TIP EĞİTİMİ ÇALIŞMA KOLU 2018-2019 HAZİRAN AYI
SKYPE TOPLANTISI
Tarih:10.06.2018
Saat:22.00
NOME:Gülsüm Kırhan
Moderatör:Gülsüm Kırhan
Raportör:Ahmet Fatih Çalışkan
Gündem Maddeleri:
•
•
•
•
•
•

Yeni Döneme Merhaba
Yerel Birlik Temsiliyeti
LOME Sorumlulukları
Mail adresi/Facebook/ Sosyal Medya kullanımları
Ulusal Tıp Eğitimi Takımı Başvuruları
Kapanış

Dönemin ilk toplantısı olması sebebiyle toplantı öncesi 5 dakika tanışmaya ayrıldı. Herkes
kendini tanıttık sonra Gülsüm Kırhan’ın söz alması ile toplantı başladı.
Gülsüm Kırhan: Yıl içinde de bol bol birbirimizi tanıma fırsatını yakalayacağımıza inanıyorum
zaten. Tüm gönüllüleri burada görmek mutluluk verici,toplantıya başlayabiliriz artık sanırım
vaktimizi çok geçirmeden Yıla ve Tıp Eğitimine genel bir bakış yapmış olacağız aslında.
Daha sonra moderatör ve söz isteme emojisi belirlendi ve yoklama alındı.

Katılımcılar ( İsim, Yerel Birlik, Görev) :
1. Gülsüm Kırhan, Biruni TÖB, NOME
2. Kaan Can Demirbaş, Cerrahpaşa TÖB, LOME
3. Murat Mert Bayrak Süleyman Demirel TÖB/LOME
4. Burak Suna, Ankara TÖB, LOME
5. Ayşe Arkılıç, Yüksek İhtisas TÖB, LOME
6. Seçil Aksoy,Çanakkale Onsekiz Mart TÖB, VP
7. Ahmet Fatih Çalışkan, Cerrahpaşa TÖB, Başkan
8. Alp Çalı Çukurova TÖB/LOME
9. Ahmet Dicle Sarıtaş, İnönü TÖB, LOME
10. Tuğçe Yandım, Kırıkkale TÖB, LOME
11. Alp Akın, KTÜ TÖB, LOME
12. Volkan Özcan, Ordu TÖB, Denetim Kurulu
13. Kardelen Uzun, Acıbadem TÖB, LOME

14. Aleyna Dal, Bezmialem TÖB, LOME
15. Aybike Buse Kalkay,Bahçeşehir TÖB,Başkan
16. Talha Söylemez, PamukkaleTÖB, LOME
17. Ufuk Polat, Rize RTE TÖB, LOME
18. Ataberk Çoğan,Adnan Menderes TÖB, LOME
19. Eylül Erçin Trakya TÖB, Tıp Eğitimi Gönüllüsü
20. Burak Küka, İstanbul Aydın TÖB, VPİ
21. Derya Koç, Medeniyet TÖB, LOME
22. Eda Yazıcı,Trakya TÖB,LOME
23. Mihran Kızıl, Namık Kemal TÖB, Başkan
24. Ayşe Gürler, Niğde Ömer Halisdemir TÖB, LOME
25. Betül Özcan, Alanya TÖB, LOME
26. Ayşe Gül Aksoy, Selçuk TÖB, Genel Sekreter
27. Halil Leygara, Kâtip Çelebi TÖB, LOME
28. İdil Merve Mutlu, Ege TÖB, LOME
29. Erdem Özek Karatay TÖB, LOME
30. Muhammet Fatih Akyüz Ordu TÖB tıp eğitimi gönüllüsü
31. Kutluhan Çınbay, Muğla TÖB, Genel Sekreter
32. Ela Yabancı, Bilim TÖB, LOME
33. Tuğrul KIRMIZI, BozokTÖB, LOME
34. Rumeysa Uzun, Namık Kemal TÖB, LOME
35. Duru Naz Günaydın, Ufuk TÖB, LOME
36. Tuba Tetik, Fırat TÖB, LOME
37. Sedanur Çınar, Gaziosmanpaşa TÖB, Tıp Eğitimi gönüllüsü
38. Muhammed Enes Kadakal, Gazi TÖB, LOME
39. Ece Ezelsoy, Yeditepe TÖB, LORA
40. Maide Öykü Sönmez, Ondokuz Mayıs TÖB, LOME
41. Ecemnaz Aksu, Akdeniz TÖB, LOME
42. Dinçay İçen, Gaziantep TÖBE, LOME
43. Sema Yeniekinci,Kahramanmaraş TÖB, LOME
44. Begüm Nur Tibet, SANKO TÖB, LOME
45. Aleyna Öner, Ankara Yıldırım Beyazıt TÖB,LOME
46. Elif DEMİRSLAN BOZOK TÖB Başkanı
47. Ali Mutlu, Koç-TÖB, Mali Koordinatör
48. Enes Bilir, Acıbadem TÖB, İç İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı
49. Dursun Nar - Ankara Yıldırım Beyazıt TÖB Tıp Eğitimi Gönüllüsü
50. Keziban Kurubaş Akdeniz TÖB, tıp eğitimi gönüllüsü
51. Özge, Mustafa Kemal TÖB, Denetim
52. Giray Özgirgin, Hacettepe TÖB, LOME

