Genel Kurul:
Türk Tıp Öğrencileri Birliği 2016 Genel Kurulu
Yönetici Adı-Soyadı:
ÖMER GÜRLEK
Yöneticinin Görevi:
Tıp Eğitimi Direktörü
Yöneticinin Telefon Numarası:
0505 862 89 39
Yöneticinin E-posta Adresi:
nome@turkmsic.net
Dönem içerisindeki hedefleriniz:
Tıp Eğitimi Çalışma Kolu'nun Hareket Planı doğrultusunda belirlenen çalışma alanlarında
faaliyetleri sürdürmek ;
-Savunuculuk
-Kariyer Planlama
-Tıp Eğitiminin Tanıtılması ve Kaynak Sağlanması
-Mesleki Gelişim
UTET görev tanımları ile birlikte takım içi görev paylaşımlarının sağlanması
-IFMSA Sorumlusu
-Kaynak Sorumlusu
-Medya Sorumlusu
-Tüzük REİS
-Dış İlişkiler Sorumlusu
Genel Hedefler:
-Yürütme Kurulu içerisinde aktif iletişim,
-Yerel Birlik Tıp Eğitimi Direktörleri ile güçlü iletişim, yerellerin Tıp Eğitimi Çalışma Kolu bünyesinde
aktif çalışmasının sağlanması, aktif olmayan yerellerin aktifleştirilmesi.
-Yerel Birliklerin Tıp Eğitiminde aktivite bazında çalışmalarının sağlanmasına yardımcı olmak
-Teknik iyileştirmelerin belirlenmesi ve yapılması,
-Tıp Eğitimi Çalışma Kolu ile ilgili arşivlerin düzenlenmesi,
-Dönem içi toplantıların amaç ve hedeflerinee uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi,
a.Tıp Eğitimi Yaz Okulu
b.Tematik Tıp Eğitimi ve Bölgesel Gelişim Toplantıları
c.Tıp Eğitimi Sene Ortası Buluşması

-Projelerin amaç ve hedeflerine uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi,
a.Tıp Eğitimi Çalıştayları
b.Tıpta Kariyer Günleri
-Sosyal Medyada Tıp Eğitimi Çalışma Kolu'nun görününürlüğünün arttırılması,
-Küçük Çalışma Gruplarının aktif bir şekilde çalışması, net çıktılar ortaya koymalarının sağlanması,
-Tıp Eğitiminde ülkemizde aktif çalışan kurum, kuruluş, öğretim görevlileri ile iletişimlerin
güçlendirilmesi ve yürütülen çalışmalara tıp öğrencilerinin katkısının sunulması
-IFMSA'in aktif takibi ve IFMSA çalışmalarına katılım,
a.Tıp Eğitimi Eğitmen Eğitimi başvurularının duyurulması, Birlikteki eğitmen sayısının arttırılması,
b.Genel Kurul ve Avrupa Bölge Toplantılarına Katılım
c.IFMSA-SCOME'ye ait duyuruların Birlik içinde paylaşımı
d.SCOME-D, Avrupa Bölge Asistanı , LMEi ile aktif iletişimin sağlanması
e.NOME'ler ile iletişimin sağlanması
-Genel Kurul ve Kurultayda Tıp Eğitimi Ayrılmış Oturumlarının iyileştirilmesi
-Ulusal ve Uluslararası alanda Tıp Eğitimi çalışmalarının takibi(AMEE, WFME, TEPDAD, TEGED,
TTED)
-Dünyada Tıp Eğitimi Sistemlerinin Araştırılması
-Hoca veritabanının oluşturulması

Dönem içerisinde yaptıklarınız:
İç İşler
1)Yürütme Kurulu içerisinde aktif iletişim,
Özellikle VPE, Mine ile birlikte sene içerisinde hem birliğin dış temsiliyeti hem de birliğe, özellikle Tıp
Eğitimine ''Politika Üretebilme'' yetisinin kazandırabilmesi için çalıştık. Güzel adımlar attığımızı
düşünüyorum. Yerel birliklerde de bu sürece geçişin tanıtılmasını toplantılarımızda sağladık. Ayrıca bir
sonraki dönemlerde daha da geliştirilebilmesi için adımlar attık.
NEO, NORE, NORA ile çalışmalarımıza katkı açısından iletişimlerimiz oldukça iyiydi.Karşılıklı fikir alış
verişi yapabildik.
2)Yerel Birliklerde Tıp Eğitimi Çalışma Kolu'nun faaliyetlerinin arttırılması,
Dönem içerisinde Tıp Eğitimi Direktörleri ile aktif iletişim UTET ile birlikte sağlandı.Her UTET üyesinin
sorumlu olduğu yereller bulunmaktaydı.
Yerel çalışmaların aktif bir şekilde takip edilebilmesi, UTET ve NOME olarak özelden birebir geri dönüş
sağlanması için bu sene aylık raporların doldurulmasına özellikle dikkat ettik.Bunu sağlayabilmek için
LOME İzlem Takip Sistemi'ni uygulamaya soktuk.(Aylık raporlarımdan ayrıntılarını

