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Tıp eğitiminin değerlendirilmesi amacı ile 2 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilen toplantıya 

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

Efendi, Temel Tıp Bilimleri Anabilim Dalları Başkanları, Eğitim Komisyonu Başkanı ve Tıp Eğitimi 

Anabilim Dalı katılmıştır.  

Temel Tıp Bilimleri ve Tıbbi Mikrobiyoloji AD Başkanı Prof. Dr. Fetiye Kolaylı yüz yüze eğitimin 

özellikle pratik uygulamalar açısından çok önemli olduğunu dile getirmiş, temel bilimlere alınan 

laboratuvar malzemeleri için teşekkür etmiş ve bunun sürekliliğinin sağlanmasının önemini 

vurgulayarak mikroskopların da yenilenmesinin gerekebileceğini ifade etmiştir. Daha önce yapılmış 

olan Temel Bilimler toplantısında anabilim dallarının öğretim üyesi kadro talepleri olduğunu dile 

getirmiştir. Dekanlık tarafından, eğitim için ayrılan bütçenin nerdeyse tamamının temel bilimlere 

verildiği, hatta bu sene stratejiden ek bütçe alındığı vurgulanarak, diğer ihtiyaçların tamamlanması 

için proje yazılmasının uygun olacağı ifade edilmiştir. 

Biyoistatistik AD Başkanı Prof. Dr. Canan Baydemir tıp öğrencilerinin diğer öğrencilere 

nazaran uzaktan eğitime daha kolay adapte olduğunu ifade ederek anabilim dalının akut ihtiyaçlarına 

verilen desteğe teşekkür etti.  

Tıp Tarihi ve Etik AD Başkanı Prof. Dr. Nermin Ersoy tarafından Dönem I dersliğinin 

havalandırma sorunu olduğunu, arka kapının açılamadığını, derse devam eden öğrenci sayılarının 

giderek azaldığını, çeşitli etkinlikler ve öğrenci grupları ile öğrencilerin motivasyonlarının 

arttırılabileceği vurgulandı. Öğretim üyelerinin kalabalık kantin ortamına girmeden oturabilmeleri için 

üçüncü kattaki kantinin tekrar açılması dileklerini iletti. Dekanlık tarafından, Dönem I dersliğinin 

iyileştirilmesi ve arka kapısının açılması için çalışmalar yapıldığı, arka kapı için güvenlik ihtiyacı olduğu, 

öğrenci gruplarının da desteklendiği ifade edildi.  

Anatomi AD Başkanı Prof. Dr. Tuncay Çolak, aldıkları patentin üniversitenin 13. patenti 

olduğunu belirtti. Pandemi döneminde uzaktan eğitim sırasında diğer üniversitelere göre gerekenin 

en iyi şekilde yapıldığını, yüz yüze eğitim başladıktan sonra da anatomi telafilerinin yapıldığını, 

pratiklerde aşı/PCR kontrollerinin yapıldığını ifade etti. Alınan malzemeler için teşekkür ederek 

maketlerin de eskimeye başladığını, her yıl azar azar alınabileceğini belirtti. Daha önce BAP projesi ile 

plastine kadavra alındığını, birkaç anabilim dalı birleşerek bir araştırma laboratuvarı oluşturulması 

halinde her yıl 20.000 TL ödenek alınabileceğini, ayrıca temel bilimler olarak yazılacak projeye de 

destek verilebileceğini iletti. Yasal olarak bağış kadavra kabul eden sayılı bölümlerden olduklarını, 

kadavra eksiğinin olmadığını ifade etti. Çok farklı fakültelere de anatomi dersi verildiğinden, araştırma 

görevlisi doktorlar için kadro talepleri olduğunu iletti. 

Fizyoloji AD Başkanı Prof. Dr. Nurbay Ateş yüz yüze eğitim sırasında öğrencilerin de gereken 

sorumluluğu (aşı, PCR vb tedbirler) aldıklarını umduklarını, izin ve görevlendirmeler nedeni ile asistan 

sayısının görünenden az olduğunu, bu nedenle araştırma görevlisi taleplerinin olduğunu iletti. Pratik 

malzemelerinin alınmasının iyi bir gelişme olduğunu, araştırma merkezi olarak DETAB’ın kullanıldığını 

ifade etti.  



Biyokimya AD Başkanı Prof. Dr. Hale Maral Kır asistan eksikliğinin hem rutin laboratuvarlarda, 

hem de öğrenci pratiklerinde sorunlara yol açtığını, yıllardır asistan kadrosu açılmaması ile ilgili olarak 

UAK ve Tıpta Uzmanlık Kurulu ile görüşülerek gerekli yazışmaların yapıldığını, sürecin hızlandırılması 

için destek beklendiğini ifade etti.  

Histoloji AD Başkanı Prof. Dr. Süreyya Ceylan pandemi dönemindeki çalışmalardan ötürü 

teşekkür etti; laboratuvar videolarının web sitesine konduğunu, mikroskobun tamir edilmesi ile artık 

yüz yüze pratik yapılabileceğini iletti. 

Tıbbi Biyoloji AD öğretim üyesi Prof. Dr. Gürler Akpınar laboratuvar malzeme alımlarından 

memnuniyetlerini dile getirdi. Bilgisayarlarının yenilenmesi talepleri olduğunu iletti. ARGE 

laboratuvarı sorumlu öğretim üyesinden her yıl faaliyet raporunda 2-3 makale ve proje istendiğini 

belirtti.  


