2008’in son büyük buluşması
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Akademik Kurul
Y›lbaﬂ› kutlamas›
Emeklilerimiz için tören

Web sitemiz yenilendi

Siz de t›klay›n!
http://tip.marmara.edu.tr
Ü T›p Fakültesi web sitesi, eski

Madresinde yeni yüzü ve içeri¤iyle

hizmete girdi. Yeni sitemiz, farkl› konularda kolay eriﬂim sa¤layan bir iﬂlevsellik kazand›. Sitemiz önceki gibi
Türkçe ve ‹ngilizce olarak yay›nlan›yor. Basit, ama ak›lda kal›c› ve kolay
gezilebilen bir yap›ya kavuﬂturulan internet sitemizle ilgili geliﬂtirici çal›ﬂmalar sürüyor.
Bu süreçte Marmara Üniversitesi T›p
Fakültesi mensuplar›n›n siteye katk›lar›
bekleniyor. Nas›l bir internet sitesi olmas›n› istiyorsan›z, buna iliﬂkin görüﬂlerinizi siz de http://tip.marmara.edu.tr
adresini t›klay›p, ana sayfada yer alan
Yeni Web Sayfas› Öneri Ve Katk›lar›n›z ‹çin... linki üzerinden veya do¤rudan medicalschool@marmara.edu.tr
adresine mail ile iletebilirsiniz.

Ü T›p Fakültesi’nin 2008 – 2009 ö¤retim y›l› ilk Akademik Kurulu 25 Aral›k
2008 Perﬂembe Günü, Haydarpaﬂa
Yerleﬂkesi R Salonunda yap›lacak.
Saat 15:30’da toplanacak olan Akademik Kurul,
çal›ﬂmalar›na Dekan›m›z Prof. Dr. Mithat Erenus’un konuﬂmas›yla baﬂlayacak. Kurulda fakültemizin genel etkinlikleri, e¤itim çal›ﬂmalar› ve
bölüm faaliyetleri ele al›nacak. Bu kapsamda ö¤retim üyelerimiz görüﬂlerini, eleﬂtiri ve önerilerini kurul üyeleriyle paylaﬂacaklar.
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cak. Emekliliye ayr›lacak ö¤retim üyelerimiz
ﬂunlar:
Prof. Dr. Tan›l Esemenli - Ortopedi ve Travmatoloji
Prof. Dr. Aymelek Yal›n - Anatomi
Prof. Dr. Funda Babacan - Mikrobiyoloji
Prof. Dr. Emel Ako¤lu – ‹ç Hastal›klar›
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Y›lbaﬂ› kutlamas›

Günün son etkinli¤i ise y›lbaﬂ› kutlamas› olacak.
Her Akademik Kurul’un ard›ndan yap›lmakta
olan geleneksel kokteyl bu kez “y›lbaﬂ› kutlamas›” ile birleﬂtirilerek gerçekleﬂtirilecek.
Emeklilerimiz
Birbirini izleyen üç anlaml› etkinlik, MÜ T›p FaAyn› gün emeklilerimiz için tören yap›lacak. Bu kültesi mensuplar›n›n birbirlerine iyi dileklerini
dönem 4 de¤erli ö¤retim üyemiz emekliye ayr›la- sunacaklar› bu kutlama ile sona erecek.
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Ö¤retim üyeli¤inden ayr›l›yorlar, ama….

Prof. Dr. Emel Ako¤lu Prof. Dr. Funda Babacan Prof. Dr. Aymelek Yal›n Prof. Dr. Tan›l Esemenli

Daima kalbimizde olacaklar… Sevgi ve sayg›lar›m›zla…

Elektronik
karne geliyor
eni y›lda, fakültemizde
elektronik karne uygulamas›na geçilecek. Bu uygulama ülkemizdeki t›p fakültelerinde ilklerleden biri olacak. Elektronik karne, fakültemizdeki T›pta
Uzmanl›k ve Yan Dal Uzmanl›k
ö¤rencilerinin e¤itimlerinde standardizasyonun sa¤lanmas›na ve
takibine katk› sa¤layacak. Bu
amaç do¤rultusunda karne bilgileri elektronik ortama aktar›ld›.
1 Ocak 2009 tarihinden itibaren
aktive olacak sisteme girifller uzmanl›k ö¤rencisi hekimler taraf›ndan yap›lacak ve bölümleri taraf›ndan onaylanacak.
Her ay, ifllemler sisteme kaydedilecek; sistemde geriye dönük ifllem yap›lamayacak.
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Prof. Dr. Fatih Durmuﬂo¤lu