inceleyebilirsiniz.)Böylelikle hem Tıp Eğitimi Direktörleri hem de başkanlarla koordineli şekilde
giderek yerel birliklerin çalışma süreçleri aktif bir şeilde takip edildi.Birçok yerel birliğimizden olumlu
geri dönüş aldık.
Son iki senedir özellikle aktivistliğe çalışma kolu içerisinde vurgu yapıyoruz.Bu yüzden yerel
birliklerimizi daha çok etkinlik yapmak yerine tıp eğitiminde savunuculuk yapabilmeleri için yardımcı
olduk.Birçok yerel birliğimiz de aylık raporlarında bu alandaki çalışmalarını bizlere gösterdi.Artık
yerellerde daha aktif savunuculuk yapan, çalışmalarımızı fakültelerdeki tıp eğitimi paydaşlarına
sunabilen bir Tıp Eğitimi Çalışma Kolu var diyebiliriz.Yerellerimize özverileri için teşekkürlerimi
sunarım.
3)Teknik iyileştirmelerin belirlenmesi ve yapılması
scome.turkmsic.net 'ten tipegitimi.turkmsic.net 'e geçiş yaptık.Sitemizi ulusalda açtığımız duyurular
ve paylaşımlarla daha da canlandırdık.Özellikle atılan mailleri, facebook paylaşımlarını önce siteye
ekleyip linklerini maillerde ve facebook paylaşımlarında paylaşarak sitenin aktif kullanımını sağladık.
UTET '15-'16 drive ı üzerinden takım içerisindeki tüm çalışmalarımızı yürüttük.Bir sonraki seneye hand
over olarak bırakacağız.
Çalışma Kolu Drive'ımızı düzenledik.
4)Dönem içi toplantıların amaç ve hedeflerinee uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi,
a.Tıp Eğitimi Yaz Okulu
Tıp Eğitimi Çalışma Kolu'nun ilk yaz okulunu Çanakkale TÖB ev sahipliğinde düzenledik.Bahar ve
Ertuğrul başta olmak üzere Çanakkale TÖB ailesine teşekkürlerimi sunarım.Tıp Eğitimcilerle ilk
toplantımızı gerçekleştirmiştik olduk sene içindeki.4 gün boyunca tıp eğitimcilerin sene içerisinde
daha aktif çalışmalarını sağlamak amacıyla tıp eğitimi bilgi ve becerilerini arttıracak oturumlar,
eğitimler hazırladık.TEPDAD ve TEGED'den dış katılımcılar çağırdık.Direktörlük dönemimin ilk etkinliği
olduğu için bende ayrı bir yeri var.
b.Tematik ve Bölgesel Gelişim Toplantıları
1.sini Ankara, Birlik Merkezinde; 2.sini 3. Bölge Toplantısında; 3.sünü 4.bölge Toplantısında; 4.sünü
ise İstanbul Medipol TÖB evsahipliğinde gerçekleştirdik.Tematik toplantılarda bu sene tek bir konu
üzerinde daha çok tıp öğrencisinin görüşlerini yansıtabileceği bir platform oluşturmayı hedefledik.Bu
yüzden ''Tıp Eğitimine Öğrenci Katılımı'' başlığında 4 ayrı bölgede toplantı düzenledik.Gönüllülerimizin
çıktıları ile sonuç raporu oluşturduk.Bu raporu TEGED'in UTEK2016'sında ''Tıp Eğitimine Öğrenci
Katılımı'' oturumunda sunduk.Raporu 29 Yerel Birliğimizden 69 Gönüllümüzün katkılarıyla hazırladık.

c.Tıp Eğitimi Sene Ortası Buluşması

3.sünü yine Ankara'da, Gazi TÖB ev sahipliğinde gerçekleştirdik.Her sene olduğu gibi Tıp Eğitimi
Gönüllülerinin sene ortası motivasyonlarını tazeledik.Çalışmalarını birbirlerine aktarabilmeleri için bir
ortam oluşturduk.Aynı zamanda iç tüzük güncellemelerimizi paylaştık.

5)Genel Kurul ve Kurultayda Tıp Eğitimi Ayrılmış Oturumlarının iyileştirilmesi
İlk kurultay olduğu için yaz aylarından itibaren UTET ile birlikte yoğun çaba sarf ettik kurultay
oturumlarının hazırlanmasında.Bir de workshop başvurusu yaptık gelen talep üzerine.Fakat
başvurumuz reddedildi.Sağlık olsun yine çalışmaya devam dedik.
Genel Kurul için ise UTET dışından üyelerimizi kattık ve IFMSA SCOME Session Team'lerini örnek
alarak bir ekip oluşturduk.Keyifli bir 2016 genel kurulunun geçirilmesi için çalışıyoruz ;)
Dış İşler
1)TEPDAD Tıp Eğitiminde İyi Uygulamalar Sempozyumu Katılımı
Tıp Eğitimi Çalışma Kolu olarak ilk defa TEPDAD bünyesinde düzenlenen bir toplantıda öğrenci
görüşlerimizi yansıtma fırsatı bulduk.
23-24 Ekim tarihlerinde, İzmir’de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleşen “TEPDAD
Tıp Eğitiminde İyi Uygulamalar Sempozyumu 2015”te, Türk Tıp Öğrencileri Birliği olarak temsiliyet
sağladık.
Sizlerin katkılarıyla elde ettiğimiz verilerden yola çıkarak hazırladığımız “Öğrenci Gözüyle İyi Uygulama
Örnekleri” oturumunda Acıbadem, Akdeniz, Başkent, Çukurova, Ege, Dokuz Eylül, Osmangazi ve Gazi
Tıp Fakülteleri'nden gönüllülerimiz yararlı buldukları iyi uygulamaları sunma fırsatı buldular.
Tüm Türkiye'den bir çok dekan, dekan yardımcısı ve Tıp Eğitimi Anabilim Dalı öğretim görevlisinin
katıldığı sempozyumda, hazırladıkları sunumlarıyla katkı sağlayan gönüllülerimiz; Ali Özdoğan, Gamze
Gültekin, Laçin Çiflik, Nur Köse, Uğur Can Özçelik, Mehmet Yılmaz, Murat Kadir Sakar, Cemre Çelebi
'ye teşekkürlerimi sunarım.Ben de bu oturuma TEPDAD öğrenci komisyonundan arkadaşlar ile birlikte
moderatörlük yaptım.Benim için de güzel bir tecrübe oldu.Sunumlar sonrası hocalarımız ile fikir alış
verişinde bulunduk.Söylemeden geçmek istemiyorum ki , Tıp öğrencileri olarak düşüncelerimizi
gerçekten önemsiyorlar ve yaptıklarımızı takdir ediyorlar.Tıp Eğitiminin gelişimi için gayret
gösterdiğimizi görmeleri onlarında birliğimizin farkına varmalarını sağladı diyebilirim
Sempozyum için hazırladığımız poster ve
sunumlarımızıhttps://drive.google.com/…/fol…/0BzOqvFymE_mkWU53SnpTVE0wZlUadresinden
inceleyebilirsiniz.
2)TEGED Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi 2016 Katılımı
Tıp Eğitimi Çalışma Kolu olarak ilk defa TEGED kongresinde sunum yapma fırsatı bulduk.
21-23 Mart tarihlerinde İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi ev sahipliğinde UTEK 2016'da Türk
Tıp Öğrencileri Birliği olarak temsiliyetimizi sağladık.

