Yönetici Adı-Soyadı:
ÖMER GÜRLEK
Yöneticinin Görevi:
Tıp Eğitimi Direktörü
Raporun yazıldığı ay:
Mart
Yıl:
2016
Yöneticinin Telefon Numarası:
0505 862 89 39
Yöneticinin E-posta Adresi:
nome@turkmsic.net
Ay içerisinde hedeflenenler:
-UTEK2016 Hazırlıkları
-TKG 'nin hazırlıklarının yapılması
-Genel Kurul hazırlıklarının yapılması
-Tematik Raporların yayınlanması
-Görüş Bildirilerinin Hazırlanması
-12 Mart'ta İstanbulda Tematik Tıp Eğitimi Toplantısının Gerçekleştirilmesi
-Tıp Eğitimi Çalıştayları Bildirileri
-TMET Gruplarının Açılması
-Küçük Çalışma Grupları
-İç Tüzük Değişiklikleri

Ay içerisinde yapılanlar:
-UTEK2016 Hazırlıkları
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.
-TKG 'nin hazırlıklarının yapılması
3.Tıpta Kariyer Günleri ile ilgili hazırlıklar son surat devame diyor.Yaklaşık 500 başvuru
aldık.Başvurularımız değerlendirildi.Önümüzdeki günlerde başvuruları kabul edilen katılımcılara mail
atılacak.
-Genel Kurul hazırlıklarının yapılması
Genel Kurul ayrılmış oturumları için Oturum Ekibi oluşturuldu.Ekip UTET ile birlikte 8 kişiden
oluşmakta.Programımızı hazır hale getirdik.Survival Kit ile birlikte önümüzdeki günlerde paylaşacağız.
-Tematik Raporların yayınlanması
Tematik raporlarının son hali verildi. tipegitimi.turkmsic.net üzerinden paylaşıldı şimdilik.
Önümüzdeki günlerde bir önsöz ile birlikte tekrardan revize edilip yayınlanacak.
Rapor içeriğinden genel kurulda sunulacak görüş bildirisi hazırlandı ve UTEK2016'da sonuç raporu
olarak sunuldu.
-Görüş Bildirilerinin Hazırlanması
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.
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 getirdik. Sonrasında da genel
kuruldan kabul görülmesini sağlayarak 2. görüş bildirimizi de bu sene yazmış olacağız.
** 2 görüş bildirisi de başkanlar ve Tıp Eğitimi Çalışma Kolu server'ına katkılar için sunuldu.9 Nisan
22:00'a kadar tüm katkıları alıp değerlendireceğiz.**

-12 Mart'ta İstanbulda Tematik Tıp Eğitimi Toplantısının Gerçekleştirilmesi
12 Mart Cumartesi günü İstanbul'daki tıp eğitimciler ile Medipol TÖB ev sahipliğinde bu senenin 4. ve
son tematik tıp eğitimi toplantısını gerçekleştirmiş olduk.Toplantıya 10 yerel birliğimizden 24 Tıp

Eğitimi Gönüllüsü katıldı.Raportörlerimiz ile birlikte tematik toplantının raporunu hazırlayarak genel
rapora katkı sağladık.Katılan gönüllülerimize ev sahibimize teşekkürlerimi sunarım.
-Tıp Eğitimi Çalıştayları Bildirileri
6.7.8. Tıp Eğitimi Çalıştayı Bildirileri ntsdd'ye gönderildi.Siteden önümüzdeki günlerde
paylaşılacak.9.TEÇ Sonuç Bildirisi de şu an hazır halde.Görüş bildirisi formatına çevrildi.2016 Genel
Kurulu'nda sunulacak.
-TMET Gruplarının Açılması
PreERM ve Madrid'de düzenlenecek TMET 'lerin duyuruları geçtiğimiz günlerde yapılmıştı.Eğitmen
sayımız bu çalıştaylardan sonra 21'e çıkacak.Bu yüzden facebook, whatsapp gruplarımızı
kurduk.Google Drive üzerinden veri tabanımızı oluşturduk.
-Küçük Çalışma Grupları
Avrupa'da Tıp Eğitimi Rehberini Mart ayı içerisinde yayınladık.Emeği geçen KÇG üyelerimize
teşekkürlerimi sunarım.
-İç Tüzük Değişiklikleri
Genel Kurul'da oylanmak üzere Tıp Eğitimi Çalışma Kolu İç Tüzükleri Denetim Kurulu'na sunuldu.

Ay içerisinde yaşanan zorluklar:
Genel Cerrahi sözlü sınavlarımın olması biraz zorladı.
Ay içerisindeki motivasyon kaybının yüzdesi ve nedeni:
%0 ile 1 Haziran'a kadar devam
Yerel kurullarla ilgili beklentiler ve eleştiriler:
Görüş bildirilerimizi lütfen okuyun ve geri bildirimlerinizi bizlerle paylaşın.
Gelecek ay için planlananlar:







Tıpta Kariyer Günlerinin Gerçekleştirilmesi
Genel Kurul Hazırlıklarının Tamamlanması ve Genel Kurula Katılım
Yeni Direktör ile Hand Over sürecine girilmesi
Yerel Birliklerin bir sonraki dönem seçim sonuçlarına göre yeni iletişim veri tabanının
oluşturulması
Kurum ve Kuruluşlar ile ilişkilerin sürekliliği için görüşmeler yapılması, bir sonraki döneme
aktarılması
Yaz Okulu hazırlıklarına başlanması

Özeleştiri:
Dönemin yavaş yavaş sonuna geldiğimizi fark etmeye başladım. Bu da biraz rahatlamama sebep oldu.
Eklemek istedikleriniz:
Bizi izlemeye devam edin :)

