On-line yay›nda birinci y›l töreni

Prof. Dr. Münci Kalayo¤lu
transplantasyon tarihini anlatt›
araci¤er transplantasyonunda dünyan›n önde gelen bilim adamlar›ndan
Prof. Dr. Münci Kalayo¤lu,
Marmara Üniversitesi Hastanesi Toplant› Salonu’nda
konferans verdi. Prof. Kalayo¤lu,
ilgiyle
izlenen
konuﬂmas›nda, transplantasyonun ilk y›llar›n› anlatt›.
Kalayo¤lu, Amerika Birleﬂik Devletleri Visconsin
Üniversitesi’ndeki çal›ﬂmalar› s›ras›nda ad›n›, yap›ﬂ›k ikizleri ay›rarak duyurdu¤unu
belirtti ve “ilk karaci¤er naklini bir Vietnaml›ya yapt›m.
‹kinci hastam ise basketbolcu bir k›zd›. Bu baﬂar›lar›m ad›m› birden öne ç›kard› ve arkas› geldi” dedi. Prof. Kalayo¤lu, 1984 y›l›ndan 2001’e kadar 1000 karaci¤er nakli gerçekleﬂtirdi¤ini ve bunlar›n 172’sinin çocuk oldu¤unu söyledi.
Kalayo¤lu, yirmi y›ll›k izlemede bir yaﬂ üstü çocuklarda baﬂar› oran›n›n yüzde 94 olarak gerçekleﬂti¤ini ifade etti.
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Toplam 950 ö¤rencimiz var
F

akültemizde 2006-2007 ö¤retim y›l›nda toplam 950
ö¤renci ö¤renim görüyor. Ö¤rencilerimizin 81’i yabbanc› uyruklu.
Haz›rl›k s›n›f›nda 74, birinci s›n›fta 161, ikinci s›n›fta 129,
üçüncü s›n›fta 161, dördüncü s›n›fta 147, beﬂinci s›n›fta
134, alt›nc› s›n›fta 144 ö¤renci bulunuyor.
Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi’ndeki 950 ö¤rencinin
yüzde 42,3’ünü k›z ö¤renciler oluﬂturuyor.

akültemiz taraMarmara Medical 1 y›l içinde 99 makale
baﬂvurusu al›nd›. Bu
f›ndan yay›nlanan, multidisipliJournal’›n 2006 y›l› baﬂvurulardan kabul
edilen 89 makalenin
ner bir dergi olan Marson
say›s›
yay›nland›.
42’si orijinal (15 Türkmara Medical Journal
(MMJ), Kas›m 2005 tarihinde Editörler çe, 27 ‹ngilizce), 42’si olgu sunumu (12
Kurulunun ald›¤› kararlarla on-line ola- Türkçe, 30 ‹ngilizce) ve 5’i derleme (1
rak yay›nlanmaya ve ‹ngilizce’nin yan› Türkçe, 4 ‹ngilizce) niteli¤indedir. Bu
s›ra Türkçe makale de kabul etmeye baﬂ- dönemde fakültemizden ve baﬂka kurumlad›. Çeﬂitli disiplinlerden 33 ö¤retim lardan toplam 168 hakem inceleme yapt›.
üyesinin editörlük görevi üstlendi¤i der- Editörler Kurulu üyeleri bir y›ll›k baﬂar›giye yay›n ak›ﬂ›n› sa¤lamak üzere yap›- l› çal›ﬂman›n ard›ndan Rektör Yard›mc›lan yo¤un tan›t›m çal›ﬂmalar› sayesinde, m›z Prof. Dr. Mithat Erenus’un da kat›l›m›yla bir araya geldiler ve görüﬂlerini
paylaﬂt›lar.
Prof. Dr. Berrak Ye¤en,
bir
sunum
yaparak çal›ﬂmalar›n
ayr›nt›lar›
hakk›nda bilgi verdi.
Editörler, on-line yay›na geçiﬂin birinci
y›ldönümünü pasta ile kutlad›lar. Editörler Kurulu ad›na Prof. Dr. Tolga Da¤l›,
derginin bugüne ulaﬂmas›nda en büyük
deste¤i sa¤layan, derginin koordinatörlü¤ünü üstlenen Seza Arbay’a da emekleri
için teﬂekkürlerini sundu.
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http://www.marmaramedicaljournal.org