1.Gündem Maddesi: Yeni Döneme Merhaba
Gülsüm Kırhan:İlk gündem maddesi ile toplantımıza başlıyoruz.
Merhaba Arkadaşlar, hepiniz dönemin ilk toplantısına hoşgeldinizzz. Sizlerle bu toplantıyı
gerçekleştiriyor olduğum için çok heyecanlıyım😊Eminim siz de en az benim kadar
heyecanlısınızdır. Önce kendimi tanıtayım. Ben Gülsüm Kırhan Biruni Üniversitesi Tıp
Fakültesi 3.sınıf öğrencisiyim, 4 olacağım umarım😊Tıp Eğitimi Direktörü olarak 3 yıl önce
birlikle tanıştım.Şimdi de Ulusal Tıp Eğitimi Direktörü olarak göreve başlamış bulunmaktayım.
Sıfatlar ne olursa olsun Tıp Eğitimi Gönüllülüğü daim kalır arkadaşlar hep bu inançla çalıştım
umarım bundan sonra da hepimiz bu şekilde motivasyonumuzu kaybetmeden çok verimli bir
dönem geçiririz. :))
Her ay gerçekleştirilen 10/10 toplantılarımıza direktörlerimizin katılımı son derece
önemlidir.Bu özen ile başlarsak böyle gidecektir diye umarak toplantıyı gerçekleştirmek
istiyorum.Bu günkü gündem maddelerimiz tanışma, Yeni döneme ve Tıp Eğitimi Çalışma
Koluna genel bir bakış şeklinde olacak.Henüz çoğu direktörümüzün seçilmemiş olması
nedeniyle yaz sonu yaptığımız skype toplantısında,Yaz okulumuzda ve bir sonraki
toplantımızda da, Ulusal Tıp Eğitimi Takımı ile gerekli olduğunu düşündüğümüz takdirde,
tekrar bu gündem maddelerine yer vereceğiz hiç merak etmeyin😊Burada sorusu olan?
Aybike Buse Kalkay: Yeni LOME’lerle bir whatsapp grubu kuruldu mu acaba?
Gülsüm Kırhan: Gündem maddelerimiz arasında bu konuda var Aybike. Bugün itibari ile
kurmuş olacağız. Sürprizdi ama ben ileteyim size şimdiden
Murat Berk Bayrak: Yaz okulunun tarihi ve yeri nedir acaba belirli bir şey var mı?
Gülsüm Kırhan: Yaz Okulunu Ağustos ayının ilkyarısı yapmayı hedeflemekteyiz.
Koordinatörlük ve ev sahipliği başvuruları en kısa zamanda açılacaktır. Ardından Temmuz
ayında da katılımcı başvurularını açmış olacağız.
Rümeysa Uzun: Yaz Okuluna katılmayı istiyorum fakat aynı tarihlerde yurtiçi stajım var, belki
başkalarının da aynı tarihe denk geliyordur. Bu konuda bir şey yapılabilir mi?
Gülsüm Kırhan: Tarihleri planlarken diğer çalışma kolları ile de iletişimde kalmaya özen
gösteriyoruz. Tabiki bu konuya da dikkat etmeye çalışacağız, umuyorum ki tüm
gönüllülerimizin katılım sağladığı verimli bir toplantı olacak. Başka sorumuz yoksa diğer
gündem maddemize geçiyoruz.

