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ÖZET 

Türk Tıp Öğrencileri Birliği tarafından 13. Tıp Eğitimi Çalıştayı, 2020 Aralık ayı içerisinde 
çevrimiçi platformda ‘‘Pandemi Döneminde Tıp Eğitimi’’ temasıyla gerçekleştirilmiştir. 
 

COVID-19 pandemisi; global alanda sosyal, ekonomik pek çok dinamiği etkilediği gibi eğitim 
alanında da büyük değişiklikler meydana getirmiştir. Birçok tıp fakültesinin uzaktan eğitim 
sürecine başlamasıyla öğrenciler ani gelişen bu değişikliklerle hem yeni avantaj hem de 
dezavantajlarla karşılaşmışlardır. Tıp Eğitimi konusunda söz sahibi olan tüm kuruluşlar ilgili konu 
hakkında bilgi sahibi olmalı ve tıp eğitiminin gelişimi için adımlar atılmalıdırlar. Türk Tıp Öğrencileri 
Birliği, tıp eğitiminin gelişimi adına bu sürecin takipçisi olmayı ve bildiride yer alan çözüm 
önerilerinin hayata geçirilmesi için gerekli çalışmaları gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. 
  



 

GİRİŞ 
Ülkemizde 11 Mart 2020’de görülen ilk COVID vakasının ardından yüz yüze eğitime ara 

verildi ve YÖK tarafından eğitimin uzaktan yapılması kararı alındı. Beklenmedik şekilde ortaya 
çıkan bu durum ve bu durumu izleyen süreçte, eğitmen ve öğrencilerin nasıl etkilendiğini; güncel 
durumda eğitimde sürdürülebilirliği kaybetmeden, gelişimi yavaşlatmadan devam etmek, mevcut 
standartları değişen dinamikler dahilinde muhafaza etmek için ve öğrencilerin aldığı eğitimin 
verimliliğini artırmak adına Türk Tıp Öğrencileri Birliği tarafından öğrenci görüşlerini içeren bu 
bildiri oluşturulmuştur. 
 

85 farklı tıp fakültesinden öğrencilerin katılımıyla ‘‘Pandemi Döneminde Tıp Eğitimi’’ 
teması kapsamında var olan sorunlar belirlenen 5 farklı konu başlığı altında tartışılmıştır: 

 İmkanlar 
 Ölçme ve Değerlendirme 
 Motivasyon 
 Derslerin İşlenişi ve Uygulanması 
 Tıp Eğitiminin Kalitesi 

Öğrenci gözünden bakış açıları yansıtılarak belirlenen bu sorunlara birtakım çözüm 
önerileri üretilmiştir. Tüm bu öğrenci görüşleri bildirimizde bir araya getirilmiştir. 
 
ANA METİN 
İmkanlar 

Pandemi süreci, bazı sosyo-ekonomik sorunları da yanında getirmiştir. Bu  
sorunlardan etkilenen tıp öğrencileri ve eğiticileri, bazı imkan eşitsizlikleri ile karşı karşıya 
gelmişlerdir. Bilginin doğru kanallardan doğru şekilde iletillmesi de tıp eğitiminin yapı taşlarından 
biridir. Bu imkan eşitsizlikleri tıp eğitiminin verimini ve niteliğini olumsuz etkilemiştir. 
 
 Uzaktan eğitim süreci bazı yeni imkanlara fırsat tanımıştır ve bu imkanların yüz yüze 
süreçte de devam etmesi; tıp eğitiminin kapasite gelişimi açısından büyük önem arz etmektedir. 
Yeni imkanlardan biri olan açık erişim, bilgileri internet ortamına aktararak içinde bulunduğumuz 
süreçte pek çok riski beraberinde getiren fiziksel kütüphanelere gitmeye gerek kalmadan 
öğrencilerin bilgiye ulaşabilmesini sağlamaktadır. 
 

