Rektörümüz sergide
armara
Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Necla
Pur, MaSCo etkinlikleri kapsam›nda düzenlenen “Ev iﬂiEl iﬂi” sergisini gezdi. Rektörümüz, sergiden arma¤an olarak bir kahve tak›m› ald› ve
MaSCo çal›ﬂmalar›na kat›lanlara baﬂar›lar diledi.
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Perﬂembe Pazar›’ndan notlar
aSCo etkinlikleri
çerçevesinde düzenlenen ve 16 Kas›m’da
Haydarpaﬂa
Yerleﬂkesi ana kap› giriﬂ holünde gerçekleﬂtirilen Perﬂembe Pazar›
etkinli¤i baﬂar›l› geçti.
“Ev iﬂi – el iﬂi” ürünleriyle bu etkinli¤e katk›da bulunanlar›n deste¤i, sonraki etkinlikler
için umut verdi. Perﬂembe Pazar›, o gün
ö¤le üzeri sadece 1 saat aç›k kald›. Ama son
derece yararl› oldu.
Perﬂembe Pazar›n›, T›p
ö¤rencilerinin yan› s›ra Haydarpaﬂa Yerleﬂkesi’nde e¤itim
gören di¤er fakültelerin ö¤rencileri de ziyaret ettiler.
MaSCo etkinlikleri kapsam›nda baﬂlat›lan “Sinema Günleri” de Haydarpaﬂa Yerleﬂkesi’ne farkl› bir hava getirdi.
MaSCo gönüllüleri, bu etkinliklerin tekrarlanmas›n› isteyenleri, önümüzdeki günlerde yeni filmlerde buluﬂturacak.
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10 Kas›m töreni
U

lu önder Atatürk’ün ölüm y›ldönümü nedeniyle Marmara Üniversitesi Haydarpaﬂa Yerleﬂkesi’nde 10 Kas›m’da bir tören yap›ld›.
Ana kap› giriﬂinde yap›lan törene ö¤rencilerle birlikte fakülte ve yüksek okullar›n yöneticileri, ö¤retim üyeleri, di¤er
görevliler kat›ld›lar. Törende, T›p Fakültesi 3. s›n›f ö¤rencisi Emre ﬁener ile 2.
s›n›f ö¤rencisi Bu¤u Usanma ﬂiirler okuyup sunuculuk yapt›lar. Atatürk’ü anma

töreninin ikinci bölümü R
Salonu’nda
Prof. Dr. Ayd›n
Sav’›n
“Cumhuriyetin
temel ilkeleri”
konulu konferans›yla sürdü. Tören kapsam›nda ö¤leden sonra da Hukuk Fakültesi ö¤rencilerinin katk›lar›yla Sar› Zeybek adl› film gösterildi.

Prof. Tetik Fakülte 400 ö¤renciye
Kurulu’na seçildi burs veriliyor
›p Fakültesi Fakülte
Kurulu’nda üye de¤iﬂikli¤i oldu. Görev süresi
dolan Prof. Dr. Iﬂ›l Barlan’›n yerine, Ortopedi ve
Travmatoloji Anabilim Dal› ö¤retim üyesi Prof. Dr. Cihangir Tetik seçildi. Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi Fakülte
Kurulu, 9 ö¤retim üyesinden oluﬂuyor.
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çinde bulundu¤umuz ö¤retim y›l› baﬂ›nda fakültemizde burs alan ö¤renci say›s›
292 idi. Bu say› 108 ö¤rencimizin daha kat›l›m›yla 400’e yükseldi. Burs verilmesi uygun görülen ö¤renciler Burs Komisyonu’nun yapt›¤› de¤erlendirme sonucu belirlendi. Çeﬂitli kurumlardan al›nan deste¤in
yan›nda T›p Fakültesi ö¤retim üyelerinin
katk›lar› da önemli bir kaynak oluﬂturdu.

‹

Tüp Bebek Merkezi hasta kabulüne baﬂlad›
armara Üniversitesi Hastanesi Tüp Bebek Merkezi yeniden yap›land›r›larak
hizmete girdi. T›p Fakültesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim Dal› baﬂkan› Prof.
Dr. Fatih Durmuﬂo¤lu, Tüp Bebek Merkezi’yle ilgili ﬂu bilgiyi verdi:
“Tüp Bebek Merkezi’ne Aral›k ay›ndan itibaren hasta kabulüne baﬂland›. Yo¤un ilgi ile
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beklenmekte olan
merkezde 2007 Nisan ay›na kadar ön
kay›tlar
yap›ld›.
Merkezde hasta say›s›n›n 2007 y›l› ortalar›nda ayl›k 50 olmas› ön görülüyor.”

