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-ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA TOPLULUĞU- 

(ATABAT) 

ATABAT Kulübü 2001 yılında başta tıp fakültesi öğrencileri olmak üzere Atatürk Üniversitesi öğrencilerine bilimsel kongre 

ve seminerler düzenlemek, sosyal ve kültürel etkinlikleri organize edip bu etkinliklere katılımcı sağlamak amacıyla 

kurulmuştur. Düzenlediği ulusal kongreler ile adından çokça bahsettirmiştir.  

Üyesi olduğumuz Ulusal Bilimsel Araştırma Toplulukları (UluBAT) bünyesinde bulunan 61 Tıp Fakültesi kulübü ile sürekli 

iletişimde olup bilgi alışverişini sürdürüyoruz. 
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Açtığımız alt kollar ile bilimsel araştırmanın bizzat içinde olup öğrencilerimizin ilgili olduğu konularda birbirleri ile fikir 

alışverişinde bulunduğu, kıymetli akademisyenlerimizin de katıldığı tartışma ortamı ile öğrenip araştırıyoruz.  

Şimdilik; Sinir Bilim, Mikrobiyoloji, Hayvan Deneyleri, Kanser Araştırmaları Alt Kollarını açmış olmakla birlikte ileride 

daha çeşitli alt kollarımızın olması için çalışıyoruz. Eğer sizin de yeni bir alt kol fikriniz varsa kulübümüz bünyesinde 

çalışmalara başlayabilirsiniz. 

ETKİNLİKLERİMİZ 

TANIŞMA ETKİNLİĞİ (TREKKİNG) 

İnsan insanı yolda tanır, siz de bizi yolda tanıyın dedik ve seneye bu etkinlikle başladık. Anadolunun Zirvesine yürüyerek 

çıkıp o yorucu geçen yoldan sonra zirvede çayımızı yudumlamanın verdiği hazzın bir başka olduğunu anladık. 

 

TIPTA SANAL GERÇEKLİK VE MODELLEME SEMİNERİ ‘DR. YUSUF YEŞİL’ 

Hızlı yaşayıp, öğrenmeyi de hızlandırmak istediğimiz şu çağda birçok şeyi elektronik ortama taşıdık, tıp ve tıp eğitimi de 

dahil. Bu alanda öncü insanlar sayesinde insan vücuduna dair birçok görüntü maketlerden ekranlara, ekranlardan 

gerçeğe taşındı. Sanal ve gerçek artık iki ayrı şey değil. Sanal gerçeklik teknolojisiyle izlenebilen ilk bilimsel animasyonu 

geliştiren, henüz tıp fakültesi bitmeden çalışmalarını kurumsallaştırıp Yeşil Science'ı kuran Yusuf Yeşil'in, bizlere 

geliştirdiği teknolojiden ve tecrübelerinden bahsettiği bilgilendirici ve interaktif bir konferans gerçekleştirdik. 
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SUNUM EĞİTİMİ 

Kıymetli hocamız Prof. Dr. Metin Akgün ile gerçekleştirdiğimiz etkinlikte ‘Etkili sözlü sunum nasıl yapılır?’ sorumuza 

cevap aldık. Gerçekleştirdiğimiz İlk Sunum Günleri etkinliğimiz için güzel bir alt yapı oldu. 

 

ATABAT İLK SUNUM GÜNLERİ  

Bize göre bir bilimsel çalışma ne kadar önemliyse yapılan çalışmaları başkalarına sunabilmek de o kadar önemli. Bu 

becerimizi artırmak için üniversitemizde ilk defa yaptığımız İlk Sunum Günleri etkinliğimizde öğrencilerin tecrübe 

edinmesini amaçladık. Tanıdık yüzlere karşı sunum yapmak ve tüm sunum yapan arkadaşlarımızın da ilk sunumları 

olduğunu bilmek heyecanımızı yenmek için çok yardımcı oldu. 
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ATABAT KONGRE 

En son 11. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi -Solunum Zirvesi- ile ilgiyi üstünde toplayan ATABAT; misafir ettiği çok kıymetli 

hocalar ve araştırma yapmış 22 öğrenci sunumu ile katılımcı 500 öğrenciye dolu dolu bir bilimsel program hazırladı. 

Erzurum’da yapılabilecek tüm sosyal aktiviteleri ise bu kongrede birleştirdik. Kongre Galası, Meşhur Erzurum Cağ Kebabı, 

Tarihi Erzurum Evleri, Ejder3200’de Kayak, Kızak, Karaoke eğlencesi, Dağda Sucuk Ekmek ve şehri tanıtan şehir gezisi ile 

gerçekten çok eğlendik.  
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14 MART TIP RESEPSİYONU 

Fakültemizde aktif olan 6 kulüp ile birlikte vintage konseptindeki balomuzda 14 Mart Tıp Bayramımızı kutladık. Çekilişle 

her 4 kişiden birine hediye verdiğimiz balomuzda büyük hediye Nevşehir Göreme’de 5 yıldızlı otelde 2 kişilik 2 gecelik 

otel konaklamasıydı. 

 

 

 

BİZİMLE SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZDAN VE MAİL ADRESİMİZDEN İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ 

ata-bat.com 

Twitter: twitter.com/atabattip 

İnstagram: instagram.com/atabattip 

Mail Adreslerimiz 

 atabat25@gmail.com   /    atabat@ulubat.org 
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