Ülkemize ve insanl›¤a 142 hekim daha kazand›rd›k

Marmara T›p’ta diploma coﬂkusu
armara Üniversitesi T›p Fakültesi’ndeki
e¤itimlerini baﬂar›yla tamamlayan 8’i yabanc› uyruklu 142 ö¤renci, 19. Dönem Mezunlar› olarak 2 Temmuz Pazartesi günü Caddebostan
Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle diplomalar›n›
ald›lar.
Saat 13:30’da baﬂlayan törene yeni mezun genç
doktorlar›n yan› s›ra MÜ T›p Fakültesi ö¤retim üyeleri
ve mezunlar›n aileleri de kat›ld›lar.
Tören, Prof. Dr. Tan›l Esemenli’nin haz›rlad›¤› bir

M

video gösterimi ile baﬂlad›. Ö¤rencilerin fakülte y›llar›ndan kesitler içeren video klibin son bölümünde cumhuriyetimizin kuruluﬂunu haz›rlayan Kurtuluﬂ Savaﬂ›
görüntüleri salonda coﬂkulu bir hava oluﬂturdu. ‹stiklal
Marﬂ›m›z bu coﬂku içinde hep bir a¤›zdan söylendi.
Dekan›m›z›n konuﬂmas›
Törende bir konuﬂma yapan Dekan›m›z Prof. Dr.
Mithat Erenus, ö¤rencilere, ald›klar› e¤itimin gere¤i
olarak sunacaklar› sa¤l›k hizmetinin yan›nda, ülke sorunlar›na duyarl›, Atatürk ilke
ve devrimlerine sahip ç›kan
cumhuriyetçi bireyler olarak
davranmalar›n› tavsiye etti.
Prof. Erenus, “Ö¤rendiklerinizi
en iyi ﬂekilde uygulayaca¤›n›za
inan›yorum. Ülkemiz ve insanl›k sizden hizmet bekliyor. Bu
hizmet sürecinde hepinize baﬂar›lar diliyorum, yolunuz aç›k olsun” dedi. Prof. Erenus, konuﬂmas›nda genç doktorlar›n yetiﬂ-

1. U¤ur Özdemir (90,50 puan)
2. Sinem Karaosman (88,33 puan)
Ödülünü Dekan›m›z Prof. Dr. Erenus verdi. Ödülünü ‹TO Bﬂkan›. Prof. Dr. Aktan verdi.

3. Murat ﬁakir Ekﬂi (87,00 puan) Ödülünü
G.D. Dekan›m›z Prof. Dr. Akdaﬂ verdi

mesindeki özverili çal›ﬂmalar› nedeniyle ö¤retim üyelerine ve e¤itim sürecinde türlü zorluklara gö¤üs gererek çocuklar›na destek olan ailelere teﬂekkür etti.
Prof. Dr. Özdemir Aktan da ‹stanbul Tabip Odas›
Baﬂkan› olarak yapt›¤› konuﬂmada, genç doktorlar›n
fakülte s›navlar›nda baﬂar›l› olduklar›na iﬂaret ederek,
“ﬁimdi sizi meslek s›nav› bekliyor. ‹nan›yoruz ki, bu
s›navda da baﬂar›l› olacaks›n›z” dedi ve ülke sorunlar›na duyarl› olmaya ça¤›rd›.
Diploma coﬂkusu
Törende Prof. Dr. Y›ld›z Elmas yönetiminde Marmara Üniversitesi Atatürk E¤itim Fakültesi Müzik Bölümü mensuplar›ndan oluﬂan ekip, Bülent Küçük taraf›ndan viyola ve piyano için düzenlenen üç eser seslendirdi.
Daha sonra ö¤renciler ad s›ras›na göre anons edilerek sahnede ö¤retim üyelerinin elinden diplomalar›n›
ald›lar.
Tören ak›ﬂ›n› MÜ Hastanesi Baﬂhekim Yard›mc›s› Doç. Dr. Pamir Atagündüz ile sanatç› Pelin Körmükçü kusursuz bir sunumla sa¤lad›lar.

4. Melike Karacakaya (86,67 puan) Ödülünü G.D. Dekan›m›z Prof. Dr. Tözün verdi

5. Mesut Keçebaﬂ (85,50) Ödülünü
G.D. Dekan›m›z Prof. Dr. Berkman verdi.

Marmaral›lar›n mezuniyet töreni

Rektör Pur: “Gençler yolunuz aç›k olsun!”
armara Üniversitesi
2006-2007
dönemi
mezunlar› bu y›l ilki
yap›lan ortak diploma töreni nedeniyle ‹nönü Stadyumu’nda buluﬂtular.
1 Temmuz 2007 Pazar günü
gerçekleﬂen törene Marmara
Üniversitesi’nin bütün fakülte ve
yüksek okullar› mezunlar› kat›ld›lar. Yeni mezunlar fakültelerinin flamalar›yla sahada yerlerini
al›rken, Rektörümüz Prof. Dr.
Necla Pur ile fakülte ve yüksek
okullar›n yöneticileri, ö¤retim
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üyeleri ve tribünleri dolduran ö¤renci yak›nlar› taraf›ndan alk›ﬂlarla karﬂ›land›lar.
Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necla Pur, gençlere
hitaben yapt›¤›
konuﬂmada,ülke
sorunlar›n›n çözümünde üstlenecekleri görevlerde kendilerine
baﬂar›lar diledi.
Prof Pur, gençlerin Cumhuriyete,
Atatürk ilke ve
devrimlerine sahip ç›kmalar›n›
isteyerek, “Ald›-

¤›n›z e¤itimle ülkemize ve insanl›¤a hizmet için y›lmadan yorulmadan bilimin önderli¤inde çaba
gösterece¤inize inanc›m›z tamd›r; yolunuz aç›k olsun!” dedi.
Rektör Pur, konuﬂmas›nda,
çocuklar›na verdikleri destek nedeniyle velileri de tebrik etti.
Törende fakülte
ve yüksek okullar›n
birincilerine dekan ve
okul müdürleri taraf›ndan plaketleri verildi. Daha sonra her
fakülte ve yüksek
okulun mezunlar› s›rayla meslek and› içtiler.

Marmara Üniversitesi 2006 –
2007 Dönemi Mezuniyet Töreni,
resmi program›n ard›ndan müzik
ﬂöleni ile devam etti. ‹nönü Stadyumu’ndaki törene kat›lan yeni
mezunlar ve tribünleri dolduran
yak›nlar› sanatç› Funda Arar’›n
konserini izlediler.