2. Gündem Maddesi: Yerel Birlik Temsiliyeti
Gülsüm Kırhan:Yerel Birliklerimizde Tıp eğitimini temsil etmek en temel hedefimiz olacak bu
temsiliyeti güçlendirmek adına Ulusal Takım olarak biz daima yanınızda olacağız. Ulusal
etkinliklerle, Dış paydaşlarımızla iletişimle yerellerinizden başlayarak Ulusal bir gelişimi
hedeflemekteyiz. Sizlere büyük bir de sürprizimiz olacak!!!! Üzerinde çalıştığımız 16-18
dönemleri çalışmalarını da içeren temsiliyetinizde sizlere yardımcı olacak kaynakları içeren
Survival Kıt’i yaz döneminde sizlerle paylaşmış olacağız. O dönem NOME’lerimiz de sonsuz

teşekkür ediyorum, Cemre Çelebi ve Ömer Gürlek’e. Dopdolu bu link için beklemede
kalın😊)Sorusu olan?
Tuğrul Kırmızı: Survival KIT tam olarak ne oluyor biraz daha açabilir misiniz?
Gülsüm Kırhan:Tabi ki. Yıl boyunca kaynak olarak kullanabileceğiniz KÇG çıktıları,
bildirilerimiz, etkinlik fikirleri, tıp eğitimi sözlüğü ve daha birçok kaynağı içeren bir drive
dosyası aslında. LOME’lerimizden olumlu dönüşler aldığımız ve kendim de kesinlikle LOME
iken yararlı bulduğum kaynakları da eklediğimiz bir dosya olacak. Umuyorum ki sizlere
kolaylık sağlayacaktır.Bir diğer gündem maddemiz ile devam ediyoruz.

3. Gündem Maddesi: LOME Sorumlulukları
Gülsüm Kırhan:Yerel çalışma kolunun aktifliğinin daimi olması için tüzüğümüzde de yer alan
Lomelerin uyması gereken sorumluluklar bulunmakta.
Aylık ritüellerimiz var.LİTS’imiz (Lome İzlem Takip Sistemi) bulunmakta.
✓ Her ay 10’u 22.00’da gerçekleştirdiğimiz genel skype toplantılarımız bulunmakta daha
önce de belirttiğim gibi😊Bu toplantılara katılım LOME’lerin verimi için önem arz
etmekte.
✓ Her ayın 5’ine kadar tipegitimi.turkmsic.net adresinden bir önceki ayın aylık raporunu
doldurmanız gerekmekte.Biz, Ulusal Tıp Eğitimi Takımı(UTET) bunları,tek tek okuyoruz
ve LİTS’e puanlıyoruz.Bu sizin aktifliğiniz için çok önemli.Doldurmadığınız takdir de
yerellerinize doldurmadığınıza dair mail atıyoruz.Yaz aylarında rapor yazımını zorunlu
tutmayacağım ve Ağustosta sizden Haziran,Temmuz,Ağustos aylarının raporunu tek
bir rapor halinde birlikte isteyeceğim.
Siteye raporumuzu kullanıcı girişimizi yaparak dolduracağız. Peki, bunu nasıl yapacağız?
Eğer şifreniz elinizde yoksa:
•
•

•

Eski LOME’lerinizden şifrelerinizi alabilirsiniz.
Alamazsanız yeni parola isteye tıklayarak, yerel birlik başkanınızdan gelen maili size
yönlendirmesini
rica
ederek,
yerel
birlik
mail
adreslerinize(örn:biruni@turkmsic.net’e) gelen bağlantı ile tek seferlik giriş
yapabilirsiniz daha sonra yeni parolalarınızı düzenleyebilirsiniz
Bunda da sorun yaşarsanız ntsdd@turkmsic.net adresinden Furkan’a ulaşabilirsiniz.

Ayşe Gürler: Niğde Ömer Halisdemir TÖB olarak yeni kurulduk. Erişim için farklı bir şey
yapmamız gerekiyor mu?
Gülsüm Kırhan: Öncelikle tebrikler, yeni yerelleri aramızda görmek mutluluk verici. Bu
konuda bildiğim kadarı ile yerel birlik yönetiminizin ulusal İç ilişkiler ile veya bilişim
haberleşme ile iletişime geçmesi durumunda gerekli yönlendirme yapılacaktır. Siteye girş
yapamadığınız durumlarda ise, sitedeki rapor formatını Word e doldurarak tarihinde
nome@turkmsic.net veya tipegitimitakimi@turkmsic.net ten bize iletebilirsiniz.
Kaan Can Demirbaş: Ağustos ayının gene 5'inde mi rapor yollanacak? Yoksa Ağustos
raporunu da atabilmemiz için daha geç bir tarihte mi atacağız?

