Yönetici Adı-Soyadı:
Zeynep Cemre Çelebi
Yöneticinin Görevi:
Tıp Eğitimi Direktörü
Raporun yazıldığı ay:
Haziran
Yıl:
2016
Yöneticinin Telefon Numarası:
05343656958
Yöneticinin E-posta Adresi:
nome@turkmsic.net
Ay içerisinde hedeflenenler:
-Göreve başlama ve NOME’liğe adapte olma
-Eski NOME’den ve yöneticilerden handover alma
-“Tıp Eğitimi Çalışma Kolu’ndan beklentiler nelerdir?” anketinin açılması
-Tıp Eğitimi Çalışma Kolu Direktörlerinin iletişim bilgileri için form açılması
-Mail grubu, facebook grupları,site yöneticiliği ve sosyal medya hesapları ile ilgili prosedürlerin
gerçekleştirmesi
-Whatsapp gruplarını yeniden kurmak
-Ulusal Tıp Eğitimi Takımı başvurusu açılması
-Ulusal Tıp Eğitimi Takımı'nın belirlenmesi
-Ulusal Tıp Eğitimi Takımı ile ilk toplantının gerçekleştirilmesi ve sene içerisindeki görev paylaşımlarının
yapılması
-Tıp Eğitimi Çalışma Kolu projeleri(Tıp Eğitimi Çalıştayları,Tıpta Kariyer Günleri,Tıp Eğitimi Yaz
Okulu)koordinatörleri başvurularının açılması.
-Tıp Eğitimi Yaz Okulu ev sahipliği başvurularının açılması
-Tıp Eğitimi Yaz Kampı Hazırlıklarına başlanması

Ay içerisinde yapılanlar:
-Göreve başlama ve NOME’liğe adapte olma
-Eski NOME’den ve yöneticilerden handover alma
1 Haziran itibari ile yeni ulusal yöneticiler olarak göreve başlamış bulunmaktayız.Seçimlerden itibaren eski
Ulusal Tıp Eğitimi Direktörümüz Ömer Gürlek ile beraber handover çalışmalarına başlamıştık.Son 2-3 aylık
dönemde NOMEliğe adapte olmam için kendisi bana çok yardımcı oldu ve hala yardımcı olmaya devam
etmekte.Buradan da bir kez daha kendisine teşekkür ediyorum.

-“Tıp Eğitimi Çalışma Kolu’ndan beklentiler nelerdir?” anketinin açılması
-Tıp Eğitimi Çalışma Kolu Direktörlerinin iletişim bilgileri için form açılması
Süreci daha da hızlandırmak ve yeni tıp eğitimi direktörlerimizle anında iletişim sağlayabilmek adına Tıp Eğitimi
Çalışma Kolu Direktörleri İletişim Formunu 11 Mayıs tarihinde açtık.Eksiklerin olması ile birlikte çoğu yerel
birliğimize ulaşmış bulunmaktayız.
Tıp Eğitimi Çalışma Kolu anketi açmaktansa İletişim Formumuzda yer verdiğimiz sorular ile hem geribildirimlerin
hem de fikirlerin alınmasını hedefledik.




2015-2016 dönemi Tıp Eğitimi Çalışma Kolu'nu olumlu ve olumsuz yönleriyle nasıl değerlendirirsiniz?
2016-2017 dönemi Tıp Eğitimi Çalışma Kolu'ndan beklentileriniz nelerdir?
2016-2017 döneminde Tıp Eğitimi Çalışma Kolu Direktörü olarak ulusalda ve yerelde hedefleriniz
nelerdir? Bu yıl daha çok hangi Tıp Eğitimi sorunu üzerine eğilmek istiyorsunuz?

-Mail grubu, facebook grupları,site yöneticiliği ve sosyal medya hesapları ile ilgili prosedürlerin
gerçekleştirmesi
-Whatsapp gruplarını yeniden kurmak
Tüm hesaplar devralınmış ve aktif bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır.Mail ve facebook gruplarına katılım ve
sosyal medya hesaplarının takibi için Tıp Eğitimi Direktörileri teşvik edilmiştir.







Tıp Eğitimi Çalışma Kolu '16 '17 facebook
grubu: https://www.facebook.com/groups/280982768915478/
TurkMSIC SCOME facebook grubu: https://www.facebook.com/groups/turkmsicscome/
Mail grubu: turkmsic_tipegitimi@googlegroups.com
Skype: turkmsic_scome
Site: tıpegitimi.turkmsic.net
Drive: https://drive.google.com/folderview?id=0B8bSB4TcEnNBTDh4QmpMaTBQSms&usp=sharing

SCOME '16'17 whatsapp grubu kurulmuştur.İletişim Formunu dolduran Tıp Eğitimi Direktörlerimiz grubu
alınmıştır.
-Ulusal Tıp Eğitimi Takımı başvurusu açılması
-Ulusal Tıp Eğitimi Takımı'nın belirlenmesi
-Ulusal Tıp Eğitimi Takımı ile ilk toplantının gerçekleştirilmesi ve sene içerisindeki görev paylaşımlarının
yapılması
10 Mayıs tarihinde 2016-2017 dönemi Ulusal Takım Başvuruları açıldı.Erken açılması sayesinde takımlarımızı
erken kurup,çalışmalara erken başlama fırsatı bulduk.
13 Haziran tarihinde de Ulusal Tıp Eğitimi Takımımız belli oldu.





