Bilimsel Danışma Kurulu
Türk Tıp Öğrencileri Birliği (TurkMSIC), 1952 yılında tıp öğrencileri tarafından oluşturulmuş, siyasi
olmayan ve kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Birliğimizin 6 adet Çalışma Kolu vardır. Bunlardan
birisi de Tıp Eğitimi Çalışma Kolu'dur.
Tıp Eğitimi Çalışma Kolu olarak çalışmalarımızın amacı;
* Tıp öğrencisini, aldığı eğitim konusunda bilgilendirmek,
* Tıp öğrencisinin aldığı eğitimin eksiklerinin farkında olmasını sağlamak
* Tıp öğrencisinin, en temel paydaşı olduğu kendi eğitimiyle ilgili sorumluluk almasını sağlamak.
* Tıp öğrencilerinin kendi eğitimlerindeki eksiklerin çözümü için genel geçer verileri ve bilimsel
yöntemleri kullanarak akılcı bir savunuculuk faaliyeti yürütmesini sağlamak
* Gönüllülerin bu çalışmaları diğer tıp fakülteleri ile paylaşabilmesi ve gerektiğinde tıp eğitimindeki
sorunların çözümü konusunda ortak hareket edilebilmesi için bir platform oluşturmak,
* Tıp öğrencilerinin aldığı eğitimle ilgili eleştirilerinde ve geliştirilmesini istediği konularda, “bir şey
yapmalı” diyen taraftan “bir şey yapan” tarafa geçişine destek olmaktır
Tüm bunların yanında, Tıp Öğrencilerinin bilimselliğe olan yatkınlıklarında onlara yardımcı olmamız
gerektiğini düşünmekteyiz. Bilimsellik sadece akademisyen olunca değil, daha Tıp Fakültesi
sıralarındayken öğrenilmesi gereken bir konudur. Buna olan inancımızdan dolayı bu dönem 'Bilimsel
Danışma Kurulu' isimli bir kurulun kurulması bu anlamda bize, yani Tıp Öğrencilerine yardımcı
olacaktır.
Bizlerin bu 'Bilimsel Danışma Kurulu'ndan beklentilerimiz, Bilimsel Çalışma yapmak isteyen Tıp
Öğrencilere sorunları doğrultusunda yol göstermeleri, sorularını cevaplamaları olacaktır.
'Bilimsel Danışma Kurulu' iki kısımdan oluşması amaçlanmıştır. Bunlardan birincisi 'Öğrenci Kısmı',
birisi 'Akademisyen Kısmı'. Öğrenci kısmını geçici bir süre Ulusal Tıp Eğitimi Takımı olarak, NOME ve
Asistanları, üstlenecektir. Gelen sorular öncelikle Öğrenci Kısmı'nda toparlanacak ve düzenlenmiş hali
Akademisyen Kısmı'na iletilecek. Bundaki amaç daha sistematik bir şekilde, akademisyenlerin
zamanlarını fazla çalmadan ilerleyebilmek olacaktır. Ardından verilen cevaplar yine siteye, Öğrenci
Kısmı'nın çalışmaları ile yüklenecektir. ( scome.turkmsic.net )
Sistemin işleyişi konusunda ise şimdilik yapım aşamasında olan scome.turkmsic.net sitesi üzerinden
bir sistem geliştirmeyi planlamaktayız. Bilimsel Danışma Kurulu'nun işleyişi tamamen değerli
hocalarımızın zamanını en az işgal edecek şekilde düzenlenecektir.
scome.turkmsic.net sitesinde 'Bilimsel Danışma Kurulu'na Sorun' isimli bir başlık ekleyip, Tıp
Öğrencilerinin sorularını oradan bizlere ulaştırmasını düşünmekteyiz. Bize gelen soruları her cuma
günü Ulusal Tıp Eğitimi Takımı olarak bizler düzenleyip, siz değerli hocalarımıza soruları düzenli ve
toplu bir şekilde iletmeyi düşünmekteyiz. Sizlerin bu soruları değerlendirip, cevaplandırdığı kadarıyla,
her pazar günü bu soruları ve cevapları scome.turkmsic.net sayfasında yine , yeni bir başlık altında
yayımlamayı düşünmekteyiz.