Gülsüm Kırhan: Haziran Temmuz ve Ağustos ayı için yazacağınız raporları, Eylül ayının 5 ine
kadar iletmeniz gerekmekte. 3 ay için bir rapor yazmış olacaksınız.
Tuğrul Kırmızı: Yerel Tıp Eğitimi Kolu adına bir mail adresi oluyor mu yoksa mailleşme için
birliğin genel mail adresi mi kullanılıyor?
Gülsüm Kırhan: Tıp Eğitimi çalışma kolu mail adresimiz bulunmakta, geçen dönem ekibine de
başta Zeynep olmak üzere sonsuz teşekkür ederiz. Mailin aktifleştirilmesi ile bu dönem de o
maili kullanacağız. Birazdan sizlerle paylaşmış olacağım.
Aleyna Öner: Yaz sürecinde raporlamamız gereken ne gibi sorumluluklarımız var?
Gülsüm Kırhan: Sitemizde rapor formatımız bulunmakta, tipegitimi.turkmsic.net e girerek
örnek raporlara bakmanızı tavsiye ederim. Ay boyunca yaptığınız etkinlik/aktivite ve
savunuculuk faaliyetlerini içeren bir rapor.
Ecemnaz Aksu: Yanlış hatırlamıyorsam yerel birliğimde görev teslimi 1 Eylül olarak yazıyordu.
Bu yaz aylarında yazılacak raporu benim sorumluluğumda mı eski LOME min mi acaba?
Teşekkür Ederim.
Gülsüm Kırhan: Yerel birliklerin de kendi iç tüzükleri bulunmakta, yani her yerelin durumu
farklı olabiliyor çok değişmese de, bazı yereller yaz ile göreve başlarken bazıları yazı
handover için fırsat olarak değerlendiriyor. Raporun doldurulmuş olması bizim yerel tıp
eğitimi direktörümüzden beklentimiz. Tercihimiz tabi ki o dönem aktif çalışmakta olan
LOME’nin doldurmuş olması olacaktır. Yine de yereldeki bir önceki LOME ile iletişimde
kalarak ilerlemeni tavsiye edebilirim.
Bu gündem maddesi için başka sorusu olan? Sanırım en merak edilen buymuş, yoksa diğer
maddeye geçiyorum.

4. Gündem Maddesi: Mail adresi/Facebook/ Sosyal Medya
kullanımları
Gülsüm Kırhan:Bu link: https://chat.whatsapp.com/Abe6miMxLHQ6NB4VJLgBIo ile
whatsapp grubuna dahil olmuş olacaksınız yalnız sizlerden ricam Sadece Tıp Eğitimi
Direktörlerimizin olduğu bir grup önceliğimiz olacak. Belki sonrası için daha geniş bir grup
düşünebiliriz😊
Arkadaşlar whatsapp grubumuza katılımı skype sonrası da gerçekleştirebilirsiniz, bu mutlu
haberi hemen paylaşmak istedim ☺Bir diğer sürprizimiz ise,
18-19 Dönemi Facebook Grubumuzu da kurmuş bulunmaktayız.18-19 Tıp Eğitimi Çalışma
Kolu adlı grubumuza istek göndererek katılmayı unutmayın. TurkMSIC SCOME sayfamızı ise
malesef ki aktif kullanamıyoruz. UTET olarak bu konuda da çalışıyor olacağız.
Bunun yanında kesinlikle takipte kalmanız geren mail grubumuza da dahil olmayı unutmayın:
turkmsic_tipegitimi@googlegroups.com

Arkadaşlar bu grupların her birinde temsiliyet sağlıyor olmanız inanın ki iletişimimizi çok
güçlendirecek ve sizler adına verimli olacaktır. Bu konudaki motivasyonunuzu ve özverinizi
bekliyorum. Sorusu olan?
Ayşe Gürler: Başkanımızın yerele attığı mail adreslerinde benim maili yanlış verilmişti, bu
gruba doğru mail adresimle katılırsam sorun ortadan kalkar mı? Teşekkür ederim.
Gülsüm Kırhan: Bu hafta içerisinde yerellerinizle paylaşacağım bir iletişim formu olacak,
LOME bilgilerini talep ettiğim o formda doğrusu olduğu sürece sorun olmayacaktır.
O zaman herkesin merakla beklediği son gündem maddemize geçiyoruz.

