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NPO Sunuşu
Bu stratejik plan TurkMSIC 59. Nisan Genel Kurulu, Zonguldak SCOPH Ayrılmış Oturumunda oy
birliği ile oluşturulmaya karar verilmiştir.
Günümüzde 80’e yakın tıp fakültesi bulunmaktadır. Bunların 60’a yakını eğitim verebilmektedir.
TurkMSIC ise bu fakültelerin 41 tanesinde bulunmaktadır. Şüphesiz ki bu sayı birkaç yıl içinde daha da
artacaktır. Daha birkaç yıl önce 30lu sayılara yeni ulaşılmışken şimdi çok daha büyük sayılardan
bahsedilmektedir. 5 yıllık bir dönemde neredeyse 2 kat büyümesini beklediğimiz TurkMSIC’in buna
hazır olması gerekmektedir. Yaptığı çalışmaların niteliği, sonuçlarının takibi, çeşitliliği açısından tüm
tıp fakültelerine hitap edebilmelidir. Bu süreç ani kararlarla, refleks hareketlerle yürütüldüğü takdirde
yapılacak en küçük yanlışlar aramıza katılmak isteyen fakültelerde tereddüte neden olabilir. Bu
sebeple bu sürecin çok iyi planlanması gerekmektedir. Ve bu TurkMSIC SCOPH stratejik planı hem
SCOPH’a hem de TurkMSIC’e ışık tutacak nitelikte ayrıntılı düşünülerek; yerel gönüllüden, halk sağlığı
alt komitesi ulusal direktörüne kadar farklı kesimden insanı bir araya getirerek olayların her yönden
değerlendirmesi sağlanarak oluşturuldu.
Stratejik planda üzerinde durulan 3 temel başlık vardır. Nitelik, görünürlük ve bilimsellik. Bu 3
temel başlık hakkında çalışan 3 çalışma grubu 1 aydan uzun bir süre konuyu ayrıntılı olarak tartışarak
çıktılar meydana getirdi. Nitelik konusunda çalışan grup gönüllülerin ve yapılanların niteliği ile
hakkında ayrıntılı analizler yaparak bunlara nasıl katkı sağlanabileceğini konuştu. Görünürlük ekibi
özellikle yaptıklarımızın duyurulmasını ve organizasyonumuzun yaptıklarının ulusal basında yer alması
için yapılması gerekenlerle ilgili konuştu. Bilimsellik ekibinde ise yapılması muhtemel halk sağlığı
araştırmalarında nasıl bir yöntem izleneceği ve bunların nasıl arttırılacağı üzerine çalışmalar yaptı.
TurkMSIC SCOPH Stratejik Plan Ekibi; Alparslan Saylar(TurkMSIC Osmangazi), Merve Gökbuket
(TurkMSIC Cerrahpaşa), Ezgi Emre(TurkMSIC Cerrahpaşa), Haticegül Tuncer(TurkMSIC Hacettepe),
Ertuğrul Sağral(TurkMSIC İstanbul), Esra Can(TurkMSIC Hacettepe), Rıza Berker Özbek(TurkMSIC
Hacettepe), Emre Gündoğan(TurkMSIC Kırıkkale), Almıla Kanat(TurkMSIC Gazi), Mesut Aslan
(TurkMSIC Akdeniz), Bahar Aktaş(TurkMSIC-NPO asistanı) ve Metin Yeşiltepe(TurkMSIC-NPO).
Toplantılarımıza katılarak bize katkı sağlayan; Ümitcan Ünver(TurkMSIC Eğitim ve Kaynak
Gelişimi Destek Birimi Direktörü), Coşkun Armağan(TurkMSIC-NPO asistanı)’a teşekkürlerimizi
sunarız.
Metin Yeşiltepe
TurkMSIC Halk Sağlığı Alt Komitesi Ulusal Direktörü
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SCOPH Vizyonu

Yaptığı çalışmalarla sağlık
politikalarına “koruyucu
sağlık” yönünde katkı
sağlayacak bir topluluk olmak
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SCOPH Misyonu

Halk Sağlığının önemini bilen tıp
fakültesi öğrencilerinin bu konuya
katkı sağlamak üzere projelerini
hayata geçirebilecekleri bir ortam
sağlar ve destek olur.
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SCOPH Durum Analizi:
ARTILARIMIZ;












Takım olarak çalışabiliyoruz
Hocaların ilgisi ve dikkati üzerimizde oluyor
Kendimizi geliştiriyoruz
Yeni kişileri SCOPH’a katabiliyoruz
Dış bağlantlarımızı geliştiriyoruz
Etkinlik tanıtımı ile dışa bakan yüzümüzün bir kısmını oluşturuyoruz
Etkinlik kooordinatörlerimizin tecrübeli kişilerden olması
Raporlama işini ciddiye alıyoruz
Yapıcı geri bildirimler verebiliyoruz
Mail iletişimimiz çok iyi
LPO’nun handover süreci çok verimli ve bu sürecin önemi kavranılmış
durumda
 Başlangıç motivasyonumuz hep çok yüksek
 LPO’ların ulusal toplantılara katılmaları gerektiğinin bilincinde olmaları
EKSİLERİMİZ;
-

