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1 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilen toplantıya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercüment Çiftçi, Tıp 

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Utkan, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Ayten Yazıcı, Prof. Dr. Hüsnü 

Efendi, Dahili Bilimler Anabilim Dalları Başkanları, Eğitim Komisyonu Başkanı ve Tıp Eğitimi Anabilim 

Dalı katılmıştır.  

Dahili Bilimler Başkanı Prof. Dr. Berrin ÇETİNARSLAN söz alarak yüz yüze eğitimin başlamasından 

memnuniyetlerini dile getirmiştir. Pandemi nedeniyle açılan COVID servislerine bağlı olarak İç 

Hastalıkları AD.’na bağlı bilim dallarına ait yatak sayılarının azalmasının tıp eğitimini olumsuz 

etkilediğini, öğrencilerle gerçekleştirilen hasta başı vizitlerinin yetersiz kaldığını, öğrencilerin pandemi 

öncesindeki hasta çeşitliliğine ulaşamadıklarını belirtmiştir. Pratik yapmanın zor olmasına rağmen 

dersliklerin yenilenmesi ve genişletilmesi konusunda memnuniyetlerini dile getirerek yüz yüze 

eğitime devamın önemini vurgulamıştır. Öğrencilerin online sürdürdükleri bazı seminerlere 

katılımlarını sağladıklarını ve mümkünse hastanemizin COVID vakası alınmayan temiz hastane olarak 

kalıp kalamayacağı konusunda sorularını iletmiştir. Prof. Dr. Hüsnü Efendi bu konuda açıklamalarda 

bulunmuş, öncelikle merkez hastanelerin doldurulduğunu, fakültemize bu sıra ile hasta gönderildiğini, 

tamamen temiz hastane kalabilmenin mümkün görülmediği ifade edilmiştir. 

Psikiyatri AD. Başkanı Prof. Dr. Mustafa Yıldız kriz durumlarında eğitimin ana paydaşlarından olan 

Anabilim Dalları ile daha sık toplanılması gerekliliğinden bahsetmiştir. 

Dermatoloji AD. Başkanı Prof. Dr. Dilek Bayramgürler pandemide yüz yüze eğitimin sürdürülemeyişi 

ve ölçme değerlendirme ile ilgili yaşanan zorluklardan bahsetmiş olup yeni polikinik binasında 

öğrencileri her öğretim üyesinin 4 grupta alarak eğitimi sürdürdüklerini aktarmıştır. İç hastalıklarının 

yaşadığı soruna benzer olarak yatan hastalarının bu süreçte açılan COVID servisleri nedeniyle 

azalması konusunda bilgi vermiştir. 

Adli Tıp AD. Başkanı Prof. Dr. Başar Çolak kriz durumunda anabilim dallarından yeterli görüşün 

alınmadığını, COVID servislerinde görev yapmak durumunda kalan asistan hekimlerinin eğitimlerinin 

aksadığını belirtmiş olup dönem V’te öğrencileri daha önce otopsi görmek üzere Cerrahpaşa Adli Tıp 

Kurumuna götürdüklerini bu sene de pandemi kuralları gözetilerek staj gruplarını otopsi gözlemine 

götürmek istediklerini, bu bağlamda transfere ihtiyaç duyulduğunu belirtmiştir. 

Halk Sağlığı AD. Başkanı Prof. Dr. Çiğdem Çağlayan intörnlerin stajlarının tekrar 7 haftaya 

çıkartıldığından memnun olduklarını, yeni eğitim alanları için “Okul Sağlığı” uygulaması bağlamında 

Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü ile protokol imzalandığını belirtmiştir. Bağımlılık 

mücadele kurulu ile görüşülerek Milli Eğitime bağlı bir okulda sağlık eğitimlerine başladıklarını, 

öğrencilerin tekrar İZAYDAŞ ziyaretlerinin yapılabileceğini ifade etmiştir. İntörnlük eğitiminin ilk iki 

haftasında sürdürülen teorik eğitim için sabit bir eğitim salonuna olan ihtiyaçlarını belirtmiştir. Çalışan 

Sağlığı ve Psikososyal Destek Birimi ile İş Yeri Sağlık Birimleri’nin hastanemizde açılması gerekliliğini 

destek verebileceklerini ifade etmiştir. 

Aile Hekimliği AD. Başkanı Prof. Dr. Müge ALVUR pandemide asistanlarının yoğun şekilde COVID 

servislerinde ve polikliniklerinde görev aldıklarını belirtmiş, KBL telafilerini yeni poliklinik binasında 

Tıp Eğitim AD. ile birlikte dönem başında tamamladıklarını, kanıta dayalı tıp ve hekimliğe hazırlık 



başlıklarının eğitimin dikey entegrasyonunda yer alacak şekilde yapılandırılmasına ihtiyaç olduğunu 

belirtmiştir. 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD. Başkanı Prof. Dr. Nigar Dursun pandemi nedeniyle hastanenin 

başka alanlarında görevlendirilen personelin geri gelmesi ile ilgili talepte bulunmuştur.  

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı AD. Başkanı Prof. Dr. Özlem Yıldız GÜNDOĞDU Dönem IV’te yüz yüze ve 

çevrimiçi küçük gruplarla yürütülen olgu sunumları ve uygulamalarla eğitime devam ettiklerini, aynalı 

oda sayesinde öğrencilerin hasta görüşmelerini daha rahat izleyebildiklerini ve bu konuda olumlu geri 

bildirimler aldıklarını belirtmiştir.  

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD.’ndan Doç. Dr. Uğur Demirsoy yüz yüze eğitimden memnuniyetlerini 

belirtmiş, bu eğitim döneminde başlatılan OSCE sınavından dolayı öğrencilerin ve öğretim üyelerinin 

memnuniyetlerini aktarmıştır.  

Farmakoloji AD. Başkanı Prof. Dr. Faruk ERDEM idareye teşekkür ederek, anabilim dalı olarak 

verilecek her türlü göreve hazır olduklarını iletti.  

Tıbbi Genetik AD Başkanı Prof. Dr. Hakan SAVLI coronavirus varyantlarını saptamak için dizi analizleri 

yaptıklarını, ancak sarf malzemelerine ihtiyaçları olduğunu iletti. 

Kardiyoloji AD.’ndan Prof. Dr. Tayfun Şahin yatarken COVİD olan hastalar olduğunu, pandemi 

şartlarında öğrencilerin hepsini hasta odalarına sokmanın mümkün olmadığını, bu nedenle pratiklerin 

eksik kaldığını, maketlerin de gerçek hastanın yerini alamayacağını iletti.  

Nükleer Tıp AD. Başkanı Prof. Dr. Hakan DEMİR teşekkürlerini iletti.  

 

  

 

 

 

 