Kongrenin '' Tıp Eğitimine Öğrenci Katılımı'' oturumunda 2015-2016 dönemi Tematik Tıp Eğitimi
Toplantıları Sonuç Raporu'nu sunduk.Katılımcılardan çok iyi geri dönüşler aldık.Birkaç hocamız
dekanlıklara bu raporu fakslamamız önerisinde bile bulundu.Oturum esnasında diğer öğrenci
sunumlarını değerlendirecek olursam eğer, diğer sunumlar fakültelerden öğrenci temsilcilerine
verilmişti.Fakat birçoğu temsilci bile değildi.9 fakülteden gerçekten sunum içeriği tıp eğitimi olan 4 ya
da 5 fakülte vardı.Bu fakültelerden sunum yapan öğrenciler de zaten birliğimizden gönüllülerimizdi.
Kongre katılım açısından değerlendirmem gerekirse, AMEE eski başkanı başta olmak üzere
Türkiye'den de tıp eğitimine gönül vermiş başarılı birçok akademisyen konuşmacı olarak yer
aldı.Fakat katılımcı profilinin düşük olması ve öğrenci sayısının az olması beni üzdü.Ülkemizde tıp
eğitimi gerçekten elle tutulur kişiler arasında konuşuluyor.Ayrıca biz de en az diğer tıp eğitimi
dernekleri kadar kapsamlı ve profesyonel çalışıyoruz diyebilirim.Kongre esnasında bunun da farkına
vardım.Birlik olarak tıp eğitimine böylesine özverili çalışmak ileriki yıllarda ''Artık bir şeyler
yapabiliyoruz'' dedirtebilecek.Umudumuzu yitirmeyelim yeter ki.
3)Dernekler ile Olan İlişkiler
TEPDAD,TEGED ve TTED olmak üzere tıp eğitimi dernekleri ile sürekli iletişim halindeydik.Dernek
üyelerinden özellikle İskender Sayek(TEPDAD Başkanı), Levent Altıntaş(TEGED Başkanı), Melih
Elçin(TTED Başkanı)hocalarımız ile ne zaman istesek görüşebilme fırsatımız oldu.
Toplantılarımıza özellikle bu derneklerden konuşmacılar davet edildi.Böylelikle dernek yönetim
kurullarına Birlik olarak tıp eğitiminde ne kadar özverili çalıştığımızı göstermiş olduk.
Bu sene tıp eğitimi dernekleri toplantıları daha verimli kılmak adına bir platform oluşturdu.Örneğin;
TEPDAD bir sempozyum yapacaksa TTED ve TEGED destekçi kuruluş olarak yer aldı.Melih hocamızın
fikri ile biz de bu platformun öğrenci ayağı,Türk Tıp Öğrencileri Birliği olarak yer almak istedik.Konuyu
açmak üzere Dernek başkanları ile birebir toplantı yaptım.3 dernek de olumlu karşıladı.Bunun ilk
örneğini UTEK2016'da gerçekleştirecektik.Fakat süreci takip etmemize, gerekenleri yapmamıza
rağmen (dernek yönetim kuruluna dilekçe yazılması,logomuzun iletilmesi)TEGED tarafından net bir
dönüş alamadık.Bu da süreçten geri çekilmemize sebep oldu.İleri ki dönemlerde gerçekleştirilmesi
için çalışmaya devam edeceğimizi de yine belirtmek isterim.
4)Sosyal Medya
Yaptığımız tüm çalışmaları mümkün olduğunca sosyal medya hesaplarımızdan, sitemizden
paylaşmaya gayret ettik.Bu konuda Bekir Burak'ın başını bu sene çok ağrıttım.Kusra bakma BBQ ;)
5)Hoca Veri Tabanı Oluşturulması
Toplantılarımıza katılım gösteren, iletişime geçtiğimiz bütün hocalarımızın kaydını veri tabanımıza bir
sonraki senelere hand over olarak kalması üzerine geçirdik.
6)Tıp Eğitimi Anabilim Dalları
Bu sene özellikle TEAD bulunan yerellerde direktörlerimizin iletişime geçmelerini talep ettik.Tıp
Eğitimi sürecine aktif katılımın TEAD'lar ile birlikte sağlanması oldukça önemli bizim için.Bu konuda
gayret gösterip hala çalışmalarını sürdürmekte olan direktörlerimize teşekkürlerimi sunuyorum.