Doç. Dr. Handan Kaya

Prof. Dr. Erkin Ar›bal

Doç. Dr. Bahad›r Güllüo¤lu

Jinekoloji Prati¤inde
Meme Hastal›klar›na Yaklaﬂ›m
stanbul Anadolu yakas›nda görev yapan kad›n
do¤um uzman ve asistanlar›na yönelik bir toplant› düzenlendi.
Kozyata¤›’ndaki Marriot Asia Otel’de 21 Kas›m
2008 tarihinde gerçekleﬂtirilen toplant›da Marmara
Üniversitesi T›p Fakültesi ö¤retim üyeleri bilgi ve
deneyimlerini meslektaﬂlar›yla paylaﬂt›lar. Jinekoloji Prati¤inde Meme Hastal›klar›na Yaklaﬂ›m konulu toplant›da konuﬂmac› olarak Prof. Dr. Fatih
Durmuﬂo¤lu, Prof. Dr. Erkin Ar›bal, Doç. Dr. Han-

‹

dan Kaya ve Doç. Dr. Bahad›r Güllüo¤lu görev ald›lar.
Toplant›ya, Anadolu yakas›ndaki hastane, poliklinik ve muayenehanelerde kad›n hastal›klar› ve do¤um uzman› ve asistan olarak görev yapan 60 hekim kat›ld›.
Bilgi paylaﬂ›m› amaçl› toplant›da kat›l›mc›lar›n yöneltti¤i sorular ö¤retim üyelerimiz taraf›ndan yan›tland›. Toplant›ya kat›lan hekimlere “3 TTB-STE
puan›” ile kredilendirilen birer sertifika verildi.

Sürekli
Acil Hastaya
Yaklaﬂ›m K›lavuzu T›p E¤itimi
akültemizin haz›rlad›¤› son derece yararl›
bir el kitab› olan k›lavuzlar yeni y›lda kullan›l›r
duruma gelecek. Acil Hastaya Yaklaﬂ›m K›lavuzu,
hepimiz için kolayca ulaﬂ›labilir bir kaynak niteli¤i
taﬂ›yacak.
Dahiliye, pediatri ve cerrahi olmak üzere üç dalda
haz›rlanan k›lavuzlar, Ocak ay›ndan itibaren önce
internet sitemizde yer alacak.
‹steyen herkes www.tip.marmara.edu.tr adresinde yer alan k›lavuzlara eriﬂebilecek. Bu k›lavuzlar
ikinci aﬂamada bas›l›p tüm mensuplar›m›za kitap
olarak verilecek.
K›lavuzlar ö¤renci ve hekimlerimiz için el alt›nda
tutulacak birer baﬂvuru kayna¤› olacak.
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akültemizde yürütülmekte
olan “Sürekli T›p E¤itimi”
program› kapsam›nda baﬂar›l›
çal›ﬂmalar yap›l›yor. Bu programa çevre hastanelerde çal›ﬂmakta olan hekimlerden
de talepler geliyor. Bu talepler Sürekli T›p E¤itimi
Program› sorumlular› taraf›ndan de¤erlendiriliyor.
Sürekli T›p E¤itimi Program›; kurslar ve atölye çal›ﬂmalar› olarak yürütülüyor. Program ak›ﬂ›, afiﬂlerle duyuruldu¤u gibi fakültemizin yenilenen web sitesinde de
yer al›yor.
Önümüzdeki bir ayl›k süreçte gerçekleﬂtirilecek etkinlikler aras›nda 8 Ocak 2009’da yap›lacak olan “Makale
Nas›l Yaz›l›r?” kursu için baﬂvuru süresi 31 Aral›k
2008’de sona eriyor. K›s›tl› say›da baﬂvuru kabul edilece¤i için ilgi duyanlar›n gecikmeden kay›t yat›rmalar›
öneriliyor.
Bu konuda medicalschool@marmara.edu.tr adresine
de baﬂvuru yap›labiliyor.
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