Durum analizi yapmadan yeni fikirler ortaya atmak
Etkinliklerimizi anlatan bir belgemizin olması;ancak etkinliğin değerlendirildiği
bir belgenin bulunmaması
Etkinlik planlama aşamasının yeterli olması
Raporlama ile etkinlik sonucu kavramlarının karıştırılmaması..
Etkinlikten etkinliğe gelişimimizi yakından inceleyememek
Gönüllülerin hasta-hekim ilişkisinin bilincinde olmamaları
Eğitmen eğitimlerinden sonra verilmesi gereken eğitimlerin bazı eğitmenler
tarafından verilmemesi
LPO’nun görevinin tam olarak anlaşılamamsı
LPO’nun gönüllüler ile etkinlğin amacı/seyri konusundaki iletişimi zayıf
Gönüllülere halk sağlığı ve etkinlik konusu hakkında yeterli bilgiye sahip
olmaması
Basında yeterince etkin olamamak
Ulusak çapta gerçekleştirilecek olan etkinliklerdeki haberleşme eksikliği
İlk bakışta ilgi çekiciyiz fakat bir süre sonra sıradan oluyor. Sürekli yenilikler
yaparak bu ilginin devamı sağlanmıyor.
Etkinliklerimiz sonrasında gerçekleştirildiği gün içerisinde sona eriyor
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Amaç 1: Yapılan çalışmalarının daha nitelikli ve etkili olması

Hedef 1.1: etkinlik planlamalarının daha iyi yapılması ve daha uzun zaman üzerine çalışılması
Hedef: 1.2: Eş zamanlı ulusal aktiviteler yaparak daha etkili çalışmalar yapmak
Strateji: LPO yıllık planı
Yöntem: -

Ekim genel kurulu öncesinde LPOlar taslak programlarını oluşturacaklar
Ekim kurulunda yıl içerisinde eş zamanlı yapılacak ulusal aktiviteler
belirlenecek
Ekim genel kurulundan 2 hafta sonra LPO ulusal aktiviteleri de planına dahil
ederek ayrıntılı LPO Yıllık Planını NPO’ya gönderecek

Hedef 1.3: LPOların önceki dönemde yapılanları bilmesini sağlamak
Hedef 1.4: Yeni, yaratıcı fikirlerin çıkmasını sağlamak
Hedef 1.5: Sürekli geribildirimle gelişimi sağlamak
Hedef 1.6: Yaşanan hızlı görev değişikliklerini önlemek ve deneyimli üyeleri tutmak
Strateji1: LPO günlüğü
Yöntem: LPO yapılan aktivitelerin planlama aşamasından başlamak üzere deneyimlerini
yazacak. Karşılaşılan zorluklar, birlikte çalışılan kişiler, etkinlik planının nasıl oluşturulduğu, etkinlik
sonuçlarının nasıl değerlendirildiği ve ne olduğu gibi başlıklarda tutulacak günlük görev devrinde yeni
LPO’ya verilerek yeni LPO’nun olası bütün problemleri nasıl çözeceği konusunda çok faydalı bir
kaynak elde edecek.
Strateji2: Yerel gelişim ekibi
Yöntem: - Ekip yönetim kurulunun atadığı 2 deneyimli(en az 1 yıl) SCOPH gönüllülerinden
ve önceki dönem LPOsundan oluşur.
-

Ekip yapılan aktivitelerden sonra gönüllü geri bildirimlerini değerlendirir,
LPO’nun görevlerini yerine getirip getirmediğini takip eder, ulusalda yerel
kurulun aktifliğini ve yerelde gönüllülerin motivasyonunu izler ve 3 ayda bir
yayınladığı raporla yerel kurulun gösterdiği gelişimi ortaya koyar ve LPO’ya
tavsiyelerini sunar.

Hedef 1.5: Halk Sağlığı bilincine sahip gönüllülerle çalışmak
Strateji: Gönüllülerin halk sağlığı konusunda bilgilendirilmesi
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Yöntem: Her yıl Ekim genel kurulu sonrasında Halk Sağlığı Anabilim Dallarının da yardımıyla
yerellerde halk sağlığının felsefesinin, çıkış sebebinin anlatılacağı ve koruyucu tıp üzerinde durulacak
konferans düzenlenecek. Bu çalışmaların gönüllülerin ilgisine göre yıl boyunca da sürdürülebilir.
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Amaç 2: Ülkemizin sağlık sisteminin oluşturulmasına katkı
sağlayacak halk sağlığı araştırmaları yapmak