Ayrıca sene içerisinde TEAD'ların faks,tel no vb. iletişim bilgilerinin olduğu (Orkun'un döneminde
yapılmıştı.) excelimizi güncellemek istedik.Az sayıda yerelimizden dönüş aldık.Melih hoca ile iletişime
geçtik konu hakkında, ileteceğini söyledi.Fakat hala geri dönüş bekliyoruz.Diğer işlerimizden ötürü
tam zaman ayıramadık bu kısma.Bir sonraki sene tamamlanacağını umut ediyorum.
7)ICME 2015 Katılımı
Tıp Eğitimi Çalışma Kolu olarak yine bir ilkimizi de bahsetmek isterim.İlk defa uluslararası bir tıp
eğitimi toplantısında (AMEE'de olduğu gibi) bir STF ekibi kurarak katkı sağladık.Kongre sürecini
Orkun'la birlikte ilk çıktığı seneden bu yana takip ediyorduk.Ahmet Murt ve Orkun Kılıç sayesinde
güzel bir deneyim oldu bizler için.
25 kişilik bir Öğrenci Gönüllü Ekibi kurduk ve ekip olarak hem öncesinde hem etkinlik anında
gerçekten koordineli çalıştık.Kendi aramızda geri bildirim toplantıları ile birlikte güzel bir iş bölümü
yaptık.Ekipteki bütün gönüllülerimiz konferans içerisindeki sempozyum,workshop,kurslara aktif
olarak katıldı.Konferanstan edindiğimiz tecrübeleri Birlik'e katabilmek adına konferans sonunda tüm
oturumların raporunu %100 'lük bir oranla dolduruk.4 gün boyunca toplamda 40'ın üzerinde oturum
vardı ve bir tanesini bile sektirmedik.Ekip arkadaşlarıma rapor konusunda gösterdikleri özen için
teşekkürlerimi sunarım.
http://tipegitimi.turkmsic.net/sites/scome.turkmsic.net/files/icme2015_r... adresinden ICME2015
raporunu inceleyebilirsiniz.
Projeler
1)9.Tıp Eğitimi Çalıştayı
Zirve TÖB ev sahipliğinde ''Toplum Temelli Tıp Eğitimi'' konu başlığında Gaziantep'te
gerçekleştirdik.Başta TEÇ-Ko Büşra olmak üzere tüm TEÇ Beyin Takımı çalıştay öncesi,esnasında canla
başla çalıştılar.Bildiri için hala birlikte çalışıyoruz.Bu sene TEÇ'in daha da verimli geçmesi için
belirlenen konu üzerine hem UTET hem de TEÇ takımı ile birlikte literatür taradık.Böylelikle
çalıştaydan önce bildirinin hazırlanması için hazır vaziyetteydik.Böyle olunca sonuç bildirisinin
Kaynakça kısmında (TEÇ tarihinde bir ilk) 20 civarı kaynak bulunmakta.Mayıs Genel Kurulu ile birlikte
görüş bildirisine çevireceğiz.

2)3.Tıpta Kariyer Günleri
Bu sene geçtiğimiz dönemlerden farklı olarak İstanbul'da Acıbadem TÖB ev sahipliğinde 30 Nisan - 1
Mayıs tarihlerinde 3.TKG'yi gerçekleştireceğiz.Başta Turgut olmak üzere TKG ekibi ile birlikte canla
başla çalışıyoruz.(Paylaşımlarımızdan da gördüğünüz üzere :) ) TKG proje takımına da emekleri için
teşekkürlerimi sunmadan geçemeyeceğim.
Küçük Çalışma Grupları
1)Avrupta'da Tıp Eğitimi
Avrupa'da Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi'nin tanıtıldığı içeriğinde 16 ülkenin yer aldığı bir rehber
hazırlandı.