Türk Tıp Öğrencileri Birliği, imkanlar hususunda şu sorunların yaşandığını düşünmektedir: 
 
 

 Öğrenciler ve tıp fakülteleri arasındaki sosyo-ekonomik eşitsizlikler, internet erişimi ve 
kullanılan platform farklılıkları yetersizlikleri öğrencilerin eğitime aynı derecede erişimlerini 
engellemektedir. Öğrenciler, belirttikleri eşitsizlikler hakkında tıp eğitimi 
paydaşları(otoriteleri, karar alıcıları) tarafından yeterince dinlenmediklerini ve destek 
alamadıklarını belirtmektedirler. 

 Canlı ders kayıtları ve ders materyallerine erişim sıkıntısı da çevrimiçi tıp eğitiminin 
verimliliğini azaltmaktadır. 

 Eğitimini asenkron olarak sürdüren fakültelerde öğrenciler eğiticiye sorularını ders anında 
iletememekte ve bu durum dersin anlaşılmasında aksamalara sebep olmaktadır. 

 Eğitimini yüz yüze veya hibrit (hem çevrimiçi hem yüz yüze) olarak sürdüren fakültelerde, 
fakültenin bulunduğu şehir veya ülkenin dışında yaşayan öğrenciler yurtların kapalı olması 



 

sebebiyle kalacak yer bulma problemi yaşamaktadırlar. Fakültenin bulunduğu şehirde 
yaşayan öğrenciler ise hastane, amfi ve laboratuvar ortamlarında bulunan salgın riskini 
birlikte yaşadıkları kişilere taşımaktan endişe etmektedirler. 

 Uygulama derslerinin online sürece adapte edilmesi oldukça önemlidir. Zira var olan 
sistemde uygulama derslerinin verimliliği düşmüş olup; bu dersleri yüz yüze devam ettiren 
fakülteler ise içinde bulunduğumuz salgın riskini artırmaktadırlar. 

 
Ölçme ve Değerlendirme 

Ölçme ve değerlendirme, öğretme ve öğrenmenin etkinliğini belirlemek ve arttırmak 
amacı ile yapılan; eğitimle ilgili verilerin toplanmasını ve yorumlanmasını içeren çok adımlı ve 
sistematik bir süreçtir. Pandemi sürecindeki tıp eğitiminin ölçme ve değerlendirmesinin amacı, 
pandemi sürecinde eğitim gören tıp öğrencilerinin nitelikli hekim olarak mezun olmalarını 
sağlamaktır. Pandemi döneminde eğitim gören öğrencilerin, mezun olduklarında tıp eğitimi 
otoriteleri tarafından belirlenen yeterlik kriterlerini karşılayabilmeleri için ölçme ve değerlendirme 
sisteminin hem çevrimiçi ortama hem de tıp eğitimi müfredatına uygun olması gerekmektedir. 
 Türk Tıp Öğrencileri Birliği, ölçme ve değerlendirme hususunda şu sorunların yaşandığını 
düşünmektedir: 

 Ölçme değerlendirme yöntemi olarak bazı fakültelerin sınav, bazılarının ödevlendirme 
uygulaması  standardizasyonu olumsuz etkilemekte ve durumu fakülte boyutuna 
indirgemektedir. Bazı fakültelerin ise yüz yüze sınav uygulamasını devam ettirmesi, 
preklinik öğrencilerinin aşılanmamış olması ve aşılanmış  öğrencilerin de taşıyıcılık riskini 
devam ettirmeleri sağlık açısından öğrencileri endişelendirmektedir. 

 Online sınav uygulayan farklı fakültelerin sınavlar esnasında farklı güvenlik önlemleri 
uygulamaları ölçme değerlendirmede eşitsizliklere yol açmaktadır. 

 Online sınav esnasında uygulanan bazı güvenlik önlemleri (aşırı süre kısıtlaması, sorulara 
geri dönememe vb.), sınavda güvenliği sağlama amacından sapıp sınav anında stres 
düzeyini artırmakta ve öğrencilerin bilgilerini tamamen aktarmasını engellemektedir. 
Bununla birlikte kamera-mikrofon açtırma, öğrenciden bulunduğu odanın içini gösterme 
gibi bazı güvenlik önlemleri ise kişisel alan ihlali noktasında hukuki sıkıntılar 
doğurmaktadır. 

 Bir güvenlik önlemi olarak uygulanan soru havuzu uygulamasında soruların zor-kolay 
dengesi sağlanamamakta ve bu da ölçme değerlendirmede eşitsizliğe yol açmaktadır. 

