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2 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilen toplantıya Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Utkan, Dekan 

Yardımcıları Prof. Dr. Ayten Yazıcı, Prof. Dr. Hüsnü Efendi, Anabilim Dalları Başkanları, Eğitim 

Komisyonu Başkanı ve Tıp Eğitimi Anabilim Dalı katılmıştır. 

Acil Tıp AD.’ndan Prof. Dr. Murat Pekdemir Dönem VI öğrencilerine yönelik stajdan bir gün önce 

yapılan oryantasyon eğitimi sırasında pandemiye yönelik kişisel korunma bilgilerinin de verildiğini 

belirtmiştir. Asistan ve dönem VI öğrencilerine yönelik ayrı hasta dosyalarının olduğu, acil durumlarda 

brifingler yapıldığına vurgu yapıldı ve devam eden stimülasyon eğitimi ile ilgili öğrencilerden olumlu 

geribildirimler geldiği belirtilmiştir. 
 

Kalp Damar Cerrahisi AD.’ndan Prof. Dr. Muhip Kanko pandemi nedeni ile azalan yatak sayıları nedeni 

ile öğrencilerle yatak başı vizit yapılamadığına değinmiştir. 
 

Göğüs Cerrahisi AD’ndan Prof. Dr. Salih Topçu stajer eğitiminde yatak başı vizitlerinin önemli 

olduğunu, fakat öğrenci sayısının fazla olması nedeni ile pandemi koşullarında vizitlerin 

yapılamadığını belirtmiştir. 

Ortopedi AD’ndan Prof. Dr. Kaya Memişoğlu asistan eğitiminde aksama olmadığını fakat stajer 

öğrenci sayılarının fazla olması nedeni ile pandemi koşullarında sıkıntı yaşandığını belirtmiştir. 
 

Çocuk cerrahisi AD.’ndan Prof. Dr. Gülşen Ekingen Tıldız son üç yıldır ders programı ile ilgili sorun 

yaşadıklarını, birinci yarıyılın sonuna kadar derslerinin olmadığını, sonrasında ise arka arkaya 

derslerinin olması nedeni ile sorun yaşandıklarını belirtmiştir. Pandemi nedeni ile öğrencilerle vizit 

yapamadıklarını, Dönem IV eğitimi ile ilgili sıkıntılar olmasına rağmen Dönem VI ile etkili bir eğitim 

yaptıklarını ve öğrencilerin de bundan memnun olduklarını vargulamıştır. 
 

Kadın Hastalıkları AD.’ndan Prof. Dr. Emek Doğer mahremiyet istemi nedeni ile etkin pratik eğitimi 

yapılamadığını, bu nedenle maket üzerinde eğitimin daha önemli hale geldiğini vurgulamış ve daha 

fazla makete ihtiyaç olduğunu belirtmiştir. 
 

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları AD.’ndan Prof. Dr. Murat Öztürk polikliniklerde kalabalık nedeni ile 

sıkıntılar olduğunu, yıl içerisinde aynı dersi 8-10 kez anlatmak durumunda kaldıklarını belirtmiştir. 

Yeni başlanan “Olgu temelli eğitim”, video entegreli ve “Semptomdan tanıya” derslerinden olumlu 

geri dönüşler aldıklarını bildirmiştir. 

Tıbbi Patoloji AD.’ndan Prof. Dr. Sevgiye Kaçar Özkara öğrenci sayısının fazlalığı nedeni ile 

laboratuvarda sıkıntı yaşandığını, video sisteminde sorun olduğunu belirtip video sisteminin 

kullanabilir olmasını istediklerini dile getirmiştir. Önceki dönemde yapılan online derslerin kitap 

haline getirilmiş olduğunu, bu nedenle öğrencilerin teorik derslere katılımlarının oldukça az olduğunu 

(1/3’ten az) belirtmiştir. 