https://issuu.com/turk_msic/docs/avrupada-tip-egitimi-rehberi adresinden inceleyebilirsiniz.
2)Tıp Eğitiminde Müfredat Hazırlama ve Değerlendirme
KÇG'miz Entegre ve PDÖ eğitim sistemlerini irdelemek üzere 2 alt gruba ayrıldı.Dönem dönem
öğrencilerin gözünden kendilerine uygun olan müfredatları hazırladılar.Önümüzdeki günlerde ise bu
müfredatları karşılıklı değerlendirerek rapor hazırlayacaklar.
3)Tıp Eğitiminin Öğrenci Psikolojisi Üzerine Etkisi
Bu KÇG'mizde biraz daha Tıp Eğitiminin bilimsel araştırma yönüne eğildik.KÇG üyeleri literatür
taramasının ardından anket sorularını hazırlayarak tıp öğrencileri ile paylaştı.Anketi 1000'in üzerinde
tıp öğrencisi doldurdu.Anket sonucu AMEE 2016'da sunulmak üzere abstract olarak gönderildi.
KÇG Koordinatörlerimiz Bahar, Arif, Edanur, Öyküm ve üyelerimize emekleri için sonsuz
teşekkürlerimi sunarım.Bu sene Tıp Eğitimi Çalışma Kolu olarak KÇG'lerimizi daha iyi yapılandırmayı
hedefledik.Tıp Eğitiminde hangi konuda çalışmaya ihtiyacımız varsa UTET ile beraber tartıştık,
konularımızı belirledik ve her konu başlığındaki KÇG'nin ayrı ayrı (IFMSA'i örnek alarak) planlamalarını
oluşturduk.Tabi gönüllülerimizin de ek önerilerini aldık.Böylelikle enerjimizi daha az kçg üzerinde
daha verimli işler ortaya konması için çabaladık.Hedeflerimizin büyük bir çoğunluğuna da böylelikle
ulaşmış olduk.
Görüş ve Sonuç Bildirileri:
Tıp Eğitimi Çalışma Kolu olarak görüş bildirileri konusunda büyük bir eksikliğimizin olduğu
aşikar.Görüş Bildirileri Birliğin konu hakkında görüşünü yansıtan ve üzerine politika üretebileceği
yazılı,tüm yerel birlikler tarafından onaylanmış yazılı belgeleri kapsıyor.Tıp Eğitiminde Savunuculuk en
önemli alanlardan biri,çoğu zaman ''Hadi Savunuculuk Yapalım'' diyoruz.Zaman zaman yapıyoruz da
ama artık daha profesyonel hareket edebilmemiz için dış ilişkilerle koordine bir şekilde Birliğin
görüşlerini yansıttığı bildirilerin hazırlanması son derece önemli.Eğer direktör bir toplantıda, bir
görüşmede(Örnek; Sağlık Bakanlığı,YÖK,Dernekler) birliğin görüşünü yansıtacaksa birlik içerisinde
mümkün olduğunca yerellerin görüşlerinden oluşarak bir belge,sunum vs. oluşturmalı.Açıkçası sene
başında bu konuya oldukça hakim değildim.Zamanla bu mantıkla hareket etme yetisini kazanmış
oldum.Ayşe Mine ve Serhat'a desteklerinden ötürü teşekkür ederim.Savunuculuk yapacaksak eğer
bunu sözde yapmamalıyız.
Tıp Eğitimi Çalışma Kolu'nun bu seneki hedefi, mümkün olduğunca görüş bildirilerine yönelik
yerellerden çıktı almak ve bunları düzenli bir hale getirilmesini sağlamak oldu.Bu sene Genel Kurul'da
sunulmak üzere 2 adet görüş bildirimiz olacak ve bunlardan yola çıkarak bir sonraki direktörler,Ulusal
takımlar hareket planlarını oluşturacaktır.Bu yüzden tıp eğitiminde görüş bildirilerinin sayısı
arttırılmalı, sürekli güncel tutulmalı ve artık bu bildirilerle Birlik ''action'' a geçebilmelidir.
1)Tıp Eğitimine Öğrenci Katılımı Görüş Bildirisi
Düzenlenen 4 tematik toplantı bünyesinde 29 yerel birliğimizden 69 tıp eğitimi gönüllüsünün fikirleri
alınarak bir sonuç raporu oluşturuldu.Bu rapor TEGED kongresinde öğrenci oturumunda
sunuldu.TEGED'in ''Tıp Eğitimine Öğrenci Katılımı'' oturumu aylar öncesinden belliydi.TEGED'den
iletişime geçen hocalarımız Tıp Eğitimi Çalışma Kolu'ndan böyle bir oturuma katkı talebinde

bulundular.Biz de buradan yola çıkarak tematik toplantıları düzenledik, görüşleri elde ettik ve aylar
sonra kongrede sunduk.Yukarıda açıklamaya çalıştığım konunun örneğini TEGED kongresinde
gerçekleştirdik.Tabi bununla da yetinmeyip önümüzdeki günlerde yerellerimize serverlardan katkı
sunmaları için paylaşıp genel kurulda görüş bildirisi olarak geçmesi üzerine sizlere sunacağız.
2)Toplum Temelli Tıp Eğitimi Görüş Bildirisi
9.Tıp Eğitimi Çalıştayı çerçevesince hazırladığımız sonuç bildirisi tamamlandı.Bu bildiriden yola çıkarak
Politika Üretilebilmesi için sonuç bildirisini görüş bildirisi formatına da getirip yerel birliklerimize
katkıları için sunacağız.Sonrasında da genel kuruldan kabul görülmesini sağlayarak 2. görüş bildirimizi
de bu sene yazmış olacağız.
3)6.7.8. Tıp Eğitimi Çalıştayları Sonuç Bildirileri
6.7.8. Tıp Eğitimi Çalıştayları Sonuç Bildirilerinin içerikleri hazır olmasına rağmen yayınlanmamıştı.3
bildirinin de eksik kısımları ve düzenlenmesi gereken yerleri vardı.Bildiri formatına dönüştürülmesi
gerekiyordu.(Giriş-Ana Metin-Kaynakça şeklinde)Öncesinde çalıştaylar yapılmış üzerine emek verilmiş
bu değerli bildirilerimizin yayınlanması için çalıştık ve son halini vererek Yönetim Kuruluna teslim
ettik.Önümüzdeki günlerde yayınlanacak.
***Geçtiğimiz senelerde yayınlanmyan 6.7.8. TEÇ Bildirilerine son halini verdik.Orkun'a destekleri için
teşekkürlerimi sunarım.
3 bildirinin de altına yazılmış kaynakça kısımları bildiri içeriğinde atıflandırıldı.
İmla hataları,anlatım bozuklukları,yazım ve noktalama hataları düzenlendi.
Görünüm için standardize düzen haline 3 bildiri de getirildi.
6. TEÇ bildirisi hem içerik hem de kullanılan dil açısından çok sıkıntılıydı.Birkaç yer çıkarıldı.Birçok
tekrardan düzenlendi.Günümüze bildiri uyarlanmaya çalışıldı.
Tüm bildirilerde taleplerimizi bildirdiğimiz kurumların isimleri yazıldı.
7.TEÇ bildirisindeki kaynaklar düzeltildi.Giriş kısmı tekrardan tanımlar ve sorunların açıklanması
üzerine derlendi.
8.TEÇ bildirisinde sorunlar ve çözüm önerileri malesef birlikte bahsedildiği için Giriş ve Ana Metin
olarak ayırabilmek mümkün değildi.Kısa bir giriş hazırlanıp kalan kısım Ana Metinde açıklığıa
kavuşturuldu.
Bildirilerde emeği geçen katılımcılara, proje takımlarından,ulusal takımlardan ; Nilay Çalışkan, Büşra
Öner, Feyzi Yunus Arslan, Fatma Betül Özen,Tuncel Uzel, Bora Ünal'a teşekkürlerimi sunarım.
NOME'leri de unutmayalım.6.TEÇ (o zamanlar ben yoktum, o yüzden tanışma fırsatım olmadı) için
Arınç'a, Enes'e ve bildirilerin düzenlenmesinde bu sene büyük emekleri olan Orkun Kılıç'a
teşekkürlerimi sunarım.
IFMSA
1)64.Ağustos Genel Kuruluna Katılım,Ohrid
Tıp Eğitimi Eğitmen Eğitimi'mi aldım.Delegasyon bilincinde güzel bir toplantı geçirdik.Tıpta Kariyer
Günlerinin proje fuarında sunulması için başvuru yaptık, fakat kabul edilmedi.