Prof. Dr. Fatih Durmuﬂo¤lu

Ö¤rencilerle ö¤retim üyeleri
Sultanahmet’i gezdiler
M

Prof. Naci Görür depremi anlatt›

armara Üniversitesi T›p Fakültesi ö¤renci dan›ﬂmanlar›, dan›ﬂmanl›k yapt›klar› ö¤rencilerle birlikte kenti gezdiler. Fakülteye yeni
baﬂlayan ö¤rencilere ‹stanbul’u tan›tmak amac›yla düzenlenen kent gezisi
iki kez yap›ld›. Sultanahmet ve çevresini kapsayan geziler 12 ve 19 Kas›m
Pazar günleri gerçekleﬂtirildi. Gezilerde rehberlik görevini, Doç. Dr. Refika
Ersu’nun eﬂi Ersan Ersu üstlendi. ‹ki
gezide de hava koﬂullar› güzeldi; ke-

yifli saatler yaﬂand›. Gezilere kat›lanlar yeni bilgiler edindiler. Ö¤rencilerin ve ö¤retim üyelerinin mutlulu¤u,
gelecekte de benzer etkinliklerin yap›lmas›n› gündeme getirdi.

stanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Genel Jeoloji Anabilim
Dal› ö¤retim üyesi Prof. Dr. Naci Görür, “Beklenen Marmara Depremi”ni anlatt›. Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi Dekanl›¤›’n›n “Ay›n
konferans›” etkinlikleri kapsam›nda düzenledi¤i toplant›y› ö¤retim
üyeleri, ö¤renciler ve çal›ﬂanlar izledi. Prof. Görür, Türkiye’de yürütülen deprem araﬂt›rmalar›n›, al›nan sonuçlar› anlatt› ve “geliyorum” diyen depreme duyars›z kal›nmas›ndan yak›nd›. Prof. Görür, önlem konusunda gerekli ad›mlar›n at›lmamas›ndan duydu¤u endiﬂeleri dinleyicilerle paylaﬂt›.

‹

‹nternet sitemiz yenileniyor
F

Marmara Üniversitesi Hastanesi
Modern Yo¤un Bak›m Ünitesi
armara Üniversitesi Hastanesi’nin yenilenen Yo¤un Bak›m Ünitesi, sa¤l›k hizmetlerinde büyük kolayl›k sa¤lad›. Modern donan›ml›
yeni yo¤un bak›m ünitesinde 19 yatak bulunuyor. Ünite; dahiliye, cerrahi ve koroner olmak üzere üç ayr› bölümde hizmet veriyor. Hastanemizin kurumsal kimli¤ine yak›ﬂan bir ünite olan Yo¤un Bak›m’da üç yar›
izole ve bir de tam izole
oda bulunuyor. Marmara Üniversitesi Hastanesi Baﬂhekimi Prof. Dr.
Akif ‹nan›c›, “Hasta ve
hizmet potansiyelimizle
uyumlu bir bölüm oluﬂtu; hekimlerimiz çal›ﬂma rahatl›¤› kazand›.
Önemli bir s›k›nt› aﬂ›lm›ﬂ oldu” diyor.
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akültemizin internet sitesini kullan›yor
musunuz? ‹nternet turu atarken buraya
da u¤ray›n.
http://tip.marmara.edu.tr adresinde fakülte
yaﬂam›n›zla ilgili pek çok bilgiye ulaﬂabilirsiniz. Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi
internet sitesi sürekli yenileniyor. ‹nternet
sitesi çal›ﬂmalar› Dekan Yard›mc›s› Prof.
Dr. Berrak Ye¤en baﬂkanl›¤›nda bir ekip
taraf›ndan yürütülüyor. ‹nternet grubunda
Doç. Dr. Refika Ersu, Dr. Devrim Keklik,
Dr. Can Erzik, Dr. Burak Aksu ve Dr.
Cevdet Nacar görev yap›yorlar. ‹nternet

çal›ﬂma grubunun düzenli toplant›lar›nda al›nan kararlar uygulamaya
konuluyor. Uygulamay› Dr. Devrim Keklik yürütüyor. Yak›nda hizmete
girecek yenilikler aras›nda ö¤rencilerin s›nav bilgilerine ulaﬂmalar› da
yer al›yor.
Önümüzdeki süreçte ö¤renci arkadaﬂlar›m›z kendilerine verilecek bireysel ﬂifrelerle s›nav sonuçlar›na
internet üzerinden ulaﬂabilecekler.

...Ve Dr. Refika Ersu

nternet al ma grubu (soldan sa a)
Dr. Berrak Ye en
Dr. Devrim Keklik
Dr. Cevdet Nacar
Dr. Can Erzik
Dr. Burak Aksu