Hedef 2.1: Gönüllülerin halk sağlığı araştırma teknikleri konusunda bilgilenmesi
Hedef 2.2: Bu konuda istekli gönüllülere destek olunması ve teşvik edilmesi
Hedef 2.3: Yapılmış araştırmalardan gönüllülerin haberdar edilmesi
Hedef 2.4: HASUDER toplantılarında öğrenci temsilyetinin sağlanması
Strateji1: SCOPH Bilimsel Ekibinin Kurulması
Yöntem: - Ekim Genel Kurulu sonrasında CV ve motivasyon mektubu ile başvurular
toplanarak bilimsel araştırma konusunda bilgili ve deneyimli kişilerden 5-10 kişilik bir ekip kurulur
-

Bilimsel ekibin görevleri;
 Halk sağlığı araştırma teknikleri konusunda kurs
düzenlenmesini organize etmek
 Yapılacak bilimsel araştırmalar danışman öğretim üyesinin
referans mektubuyla başvurusunu yapar. Onay çıkması
halinde bilimsel araştırma yapılabilir.
 Bilimsel ekip araştırmalara tavsiyelerde bulunur ve
ilerlemeyi takip eder
 Gönüllüleri bilimsel araştırma yapmaya teşvik etmek için
çalışmalar yapar
 Türkiye’de ya da dünyada yapılmış önemli araştırmaları
SCOPH server’ında paylaşmakla sorumludur
 HASUDER kongrelerini takip ederek gönüllülerimizin
katılımını sağlar
 Yapılan araştırmaların sonuçlarının yayınlanması ve
duyurulması için gerekli bağlantıları kurar
 SCORE ile ortak projeler üretilmesi için çalışır
 SCORE ile ortak yapılması planlanan “Neglected Tour” adlı
ihmal edilmiş hastalıkların inceleneceği uluslar arası katılımlı
turun programına ve organizasyonuna katkı sağlar

Strateji2: Yerelde halk sağlığı araştırmaları hakkında çalışmalar yapılması
Yöntem: sağlamaya çalışmak
-

Halk Sağlığı öğretim üyelerinin araştırmalarını öğrencilerin katılımını

Halk sağlığı öğretim üyelerinin araştırmalarını anlatacakları konferanslar
düzenlemek
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Amaç3 : Ülkemizde ve IFMSA içinde TurkMSIC’in tanınırlığına
katkı sağlamak

Hedef 3.1: Yapılan tüm çalışmaların ayrıntılı bir şekilde kayıt altına alınması
Strateji1: SCOPH yıl sonu raporu
Yöntem: - Aktivitelerde yapılanların ve katılımcı sayılarının yer aldığı ayrıca yıl boyunca
yapılanlar hakkında geri bildirimi de içeren online formatta bir LPO yıl sonu raporunun hazırlanması
-

LPO yıl sonu raporları toplandıktan sonra her aktiviteye hangi yerelde kaç
katılımcı olduğunu ve toplam sayıyı gösteren fotoğrafların da yer aldığı bir
SCOPH Yıl Sonu raporunun hazırlanması

Strateji2: Raporunun zamanında ve ayrıntılı gönderen yerel kurulların ödüllendirilmesi
Yöntem: -

İyi yazılmış raporların SCOPH online toplantılarında ve GKlarda duyurulması

Strateji3: Raporların daha özenli doldurulması konusunda LPOların bilinçlendirilmesi
Yöntem: -

İyi raporların örnek gösterilmesi
SCOPH online toplantılarında raporlamaların önemi hakkında hatırlatılmalar
yapmak

Hedef 3.2: Yapılanlarla basında daha geniş yer bulmak
Strateji1: Her aktivite için basın bildirisi oluşturarak etkinlik öncesinde basın kuruluşlarına
yollamak
Yöntem: - SCOPH basın yayın ekibinin katkılarıyla ulusal aktivite koordinatörlerinin basın
bildirisi oluşturması ve LPOlarla paylaşması
Strateji2: Ulusal çapta eş zamanlı yapılacak çalışmalarının ulusal basın kuruluşlarıyla paylaşılması
Yöntem: - TurkMSIC Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı, NPO ve ulusal aktivite
koordinatörü basın kuruluşlarını aktivitelere davet eder ve basın bildirisini büyük basın kuruluşlarına
yollar
Strateji3: Basında çıkan haberlerimizin toplanması
Yöntem: yükümlüdür

LPO yereli hakkında çıkan haberleri basın yayın ekibine göndermekle

Hedef 3.3: Tıp Fakültelerinde yaptıklarımızın daha iyi anlatılmasını sağlamak
Strateji1: Aktivitelere öğretim üyelerinin davet edilmesi

8

TurkMSIC SCOPH Stratejik Planı
Strateji2: Aktivitelere katılanlara sertifika verilmesi
Strateji3: Düzenli bültenler çıkarıp panolara asmak
Strateji4: Aktivelerin üniversite sitesine eklenmesini sağlamak
Strateji 5: Öğretim üyelerinden yapılan aktivitelerle ilgili geri bildirim almak
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