2)65.Mart Genel Kuruluna Katılım,Malta
Bu zamana kadar 3 IFMSA genel kuruluna katıldım.Katıldığım genel kurullarda en verimli geçirdiğim
SCOME Ayrılmış Oturumlarına girmiş oldum.Cemre ile birlikte tüm günlerin ve oturumların raporunu
tuttuk GA süresince.Genel kurula katılamayan, IFMSA'de neler oluyor? diye merak eden
gönüllülerimize fayda sağlayabilmesi adına raporlarımızı paylaştık.
3)Avrupa Bölge Toplantısına Katılım,Selanik
Henüz gerçekleşmedi.Katılım için heyecanlıyım.
4)Avrupa Bölgesi Online Toplantılarına Katılım
Online toplantıların 1 tanesi hariç hepsine katılım gösterdim.O 1 tanesi de sınav zamanıma denk
gelmişti malesef.Birlik'ten katılımın sağlanması için duyurular paylaşıldı.
5)SCOME-D,RA,LMEi ile İletişim
3'ü ile de sene içerisinde iyi iletişim kurduğumu düşünüyorum.Birçok soru işaretimi ilgileri sayesinde
giderdim.Sene içinde daha çok RA Katerina ile iletişimdeydim.Yaşadığım en ufak sorunlarda dahil
yardımcı oldu, mesaj ve maillerime gün içinde döndü.Kendisine buradan da teşekkür edeyim.Belki
görür :)
6)IFMSA'den duyuruların ve belgelerin Tıp Eğitimcilerle paylaşılması
Bu sene özellikle serverımızda IFMSA haberlerinin duyurulması konusunda hassas davrandık.IFMSA
Sorumlumuz primer görevliydi.Fakat istifasından sonra daha çok takım içi görev dağılımı ile
paylaştık.Dış İlişkiler IFMSA Sorumlusu Serhat'ın da desteklerini unutmayalım tabi.
Aynı zamanda yaptığımız çalışmaları IFMSA-SCOME, European NOMEs Facebook gruplarında haber
olarak paylaştık.Umarım diğer NMO'lar da katkı sağlayabilmiştir kendilerine.
7)Tıp Eğitimi Eğitmenlerinin Sayısının Arttırılması
Dönem içerisinde IFMSA Genel Kurulları,Bölge Toplantıları ve NMO'ların organize ettiği TMET'lerin
duyurusunu yaparak tıp eğitimcilerin Tıp Eğitimi Eğitmeni olmaları hususunda destek olduk.Dönem
başında 5 kişi olan Tıp Eğitimi Eğitmeni sayımız, Madrid ve PreEuRegMe'de düzenlenecek TMET
sonrası 20'ye çıkacak.Böylesine büyük bir eğitmen ekibinin oluşması çalışma kolu ve eğitim destek
biriminin birlikte hareket edebilmesi için düzenlemeler yapılması gereğini ortaya çıkardı.Eğitmenler
konusunda Ulusal Takım ile birlikte iç tüzük değişikliklerimizi genel kurulda sunmak üzere
hazırladık.Böylelikle Eğitim Destek Birimi ve Tıp Eğitimi Çalışma Kolu eğitimleri birbirlerinden ayrı
hareket etmeyecek.
Aktivitelerinize katılan yerel kurul sayısı ve isimleri:
Aktif Katılanlar :
Afyon Kocatepe TÖB,
Ankara TÖB,
Başkent TÖB,

Dumlupınar TÖB,
Gazi TÖB,
Meram TÖB,
Osmangazi TÖB,
TOBB ETÜ TÖB,
Turgut Özal TÖB,
Ufuk TÖB,
Yıldırım Beyazıt TÖB,
Acıbadem TÖB,
Bezmialem TÖB,
Cerrahpaşa TÖB,
İstanbul TÖB,
Kemerburgaz TÖB,
Koç TÖB,
Yeditepe TÖB,
Çanakkale TÖB,
Dokuz Eylül TÖB,
Kocaeli TÖB,
Namık Kemal TÖB,
Trakya TÖB,
Sakarya TÖB,
Adnan Menderes TÖB,
Akdeniz TÖB,
Ege TÖB,
Harran TÖB,