T›pta Uzmanl›k E¤itimi Kurultay›

Marmara Üniversitesi Hastanesi
Hasta Kay›t ve Kan Alma Ünitesi
armara Üniversitesi Hastanesi’ne 2006 y›l› içinde eklenen
Hasta Kay›t ve Kan Alma üniteleri çal›ﬂmalarda rahatl›k sa¤lad›. Acil giriﬂi yan›na eklenen bu üniteyle hem modern kay›t sistemine geçildi hem de iﬂlemler h›zland›. Daha önce poliklinik katlar›nda ve hastanenin bodrum kat›nda yap›lan iﬂlemler s›ras›nda yaﬂanan s›k›ﬂ›kl›k ortadan kalkm›ﬂ oldu. Ayn› bölümde Radyasyon Onkolojisi Hasta Takip Ünitesi de yer al›yor. Hay›rseverlerin katk›lar›yla oluﬂturulan bu ünite; yap›m›nda en büyük katk›y› sa¤layan Düﬂünsel ailesine bir teﬂekkür ifadesi olarak “Ahmet Düﬂünsel Hasta
Kay›t ve Kan Alma Ünitesi” ad›yla hizmet veriyor. Bu konuda ba¤›ﬂta bulunan hay›rseverler aras›nda, Ahmet Düﬂünsel’in o¤lu Hüseyin Düﬂünsel, Semiha Büyükö¤üt, müteaahhit Mehmet Sad›ko¤lu, Çi¤dem Aksel, Mimar Gün Beken, Akbank ve Profilo yer al›yor.
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Sa¤l›k Okulu etkinlikleri
a¤l›k Okulu etkinlikleri
kapsam›nda bu ö¤retim
döneminin üçüncü toplant›s›
28 Aral›k Perﬂembe günü yap›lacak.
T›p Fakültesi Dekanl›¤›n›n
halk› bilgilendirmek amac›yla
düzenledi¤i Sa¤l›k Okulu etkinlikleri, Dekan Yard›mc›s› Prof. Dr.
Oya Gürbüz’ün koordinatörlü¤ünde sürdürülüyor. Toplant›lar her
ay›n son Perﬂembe günü yap›l›yor. Toplant›larda s›kça görülen sa¤l›k sorunlar› ele al›n›yor. Konunun uzman› ö¤retim üyeleri konferanslar›n›n sonunda halk›n sorular›n› yan›tl›yor. Bu dönemin ilk toplant›s› ekim ay›nda yap›ld›. Bu toplant›da yüksek tansiyon ele al›nd›. Yüksek tansiyon konusunda Prof. Dr. H›z›r Kurtel ve Doç. Dr.
Serhan Tu¤lular bilgi verdiler. Geçen ay›n konusu ise “baﬂ a¤r›s›”
idi. Bu konuyu Prof. Dr. Tülin Tanr›da¤ anlatt›. 28 Aral›k’ta yap›lacak olan 2006’n›n son toplant›s›nda “tiroit sorunlar›” ele al›nacak. Tiroit konusunda Prof. Dr. Turgut Turo¤lu, Doç. Dr. Dilek
Gogas ve Doç. Dr. Bahad›r Güllüo¤lu bilgi verecekler.
Sa¤l›k Okulu toplant›lar›, Marmara Üniversitesi Hastanesi Konferans Salonu’nda saat 12:00 – 13:00 aras› yap›l›yor.
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lki 24 ﬁubat 1994 tarihinde ‹stanbul’da yap›lan T›pta Uzmanl›k
E¤itimi
Kurultay’›n›n
12’ncisi, Türk Tabipleri Birli¤i Uzmanl›k Dernekleri Eﬂgüdüm Kurulu
taraf›ndan, ‹zmir Tabip Odas›’n›n
ev sahipli¤inde, Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi Toplant› Sa-

