla ‹stanbul Film
Festivali’ni Bu¤u Usanma
bizlerle paylaﬂ›yor.

kMüzik var
Müzik bölümümüzde, Harun
Kodaﬂ’tan “ﬂair ceketli çocuk”
Kaz›m Koyuncu’ya ve Ufuk
Tapar’dan müzik aletlerinin
icad›na dair bir yaz› yer al›yor.

kTiyatro var
Bu say› için röportaja
ay›rd›¤›m›z tiyatro
bölümümüzde Melis Sevil,
birçok baﬂka kimlili¤iyle de
tan›nan ünlü tiyatrocu Celal
Kadri K›no¤lu’yla yapt›¤›
zevkli söyleﬂiyi bizlere
aktar›yor.

kMizah var
Arkadaﬂlar›m›z Yener
Akyuva, Sanem Aykan ve
bize destek olmaya devam
eden Gyn. Dr. Erdinç
Köksal’›n yaz›lar›n›; Tu¤ba
Sevinç Gams›z ve Yasemin
Aydo¤an, ufak araﬂt›rmalar›n›;
Ufuk Tapar karikatürlerini
mizah sayfalar›m›za taﬂ›d›lar.

Tarihi Bina, ‹lk T›p Fakültesi ...
eleneksel T›p Bayram›
kutlamalar›, bu y›l ülkemizin genel sa¤l›k politikas›na iliﬂkin köklü de¤iﬂikliklerin
gündemde oldu¤u bir süreçte gerçekleﬂiyor.
Köklü de¤iﬂiklikler içeren düzenlemeler aras›nda t›p fakültelerini
ve hekimleri do¤rudan ilgilendiren
Sa¤l›kta Tam Gün Yasa Tasar›s›
da bulunuyor. Bu konuda t›p fakültelerinin görüﬂlerinin ortaya konu-
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laca¤› kapsaml› bir toplant›ya fakültemiz ev sahipli¤i yap›yor.
“Tam Gün Yasa Tasar›s› ve T›p
Fakültelerinin Görüﬂleri” baﬂl›kl›
panele 30’u aﬂk›n t›p fakültesinin
dekan ve temsilcileriyle TBMM
Sa¤l›k Komisyonu’nda bulunan
hekim milletvekilleri ve Sa¤l›k Bakanl›¤› Müsteﬂar Yard›mc›s› kat›lacaklar.
Marmara Üniversitesi Haydarpaﬂa
Yerleﬂkesi T›p Fakültesi R Salo-

nu’nda yap›lacak olan T›p Bayram› töreni ve panel Dekan›m›z Prof.
Dr. Mithat Erenus’un konuﬂmalar›yla baﬂlayacak.
14 Mart T›p Bayram› ‹stanbul genelinde de çeﬂitli kuruluﬂlar›n düzenledikleri etkinliklerle kutlanacak. Ayn› gece fakültemiz mensuplar› geleneksel t›p balosunda
buluﬂacaklar.
14 Mart T›p Bayram›, t›p camias›na kutlu olsun.

röportaj
ﬁu an biz gençler taraf›ndan en sevilen oyuncular›m›zdan biri Celal Kadri
K›no¤lu… Ço¤umuz onu, bir oyununu
izleyememiﬂ bile olsa, “Tatl› Hayat”
dizisinde canland›rd›¤› ‹rfan rolüyle
tan›d› ve sevdi. Daha önceki say›lar›m›zda tiyatro köﬂesini yazan arkadaﬂ›m›z Melis Sevil, hayran› oldu¤u Celal Kadri K›no¤lu’yla yapt›¤› bu içten
söyleﬂiyi bizlerle paylaﬂ›yor. Ünlü tiyatrocunun hayat, oyunculuk, gençlik
ve daha birçok ﬂey üzerine düﬂüncelerini, yorumlar›n› bu say›m›zda bulabilirsiniz. (sayfa 5, 6, 7)

Geçmiﬂten günümüze alternatif t›p
“Alternatif” ya da “Tamamlay›c›” t›p… Kimilerince bilime
katk›s›yla modern t›p dünyas›na yard›mc›, onunla bütünleﬂmesi gereken bir alan, kimileri taraf›ndan modern t›ptan
keskin çizgilerle ayr›lan bir yöntemler bütünü… Günümüzde kullan›m› yayg›nlaﬂmakla beraber hala tart›ﬂ›lmakta olan
bu konuyla ilgili, farkl› yörelerin benimsedi¤i farkl› teknikleri sizin için araﬂt›rd›k. Bir yandan da gelece¤in hekimleri
olarak bizlerin aras›ndan bir bak›ﬂ aç›s›yla “Alternatif T›p”
hakk›ndaki fikrimizi sizlerle paylaﬂ›yoruz. (sayfa 3, 4)

Hippokampüs
Ö¤renci Kulübü’nün ö¤renciler aras›nda haberleﬂmeyi sa¤lamak, sanat etkinliklerini ve çeﬂitli konulardaki görüﬂleri paylaﬂmak amac›yla iki y›ld›r ç›karmakta olduklar› Hippokampüs gazetesi de 14
Mart T›p Haftas›’nda yay›nland›. Ö¤rencilerimizin
çeﬂitli konularda denemelerinin ve eleﬂtirilerinin
yer ald›¤› Hippokampüs, her ç›k›ﬂ›nda oldu¤u gibi
bu kez de kap›ﬂ›ld›.