Katip Çelebi TÖB,
Süleyman Demirel TÖB,
Uludağ TÖB,
Gaziantep TÖB,
Mersin TÖB,
Ortalama Düzeyde Katılanlar :
Hacettepe TÖB,
Kırıkkale TÖB,
Fatih TÖB,
Medipol TÖB,
Marmara TÖB,
Yeni Yüzyıl TÖB,
Balıkesir TÖB,
Celal Bayar TÖB,
Pamukkale TÖB,
Atatürk TÖB,
Bülent Ecevit TÖB,
Ondokuz Mayıs TÖB,
Cumhuriyet TÖB,
Zirve TÖB,
Erciyes TÖB,
Mustafa Kemal TÖB,
Gaziosmanpaşa TÖB,
Sanko TÖB

Aktif Katılmayanlar :
Abant TÖB,
Mevlana TÖB,
Kırıkkale TÖB,
Selçuk TÖB,
Bahçeşehir TÖB,
İstanbul Medeniyet TÖB,
İstanbul Bilim TÖB,
Maltepe TÖB,
Okan TÖB,
İzmir TÖB,
Muğla TÖB,
Ordu TÖB,
Dicle TÖB,
Giresun TÖB,
Şifa TÖB,
Fırat TÖB,
İnönü TÖB,
KTÜ TÖB,
Dönem içerisinde yaşadığınız zorluklar:
Stajyer olmak bir hayli zorladı.Sınavlar zaman zaman işlerime tam odaklanamama neden oldu.
Etkinlik, organizasyon süreçlerinin yorması,
Uyku düzenimin bozulması elbette,
Herkesi memnun edemeyişimiz,
Bazı yerel birliklerimizin ve direktörlerimizin Tıp Eğitimine isteksiz olması,
Etkinlik yapan bir çalışma kolundan aktivist bir çalışma koluna geçiş süreci,(3 senedir.)

Sürekli yolculuk,
Bir takım üyemin görevlerini yapmaması,yapmamaktan ziyade hiçbir şekilde ulaşamamız ve sonunda
görevden almak zorunda kalmam,

Görevinize bu dönemde kattığınızı düşündüğünüz yenilikler var mı? Varsa nelerdir?:
Kısmetse 2.görüş bildirisi ''Tıp Eğitimine Öğrenci Katılımı''
Tematik Toplantıların tek bir konu başlığında olması ve üzerine daha fazla yerel birliğin görüşlerinin
alınması
Tıp Eğitimi Yaz Okulları
ICME2015 katılımıyla Tıp Eğitimi Çalışma Kolu'nun ilk Uluslararası bir konferansa katılımı ve ilk
Student Task Force'unun kurulması
İlk defa TEPDAD bünyesinde düzenlenen bir sempozyumda Türk Tıp Öğrencileri Birliği olarak sunum
yaparak öğrenci görüşünü yansıtmamız,
İlk defa TEGED bünyesinde düzenlenen bir sempozyumda Türk Tıp Öğrencileri Birliği olarak sunum
yaparak öğrenci görüşünü yansıtmamız,
KÇG'lerin daha sistemli gitmesi ve tüm KÇG'lerden %90'ın üzerinde verim alınması, net çıktıların elde
edilmesi
TTED,TEGED,TEPDAD ile ilişkilerin güçlendirilmesi.(Her organizasyonlarına katılımcı öğrenci
gönderebiliyor ve görüşlerimizi bildirebiliyoruz.)
LOME İzlem Takip Sistemi(LİTS), yereller böylelikle tıp eğitiminde nasıl çalıştıklarına dair UTET'ten
aktif görüş alabiliyor.
tipegitimi.turkmsic.net
Hoca Veri Tabanının Oluşturulması
Dünya'da tıp eğitimi sistemlerinin incelenmeye başlanması; Avrupa'da Tıp Eğitimi Rehberi
Tıp Eğitimi Eğitmen sayısının 4 katına çıkarılması

Yerel kurullarla ilgili beklentiler ve eleştiriler:
1 sene boyunca gerçekten enerjisini aktivistliğe verip yanında da gönüllü kazanmayı sağlayan, güzel
yaratıcı etkinlikler yapan, toplantılara tam katılım gösteren yerel birliklerimiz vardı.Gösterdikleri