‹

Etik, Toplum Sa¤l›¤›n› Geliﬂtirme,
Sa¤l›k Hizmetlerinin ‹yileﬂtirilmesi,
Bilimsel Araﬂt›rmalar›n ‹lke ve
Yaklaﬂ›mlar›, Ulusal Yay›nc›l›¤›n
Özendirilmesi ile Bilimsel Araﬂt›rmalara Bütçe Sa¤lama Yolu ve
Yöntemleri, ‹nsan Gücü Planlamas›,
Sa¤l›kta Dönüﬂüm ve Uzmanl›k

lonlar›nda, 1-3 Aral›k 2006 tarihleri
aras›nda gerçekleﬂtirildi. Fakültemizin dekan, dekan yard›mc›s› ve farkl› anabilim dallar›ndan ö¤retim üyelerinin konuﬂmac› olarak davet edilmiﬂ oldu¤u kurultay, t›p fakültesi
kökenli rektörler ve Sa¤l›k Bakanl›¤› temsilcileri taraf›ndan da izlendi.
Kurultay›n program›nda ﬂu konular
yer ald›:
Sürekli T›p E¤itimi / Sürekli Mesleki Geliﬂim, Uzmanl›k Dernekleri ve

E¤itimi, Sa¤l›k Sisteminde Asistanlar›n Yeri ve Uzmanl›k E¤itimi, Uzmanl›k E¤itiminde Yeterlik, Kurumlar aras› ‹ﬂbirli¤i - E¤itici ve
E¤itilen Gözüyle Afiliasyon, T›pta
Uzmanl›k Kurulu ve Yabanc› Hekimlere Çal›ﬂma ‹zni ve yan dal s›navlar›.
Kurultay süresince t›pta uzmanl›k
e¤itimi ve uygulamalar ile ilgili çok
önemli güncel ve ulusal öneriler ele
al›nd›.

TUS’ta dördüncüyüz
T›pta Uzmanl›k S›navlar›’nda 2006 Eylül dönemi sonuçlar›na göre,
Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi mezunlar›n›n baﬂar› oran› yüzde
44.4 olarak gerçekleﬂti. TUS’u kazananlar aras›nda ilk 50’nin içinde
Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi mezunu 6 doktor yer ald›.
TUS’ta 2006 Eylül dönemi sonuçlar›na göre s›ralama ﬂöyle oluﬂtu:
1. Hacettepe T›p (‹ng) yüzde 48.8
2. Hacettepe T›p (Türkçe) yüzde 48.5
3. Cerrahpasa T›p (‹ng) yüzde 47.6
4. Marmara T›p (‹ng) yüzde 44.4

Onu tan›yal›m; Reﬂat Kurtuluﬂ
aydarpaﬂa Yerleﬂkesi’nin eskilerinden.
Her iﬂe koﬂtu¤u için herkes taraf›ndan
tan›n›yor. Sadece tan›nmak de¤il tabii; sevilmek de var. Reﬂat Kurtuluﬂ, hemen her
etkinli¤e katk› sa¤layarak soyad›yla uyumlu
bir eylem gerçekleﬂtiriyor. Yani ﬂöyle bir
durum; bak›m-onar›m gibi konulardaki s›k›nt›lardan kurtuluﬂun yolu, Reﬂat Kurtuluﬂ’tan geçiyor. Elinden her iﬂ gelen ve bu
özelli¤inden ötürü “Haydarpaﬂa’n›n jokeri” say›lan Reﬂat Kurtuluﬂ’un as›l mesle¤i elektrik teknisyenli¤i.
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