Alper Buğra Yalçın – Ege Tıp Öğrencileri Birliği
Bahadır Koçak – Eskişehir Tıp Öğrencileri Birliği
Gülsüm Kırhan – Biruni Tıp Öğrencileri Birliği
Yağan Balcı – Gaziantep Tıp Öğrencileri Birliği

Takım arkadaşlarımı tekrar tebrik ediyor,hepimiz için çok verimli bir Tıp Eğitimi dönemi olmasını diliyorum:)
19 Haziran tarihinde ilk Ulusal Tıp Eğitimi Takımı skype toplantımızı gerçekleştirdik.Sene içerisindeki görev
paylaşımlarımızı yaparak,bir sonraki toplantımıza kadar yapacağımız çalışmaları planladık.
-Tıp Eğitimi Çalışma Kolu projeleri(Tıp Eğitimi Çalıştayları,Tıpta Kariyer Günleri,Tıp Eğitimi Yaz
Okulu)koordinatörleri başvurularının açılması.
22 Haziran tarihinde Tıp Eğitimi Çalışma Kolu projeleri koorditörlük başvurularını açtık.Henüz koordinatörlerimiz
belirlenmedi.
-SCOME Yaz Okulu ev sahipliği başvurularının açılması
Ağustos ayının 2.yarısında gerçekleştirmeyi planladığımız 4 gün sürecek 2.Tıp Eğitimi Yaz Okulumuz için ev
sahipliği başvurusu hala sürmektedir.28 Haziran tarihinde açtığımız başvurunun son tarihi 10 Temmuz 23.59.Ev
sahipliği ile ilgili ayrıntılı bilgilere mail ve facebook gruplarından ulaşabilirsiniz.
İletişim için nome@turkmsic.net ve ya utet@turkmsic.net
-SCOME Yaz Okulu hazırlıklarına başlanması
Ulusal Tıp Eğitimi Takımı ile Yaz Okulu programı hazırlıklarına başlandı.Yeni gelecek proje koordinatörümüz ile
çalışmalarımız hız kazanarak devam edecek.
-AM16 NMO Report doldurulması
SCOME ile ilgili kısımlar eski Ulusal Tıp Eğitimi Direktörümüz Ömer Gürlek'in yardımları ile dolduruldu.
-Tıp Eğitimi paydaşlarımız olan çeşitli kuruluşlardaki(TEGED,TEPDAD,UTEAK vb. ) hocalarımız ile görüşülmesi
-Sağlıkta Meslekler Arası Eğitim konusunda çalışmalara başlanması.
Yoğun final ve bütünleme döneminden dolayı bu iki konu başlığı konusunda eksik kaldık.Temmuz ayında tekrar
ele alacağız.
Ay içerisinde yaşanan zorluklar
Dönemin final zamanına denk gelmesi dersler ve görevler arasında denge kurmayı gerektiriyordu.Zaman zaman
denge farklı yönlerde bozuldu.Ama atlattık çok şükür.
Dönemin ilk ayı olduğu için sürece alışma,düzen kurma ve başvurularla geçen bir ay oldu.Artık Tıp Eğitimi adına
daha çok iş yapacağımız aylara gelmiş bulunmaktayız.
Ay içerisinde motivasyon kaybının yüzdesi ve nedeni
%0 daha yeni başlıyoruz ;)

Yerel kurullarla ilgili beklentiler ve eleştiriler
Yeni Tıp Eğitimi Direktörlerimizin Ulusal Tıp Eğitimi Takımı'na yönlendirilmesini ve iletişim formunun direktörler
tarafından doldurulmasını,
Dönem içerisinde yapacağımız çalışmaların yerel birlik üyeleri ile paylaşılmasını,
Ulusal Tıp Eğitimi Takımı'na iletilecek geribildirimler ve görüşleriyle Çalışma Kolumuza katkı sağlanmasını,
Yerel Birliklerini Yeni Tıp Eğitimi Gönüllüleri için teşvik etmelerini rica ediyorum :)
Gelecek ay için planlananlar
-Tıp Eğitimi paydaşlarımız olan çeşitli kuruluşlardaki(TEGED,TEPDAD,UTEAK vb. ) hocalarımız ile görüşülmesi
-Sağlıkta Meslekler Arası Eğitim konusunda çalışmalara başlanması
-Tıp Eğitimi Çalışma Kolu Proje Koordinatörlerinin belirlenmesi
-2.Tıp Eğitimi Yaz Okulu ev sahibinin belirlenmesi
-Tıp Eğitimi Direktörleri ile ilk skype toplantısının gerçekleştirilmesi
-Tıp Eğitimi Çalışma Kolu ile ilgili arşivlerin düzenlenmesi
-tipegitimi.turkmsic.net’in güncellenmesi
-SCOME-D, SCOME-RA-Europe ve LME ile iletişime geçilmesi
-AM 2016 hazırlıklarına başlanılması
-Yaz Okulu proje koordinatörü ile Yaz Okulu hazırlıklarının devam etmesi,programın belirlenmesi
-Tıp Eğitimi Yaz Okulu için survival kit oluşturulması
-Tıp Eğitimi Yaz Okulu katılımcı başvurularının açılması
-TEÇ ve TKG proje koordinatörleri ile birlikte yıllık planın oluşturulması

Özeleştiri
Yoğun bir dönemden geçtiğim için tam enerjimi veremedim.