özenden ötürü teşekkür ederim.Bunun yanı sıra daha az önem gösteren ya da hiç aktivite
göstermeyen yerel birliklerimiz de oldu.
Arkadaşlar,
Tıp öğrencileriyiz her zaman eğitimimizden şikayet ediyoruz, gelecek kaygısı duyuyoruz, kendimizi
yeterli göremediğimiz için non-formal olarak geliştirmek istiyoruz.Fakat mesele sadece bunları dile
getirmek değil malesef.Tıp Eğitimi Çalışma Kolu bahsettiğim konular başta olmak üzere bu sorunlara
çözüm bulabileceğiniz, kendinizi kişisel ve mesleki anlamda geliştirebileceğiniz en iyi alan bu
birlikte.(Diğer çalışma kollarımızı da seviyoruz tabi :) ) Emin olun, bu çalışma koluna emek veren siz
dostlarımız bundan 10 - 15 - 20 - 25 sene sonra tıp fakültelerinde sözü geçen öğretim görevlileri,belki
eğitimden sorumlu dekan yardımcıları,dekanlar olacaksınız.Burada öğrenci olarak edindiğiniz tıp
eğitimine eleştirel bakış açısı ile bundan seneler sonra sizlerin oluşturduğu öyle bir nesil yetişecek ki,
tıp öğrencilerinin gözünden tıp eğitimine bakabilecek,onlarla değerlendirebilecek ve onlarla birlikte
çözüm üretebilecek hale geleceksiniz.Böylelikle ülkemizde tıp eğitimi gelişecek ve en büyük katkı
sizlerin olacaktır.
Evet bu söylediklerim belki hayal belki gerçek sizler için.Ama emin olun ki burada yaptığımız işler
gerçekten çok kıymetli ve elbet bir yerlere varacak.Bu inancımızdan ötürü buradayız.Bu yüzden 3
sene önce ''SCOME çok sıkıcı yhaaa...ne yapıyo kiii'' algısını sizlerle kırabildik ve kırmaya da devam
ediyoruz.
Yerel birliklerimizden beklentimiz, bunu ''LOME olmak,görev boşluklarını doldurmak,etkinlik
yapmak,aktif gözükmek'' olarak görmemeleri ve bunu bir süreç olarak değerlendirmelidir.Buradan
yola çıkarak lütfen fakültelerinizde Tıp Eğitimi Çalışma Kolu'nun esas bilincini öğrencilere yerleştirin,
"neden birlikte önemli bir yere sahibiz" bunu öğretin ve her şeyde önemlisi Çalışma Kolumuzu
SEVDİRİN.
TurkMSIC’in sorunları nelerdir? Bu sorunların aşılması için neler yaptınız?:
En büyük sorun birbirimizi anlamamız.Zaman zaman öyle galeyana gelip alınan kararları, verilen
emekleri hiçe sayıp öyle sözler söyleyebiliyoruz, hatta öyle mailler atabiliyoruz ki sadece birbirimizi
kırıyoruz.Birlik olma bilinci hala tam oturtulamadı ama oturtulacağını düşünüyorum.Bunun çözümü
ise tabi ki bir tartışma platformumuzun olması(ki var "baskanlar@turkmsic.net")Peki ne kadar aktif
kullanıyoruz bu platformu ? Ne zamanlar kullanıyoruz ? Ben söyleyeyim.
Genellikle genel kurula yakın zamanlarda, dediğim hususlarda birbirimizi yererek kullanıyoruz bu
platformu yapılan duyuruların dışında.
Daha ben bugüne kadar bir yerel birliğimizden arkadaşlar biz yerel birlik olarak şöyle bir sıkıntı
çekiyoruz,sizin çözüm önerileriniz neler ? Ya da A konusu hakkında bir çalışma yürütelim.Sizlerin
fikirleri neler ? gibi mailler hiç görmedim.Göreceğim günleri de umutla bekliyorum.
Sadece Yürütme Kurulu, Denetim Kurulu olarak değil tüm yerel birliklerimizle birlikte bir şeyler
yapalım istiyorsak öncelikle bu algıyı kendi içimizde oluşturmalıyız.

İlerideki dönem için planlarınız:
Daha çok tıp eğitimi,daha çok bilimsellik ve daha çok müzik.Belki biraz TUS.Ama en önemlisi bu süre
zarfında kazandığımız dostlukların her daim sürdürülmesi,pekiştirilmesi.
Özeleştiri:
Zaman zaman çok işe kaptırdım kendimi.Ailemi, dostlarımı, kız arkadaşımı ihmal ettim belki
de.Derslerimi de tabi.Bunlarla birlikte zaman yönetimini daha iyi kavradım diyebilirim.
Bir de bazı zamanlarda üşengeçliğimin tuttuğu anlar oldu.İşlerimi yavaşlatabildi. Tabi büyük sorun
olmadı.
Eklemek istedikleriniz:
Bu bölümü teşekkürlerime ayırmak isterim.
LOME'm Hande Poyraz'a
Birlik içinde, Portakal kabuğundaki vitaminken ki halimden tutunda günümüze kadar gelmemde her
zaman yanımda olan,desteğini esirgemeyen Mihriban Aksoy'a
Bu kulüpte tanışma fırsatı bulduğum, kardeşim Oğuzhan Korkmaz'a.
Birlikte aynı yürütme kurulunda çalıştığım,kulüpte adeta beraber büyüdüğümüz dostum Laçin Çiflik'e
ve yine Osmangazi TÖB ailesinden, Alparslan Saylar,Merve Sümer'e
Direktörlerim,takım arkadaşlarım,dostlarım Enes Akdan ve Orkun Kılıç'a
Geçtiğimiz 2 dönemin UTET'inden takım arkadaşlarım Ekin Çetinkaya,Büşra Ayata,Mert Can
Rador,Büşra Öner,Fatma Betül Özen,Tuncel Uzel,Bora Ünal'a
Yürütme Kurulu arkadaşlarım Tuğba Akçaoğlu,Sina Mehresa,Yunus Gazaioğlu,Hüseyin Ömer
Keskin,Aziz Mert İpekçi,Akif Can Akçalı,Yağız Uğur Yolcu'ya
Sene içerisinde desteklerini en çok hissettiğim,beraber çalışmaktan,öğrenmekten,eğlenmekten keyif
aldığım dostlarım, Serhat, Ayşe Mine, Bekir Burak, Ömer Yasir 4'lüsüne
Tıp Eğitiminin biricik proje koordinatörleri Turgut ve Büşra başta olmak üzere, 2 projenin de
gerçekleşmesinde büyük emek veren takım üyelerine,
Son olarak bu sene onca güzel işe beraber imza attığımız Ulusal Tıp Eğitimi Takımı'na, Bahar Baş,
Cemre Çelebi, Gözde Kurt, Dilara Yozgatlı'ya teşekkürlerimi sunarım.
Birlikte iş yapabilmek güzeldi dostlar.Devamının gelmesi dileğiyle...
Teşekkür etmeyi unuttuklarım olabilir.Seviliyorsunuz ;)

