Anl›yoruz, an›yoruz

"Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek
de¤ildir. Benim düﬂüncelerimi, benim duygular›m›
anl›yorsan›z ve hissediyorsan›z, bu yeterlidir. "

Hizmet beﬂlisi

Baﬂlarken
evgili arkadafllar,
Marmara Üniversitesi
T›p Fakültesi Dekanl›¤›
olarak iç haberleflme amac›yla bir bülten yay›nlamaya
bafllad›k. Kurum içinde çeflitli etkinliklerimizi bu yolla
paylaflm›fl olaca¤›z. Bülten’in, akademik kadro, ö¤renci ve idari personel aras›nda sürekli bir bilgi ak›fl› sa¤layaca¤›n› umuyoruz.
fiimdilik 15 günde bir sizlere ulaflt›rmaya çal›flaca¤›m›z MÜ T›p
Fakültesi Bülteni, amac›na uygun k›sa haberler ve bunlara efllik
edecek foto¤raflarla, fakültemizin iç haberleflme arac› niteli¤ini
tafl›yacak. Bu ilk say›y›, Bülten’de nelerin yer alabilece¤ini gösteren bir örnek olarak kabul ediniz.
Bülten’in, bütün çal›flanlar›m›z için gerçek bir bilgilendirme ve
paylafl›m arac› olarak görülmesini diliyorum.
Hepinize sevgiler, sayg›lar sunuyorum.
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Ö¤renci ‹ﬂleri Birimi
akültemizin ö¤renci iﬂleri beﬂ kiﬂilik bir ekip taraf›ndan yürütülüyor. Ö¤renci ‹ﬂleri Birimi olarak hizmet veren ekip bayanlardan oluﬂuyor.
Fakülteye ad›m att›klar› günden mezun olduklar› güne, hatta daha sonras›na
kadar uzanan y›llar boyunca ö¤rencilerin bütün resmi iﬂlemlerini bu ekip yap›yor. Ekibe, usta ve deneyimli bir yönetici olan Ö¤r. Görevlisi Nursel Erdo¤an baﬂkanl›k ediyor. Ö¤renci ‹ﬂleri Birimi, Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi’ndeki 944 ö¤rencinin iﬂlerini yürütüyor.
Birim ﬂefi Yeﬂim Senemo¤lu haz›rl›k s›n›f›, Nihal Aﬂman 6’nc› s›n›f, Vildan
Oktar 1, 4 ve 5’inci s›n›f ve Perihan Saran da 2 ve 3’üncü s›n›f ö¤rencilerinden birinci derecede sorumlu olarak görev yap›yorlar. Nursel Erdo¤an’›n koordinasyonuyla yürütülen çal›ﬂmalar aras›nda ö¤rencilerin yan› s›ra mezunlar›m›z›n fakülte ile ilgili iﬂleri de yer al›yor.
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Prof. Dr. Tolga Da¤l›
Dekan

Perﬂembe Pazar›
F

akültemizin geleneksel MaSCo etkinlikleri
çerçevesinde önümüzdeki hafta bir “Ev iﬂi el iﬂi sergisi” düzenleniyor.
- Peki bu sergide ne gibi ürünler yer alacak?
- Güzel bir soru… Yan›tl›yoruz…
Pasta, börek, çörek, kek, kurabiye, po¤aça ve benzeri yiyecekler;
ayran, ﬂurup, ﬂ›ra, su ve meyve suyu gibi içecekler; kemer, toka, küpe, kolye, bilezik, bileklik ve
benzeri tak›lar sergide yer alacak. Ama ya tamamen el yap›m›
ya da el iﬂi ile geliﬂtirilmiﬂ, süslenmiﬂ olacak.
- Peki bu ürünleri kim yapacak?
- Bu daha güzel bir soru… Bunu
da gayet güzel bir ﬂekilde yan›tl›yoruz…
Burada sergilenecek ürünleri
MaSCo’ya katk›da bulunmak isteyen ö¤renci arkadaﬂlar›m›z üretecekler. Hadi kolay gelsin, zaman›n›z az!
http://tip.marmara.edu.tr/masco
16 Kas›m 2006 Perﬂembe günü,
ana kap› giriﬂi saat 12:30 – 13:30 aras›
Düzenleme ekibinden 3.
s›n›f ö¤rencileri Sinem
S›ng›n, Ayﬂenur Özel ve
Alev Esercan diyorlar ki:
“Arkadaﬂlar MaSCo’yu
sevmeyen var m›?
Öyleyse o gün hepinizi
sergimize bekliyoruz.”

Ö¤r. Görevlisi Nursel Erdo¤an ve çal›ﬂma arkadaﬂlar›; Yeﬂim Senemo¤lu,
Vildan Oktar, Nihal Aﬂman, Perihan Saran.

Prof. Dr. Önder Us
tv program›nda
Fakültemiz Nöroloji Ana Bilim Dal›
Baﬂkan› Prof. Dr. Önder Us, geçen
hafta TV8’de “Bu Sabah” program›na
kat›ld›. Dr. Us, programda, s›k görülen bir sa¤l›k sorunu olan baﬂ a¤r›s›n›
anlatt›. Baﬂ a¤r›s›n›n görülme s›kl›¤›
ve nedenleri konusunda bilgi veren
Dr. Us, bu sorunun bir baﬂka sa¤l›k
sorununun habercisi veya sonucu olabilece¤ine dikkat çekti. Dr. Us, nöroloji alan›nda dünyadaki çal›ﬂmalara da
de¤inerek, 2008 y›l› may›s ay›nda ‹stanbul’da yap›lacak Uluslar aras› Nörofizyoloji Kongresi hakk›nda da k›sa
bilgi verdi.

Ö¤renci temsilcileri
E¤itimin yürütülmesiyle ilgili kararlar›n al›nd›¤› Koordinatörler Kurulu’nun bu
y›lki ö¤renci temsilcileri belirlendi. Her s›n›f, ö¤renci temsilcisini seçimle belirledi. Buna göre, Koordinatörler Kurulu’nda birinci s›n›f ö¤rencilerini Kenan
Özendi, ikinci s›n›f ö¤rencilerini Elnur Sahibov, üçüncü s›n›f ö¤rencilerini Pelin Elibol, döndüncü s›n›f ö¤rencilerini Nihat Bu¤ra A¤ao¤lu, beﬂinci s›n›f ö¤rencilerini Yener Akyuva, alt›nc› s›n›f ö¤rencilerini Ali Gemici temsil edecekler. Dördüncü s›n›f temsilcisi Nihat Bu¤ra A¤ao¤lu, ayr›ca Marmara Üniversitesi genelindeki toplant›larda T›p Fakültesi ö¤rencilerini temsil edecek.