 Kamera-mikrofon kullanımı veya iki cihazdan kamera açma gibi güvenlik önlemleri sınav 
güvenliğini sağlasa da ekonomik açıdan eşitsiz bir durumdur. 

 
Motivasyon 
Tıp öğrencilerinin, aldıkları eğitimin beraberinde getirdiği sorumluluklardan ötürü tükenmişlik 
sendromu yaşamamaları için motive olmaları önem arz etmektedir. Kapalı alanda bulunmak 
zorunda olan ve eğitimlerinde devamlılık sağlamak için bilgisayar başında uzun süre oturmak 
zorunda kalan tıp öğrencilerinin gün içi hareketliliği azalmış ve motivasyonlarını yitirmeye 
başlamışlardır. Yitirilen motivasyonun olumsuz sonuçlarıyla karşılaşmamak adına belirli adımlar 
atılması gerekmektedir. 
 Türk Tıp Öğrencileri Birliği, motivasyon hususunda şu sorunların yaşandığını 
düşünmektedir: 

 Pandemi sürecinin getirdiği değişiklikler öğrencileri sadece eğitim alanında değil; ailevi, 
sosyal, ekonomik vb. sayısız alanda etkilemiştir. Pandemi sürecinde görülen vaka sayıları 
hepimizi başlı başına olumsuz etkileyen bir faktör olup ani değişiklikler, okuldan uzak 



 

kalmak, online dönemde artan ders saatleri ve derslerin sıkıştırılması öğrencilerin 
motivasyonunu olumsuz yönde etkilemektedir. 

 Multidisipliner uygulamalar, önlük giyme, vaka tartışma, hocalarla birebir iletişim gibi 
öğrencileri fakülteye ve mesleğe adapte eden uygulamaların pandemi döneminde sekteye 
uğraması öğrencilerin eğitimlerine ve hekimlik mesleğine yönelik motivasyonlarını 
düşürmektedir. 

 Eğiticilerin öğrencilerden efektif geribildirim almaması ve öğrenci odaklı olmayıp eğitici 
odaklı eğitim modeliyle ilerlemesi öğrencilerin motivasyonunu olumsuz etkilemektedir. 

 Kimi fakültelerde canlı derse katılım kontenjanının kısıtlı olması ve bazı öğrencilerin derse 
katılamaması, okuldan ve amfi ortamından uzak kalmanın getirdiği motivasyon 
düşüklüğünü pekiştirmektedir. 

 Öğrenciler tıp eğitimi otoriteleri tarafından alınan kararlarda kendi geri bildirimlerinin ve 
fikirlerinin kararlara dahil edilmediğini düşünmektedirler. 

 
Derslerin İşlenişi ve Uygulanması 
 Derslerin işlenişi ve uygulanması da kuşkusuz pandemi dönemindeki tıp eğitiminde 
karşımıza çıkan önemli problemlerden birisidir. Bir eğitimin kalitesini, verimini ve niteliğini 
belirleyen önemli faktörlerden biri de bu eğitimin işlenişi ve uygulama şeklidir. Çevrimiçi eğitimde, 
yüz yüze eğitimde olduğu gibi çok uzun süreler boyunca ders anlatılması öğrencilerin hem sağlığını 
kötü etkilemektedir hem de motivasyonlarının azalmasına neden olmaktadır. Yüz yüze eğitimde 
alınabilen geri bildirimlerin çevrimiçi ortamlarda yeteri kadar alınmaması sonucu alınan tıp 
eğitiminin verimini ve niteliğini düşürmektedir. Tıp fakültelerinin üzerinde bulunan “yüksek kaliteli 
hasta bakımının sağlanması için geleceğin doktorlarını etkili bir şekilde eğitilmesi talebi” her geçen 
gün artmaktadır. Ancak eğitime bu tür bir kesinti uygun şekilde harekete geçilmezse mezunlar için 
de eksikliklere neden olabilir. 
 