5. Gündem Maddesi: Ulusal Tıp Eğitimi Takımı Başvuruları
Gülsüm Kırhan: Bildiğiniz üzere takım başvuruşlarını açmış bulunmaktayız. Ulusal Tıp Eğitimi
Takımı üyesi olarak Tıp Eğitiminde çok daha aktif bir dönem geçirmeyi hedefliyorsanız
başvurularınız için 15 Haziran' a kadar vaktiniz bulunmakta. 😇🎉🎉🎉
➢ Form Linki: https://goo.gl/forms/9DMZ67IA1E3JgA5r1
➢ Başvurunuzun tamamlanması için formu doldurduktan sonra CV’niz ve Motivasyon
Mektubunuzu secgen@turkmsic.net’eiletmeniz gerekmektedir.
NOME Asistanlığı adaylığına dair ilgili tüzük maddeleri,
2.2.3. NOME Asistanlığına aday olacak kişinin aşağıdaki koşullara uyuyor olması
gerekmektedir;
a) TurkMSIC’in ve SCOME’nin işleyişi, yapısı ve ilişkileri hakkında temel bilgilere sahip olmak,
b) En az 1 Genel Kurulda SCOME ayrılmış oturumuna katılmış olmak,
c) En az 6 ay aktif LOME’lik veya 1 yıl LOME Asistanlığı görevini yürütmüş olmak,
d) En az 1 Çalışma Kolu Projesine katılmış olmak,
e) TurkMSIC’te temsil edilen asil, yedek veya aday yerel kurul üyesi olmak.
Dikkat edilecek başvuru değerlendirme kriterleri:
•
•
•
•
•
•
•

Tıp Eğitimi Çalışma Kolu prensiplerine, vizyon ve misyonuna hakim
Tıp eğitimi sorunları hakkında ilgili ve bilgi sahibi
Takım çalışmasında bulunabilecek ve Takım içi dinamiklere uyabilecek
Sorumluluk almaktan kaçmayan ve verilen sorumluluğu zamanında yerine getiren
Tıp Eğitimini geliştirmek adına araştırmaları, fikirleri ve düşünceleri ile katkıda
bulunabilecek
Motivasyonu yüksek ve daimi
Tıp Eğitimi Gönüllüsü

İlgili tüzük maddeleri ve kriterlere formdan da ulaşabilirsiniz. Her türlü sorunuzda
nome@turkmsic.net üzerinden benimle daima iletişime geçebilirsiniz.

Fatih Akyüz:Nome asistanı olabilmek için tüzük aynen işletilecek mi yoksa geçen sene
yaşanan olağanüstü durumdan ötürü esneklik sağlanacak mı?
Gülsüm Kırhan:Geçen seneki olağanüstü durum bu dönemi etkilemeyecektir.Ulusal
Yönetimin çalışmaları, çalışmalarımız bu yönde. Bu dönemki Tüzüğümüz öncelikli
olacaktır.Umudumuz bu yönde tabiki.
Ayşe Gül Aksoy: Ben yerelimde LOME değilim bu yüzden paylaşılan grup linklerini direk
olarak LOME’mize iletmem yeterli olur mu ve toplantı raporuna nereden ulaşabilirim?
Gülsüm Kırhan: Kesinlikle yeterli olacaktır, aslında rica olarak belirttiğim buydu zaten,
teşekkür ederim hassasiyetin ve sorun için. Toplantı raporumuzu siteye yükleyerek
ilerliyorduk önceki dönemlerde fakat sitelerimizin bir güncellenme durumu olacak sanırım.
Mail grubu üzerinden tüm gönüllülerimize iletmiş olacağız. Aynı şekilde facebook
gruplarımızın da takibinde kalabilirsiniz raporlar için.
Arkadaşlar bana en sık sorulan sorulardan biri de formdaki yeni kavramlar oldu aslında.
Sosyal Yeterlilik ve Sağlıkta İnsan Gücü gibi. Bu kavramları dönem içinde hep beraber
oturtacağımıza inanıyorum yine de ilgilenip araştıran tüm gönüllülerimizi sıkı sıkı
kucaklıyorum.
O zaman başka soru yoksa kapanışa geçebiliriz. Kapanışta sizlere Görüş bildirilerimizi
iletiyorum arkadaşlar, siteden ulaşamayanlar ve soran arkadaşlarımız vesilesiyle. Keyifli
okumalar ve beyin fırtınaları diliyorum.
Umarım verimli bir toplantı olmuştur. Kapanış şarkımızı kim paylaşmak ister?
❖ Toplantı, kapanış şarkıları ve iyi akşamlar dilekleri ile 23.23’te son buldu.