Sa¤l›k Okulu
Dekanl›¤›m›zca, halk› güncel sa¤l›k konular›nda bilgilendirmek amac›yla düzenlenen Sa¤l›k Okulu etkinlikleri kapsam›nda Mart ay›nda “Tüp Bebek” konusu ele al›nd›. Caddebostan Kültür Merkezi ve MÜ Hastanesi Konferans Salonunda olmak üzere iki toplant› yap›ld›.
Tüp Bebek konusunu Prof. Dr. Fatih Durmuﬂo¤lu ve Yrd. Doç. Dr. Cem Akbal
anlatt›lar. Her toplant›da oldu¤u gibi, toplant›ya kat›lanlara tüp bebek hakk›nda
birer kitapç›k arma¤an edildi.

DESTEKLEYEN ÜN‹VERS‹TELER
1- ADNAN MENDERES ÜN‹VERS‹TES‹ TIP FAKÜLTES‹
2- AKDEN‹Z ÜN‹VERS‹TES‹ TIP FAKÜLTES‹
3- ANKARA ÜN‹VERS‹TES‹ TIP FAKÜLTES‹
4- ATATÜRK ÜN‹VERS‹TES‹ TIP FAKÜLTES‹
5- CELAL BAYAR ÜN‹VERS‹TES‹ TIP FAKÜLTES‹
6- CUMHUR‹YET ÜN‹VERS‹TES‹ TIP FAKÜLTES‹
7- ÇANAKKALE ONSEK‹Z MART ÜN‹VERS‹TES‹ TIP FAKÜLTES‹
8- ÇUKUROVA ÜN‹VERS‹TES‹ TIP FAKÜLTES‹
9- D‹CLE ÜN‹VERS‹TES‹ TIP FAKÜLTES‹
10- DOKUZ EYLÜL ÜN‹VERS‹TES‹ TIP FAKÜLTES‹
11- DÜZCE ÜN‹VERS‹TES‹ TIP FAKÜLTES‹
12- EGE ÜN‹VERS‹TES‹ TIP FAKÜLTES‹
13- ERC‹YES ÜN‹VERS‹TES‹ TIP FAKÜLTES‹
14- FIRAT ÜN‹VERS‹TES‹ TIP FAKÜLTES‹
15- GAZ‹ ÜN‹VERS‹TES‹ TIP FAKÜLTES‹
16- GAZ‹ANTEP ÜN‹VERS‹TES‹ TIP FAKÜLTES‹
17- HACETTEPE ÜN‹VERS‹TES‹ TIP FAKÜLTES‹
18- HARRAN ÜN‹VERS‹TES‹ TIP FAKÜLTES‹

19- ‹. Ü. CERRAHPAﬁA TIP FAKÜLTES‹
20- ‹. Ü. ‹STANBUL TIP FAKÜLTES‹
21- ‹NÖNÜ ÜN‹VERS‹TES‹ TIP FAKÜLTES‹
22- KOCAEL‹ ÜN‹VERS‹TES‹ TIP FAKÜLTES‹
23- KTÜ TIP FAKÜLTES‹
24- MARMARA ÜN‹VERS‹TES‹ TIP FAKÜLTES‹
25- MERS‹N ÜN‹VERS‹TES‹ TIP FAKÜLTES‹
26- ONDOKUZ MAYIS ÜN‹VERS‹TES‹ TIP FAKÜLTES‹
27- OSMANGAZ‹ ÜN‹VERS‹TES‹ TIP FAKÜLTES‹
28- PAMUKKALE ÜN‹VERS‹TES‹ TIP FAKÜLTES‹
29- SELÇUK ÜN‹VERS‹TES‹ MERAM TIP FAKÜLTES‹
30- SÜLEYMAN DEM‹REL ÜN‹VERS‹TES‹ TIP FAKÜLTES‹
31- TRAKYA ÜN‹VERS‹TES‹ TIP FAKÜLTES‹
32- ULUDA⁄ ÜN‹VERS‹TES‹ TIP FAKÜLTES‹
33- YÜZÜNCÜ YIL ÜN‹VERS‹TES‹ TIP FAKÜLTES‹
34- ZONGULDAK KARAELMAS ÜN‹VERS‹TES‹ TIP FAKÜLTES‹