 Türk Tıp Öğrencileri Birliği, derslerin işlenişi ve uygulanması hususunda şu sorunların 
yaşandığını düşünmektedir: 

 Her okulun stajyer öğrencilere uyguladığı eğitim sistemleri değişiklik göstermektedir. Bazı 
okullar sadece online eğitim verirken bazıları hibrit sistem üzerinden ilerlemektedir. Hibrit 
sistemde öğrenciler kendi sağlıkları ve ailelerinin sağlığının tehlikeye girmesine sebep 
olmaktadırlar. Bu durum eğitim eşitsizliklerine sebep olmaktadır.  

 Uzaktan eğitimde öğrenciler temel hekimlik becerileri bakımından eksik kaldıklarını 
düşünmektedirler. 

 Stajların teorik ve pratik uygulamalarının ayrılması konunun bütünlüğünü bozmakta ve 
pekiştirmeyi güçleştirmektedir. 

 Pandemi sürecinde hekim adaylarının fakültelerine (tıp eğitimi anabilim dalı, temsilcilikler 
vs.)  olan güveni azalmıştır. 

 

Tıp Eğitiminin Kalitesi 
 Akreditasyon şartları, TEPDAD tarafından eğitimde standardizasyonu sağlayarak nitelikli 
mezunlar vermek için belirlenmiş şartlardır ve büyük önem taşımaktadır. Pandemi süreci 
akreditasyon sürecini sekteye uğratmış ve akreditasyon şartlarının hepsinin yerine 
getirilememesine yol açmış, bu süreçteki öğrenci temsiliyetini azaltmıştır. Şartlar 
sağlanamadığında sekteye uğrayacak olan eğitimin kalitesi toplumu da endişelendirmektedir. 
 



 

 Türk Tıp Öğrencileri Birliği, tıp eğitiminin kalitesi hususunda şu sorunların yaşandığını 
düşünmektedir: 

 Eğitimcilerin çevrimiçi platformları efektif kullanmaması, tıp öğrencilerinin aldığı tıp 
eğitiminin verimini düşürmekte ve ideal tıp eğitiminden uzaklaştırmaktadır. 

 Akredite olan veya olmak isteyen fakültelerin sağlaması gereken belirli nitelikler, pandemi 
döneminde geri plana atılmıştır.  

 Öğrencilerin eğitimleri konusunda karar alma süreçlerine dahil edilmemesi ve etkili geri 
bildirim kanallarının açılmaması bu güven eksikliğinin nedenleri arasında öne çıkmaktadır. 

 Bununla birlikte öğrenciler, çevrimiçi eğitim süresince okul ve toplumun da kendilerine 
karşı güvensiz bir tutum sergilediğini düşünmektedirler. Okulların özellikle sınav güvenliği 
için alınan önlemler konusunda yaptıkları  açıklamalar, öğrencilerine güvenmediği yönünde 
bir algı yaratırken toplum ise tıp eğitiminin uzaktan öğrenilmesine önyargılı yaklaşmakta 
ve bu önyargıyı öğrencilere yansıtmaktadır. 

 
 

DURUŞUMUZ 
Türk Tıp Öğrencileri Birliği 13.Tıp Eğitimi Çalıştayı’nda tıp öğrencilerinin “Pandemi Döneminde Tıp 
Eğitimi” konusunda dile getirdiği sorunlardan yola çıkarak; Yüksek Öğretim Kurumu, rektörlükler, 
dekanlıklar ve tıp eğitimi anabilim dallarını aşağıda açıklanan çözüm önerilerini değerlendirmeye 
ve bildiride ismi geçen diğer paydaşlarla işbirliğine davet etmektedir. 
 

Sağlık Bakanlığı 
 

 Fakülteleri yüz yüze veya hibrit eğitim sisteminde eğitim vermekte olan 
öğrencilere koruyucu ekipman sağlanmalıdır ve ailelerini riske atmaması için 
aileleriyle birlikte öncelikli olarak aşılanmalıdırlar. 
 

Rektörlükler, Dekanlıklar ve Tıp Eğitimi Anabilim Dalları 
 
 

 Açık erişim içinde bulunduğumuz süreçte her zamankinden daha büyük bir önem 
kazanmıştır. Açık erişimin sağlayabileceği olanaklar tıp öğrencilerinde araştırmak 
ve öğrenmek için merak ve motivasyon yaratmaktadır. Açık erişim sürekli 
gelişmekte ve değişmekte olan bilimi ve teknolojiyi daha rahat yakalamamıza 
yardımcı olacağı gibi aynı zamanda öğrencilerin kütüphaneye fiziksel erişimlerinin 
kısıtlı olduğu bu günlerde değişim ve gelişimden kopmamalarını ve literatürü takip 
edebilmelerini sağlayacaktır. Tıp fakültelerinde açık erişim olarak sunulan kaynak 
ağı geliştirilmelidir. 

 Çevrimiçi eğitim alabilmek için öğrencilerin sahip olması gereken imkanlar (cihaz, 
internet bağlantısı vb.) bulunmaktadır. Bu imkanlara sahip olmayan öğrenciler 
tespit edilmeli ve bu konuda ilgili desteği alabilmeleri için yetkililerle iletişime 
geçilmelidir. 

 Öğrencilerin çevrimiçi eğitim sürecini verimli geçirebilmesi adına dersler mümkün 
olduğunca senkron ilerletilmeli, internet sıkıntısı yaşayan ve internete sürekli 



 

erişimi olmayan öğrencilerin de ilgili konu anlatımına ulaşabilmesi için dersler kayıt 
altına alınmalı ve kayıtlara kolayca ulaşılabilinmelidir. 

 Uzaktan eğitimde öğrencilerin dikkatini toplu tutmak ve konu eksiklerini hızlıca 
fark edebilmelerini sağlamak adına dersler esnasında mini quizler yapılmasının 
öğrencilerin motivasyonunu ve konsantrasyonunu artırdığı öğrenciler tarafından 
söylenmiştir. Dersler içerisinde interaktif ve öğrenci katılımı içeren tartışma, 
öğrenci sunumları gibi  uygulamalara daha fazla yer verilmelidir. Bu uygulamaların 
aktif şekilde gerçekleştirilebilmesi için dersler kalabalık sınıflardan ziyade küçük 
gruplar halinde işlenmelidir. 

 Çevrimiçi sınav uygulamalarında alınan güvenlik önlemlerinin her fakültede farklı 
olması eşitsizliklere yol açmaktadır. Güvenlik önlemleri her fakültede aynı olarak 
uygulanmalıdır. Sınav süreleri internet altyapısı, bağlantı kopma sorunları ve cihaz 
farklılıkları göz önünde bulundurularak belirlenmelidir. 

 Probleme Dayalı Öğrenim modeli; çevrimiçi eğitim sistemine kolay ve verimli 
şekilde adapte edilebilmesi, aynı zamanda öğrencilerin bir vaka üzerinde araştırıp 
tartışarak öğrenebilmesi ve bu sayede öğrendiklerinin kalıcı olması açısından tüm 
fakültelerde yaygınlaştırılmalıdır. 

 Yüz yüze yapılamayan pratik derslerin verimliliğini korumak adına simülasyon 
uygulamaları gibi interaktif içerikler derslere entegre edilmelidir. Derslerde görsel, 
işitsel materyallerle pratik uygulamalar öğrencilere aktarılabilir; aynı zamanda bazı 
fakültelerde uygulanan öğrencilere temel hekimlik becerilerini geliştirebilmeleri 
için öğrencilere kit dağıtılması sistemi tüm fakültelerde uygulanmalıdır. 

 Çevrimiçi süreçte öğrencilerin geri bildirim verebilmesi ve sorunlarını 
paylaşabilmesi için iletişim kanalları açık tutulmalı; karar alma süreçlerine 
öğrenciler, öğrenci temsilcileri ile düzenli görüşmeler yapılarak dahil edilmelidir. 
Alınan geri bildirimlerin değerlendirilmesi, öğrencilerin 
motivasyonunu  yükseltecektir. 

 Pandemi döneminde üniversiteye yeni başlayan ve henüz fakülteyi, eğitim alacağı 
ortamı görmemiş, oryantasyon sürecini çevrimiçi geçirmiş ya da hiç geçirmemiş 
birinci sınıf öğrencilerinin fakülteye ve aldıkları eğitime adapte olabilmeleri  için 
danışman öğretim üyesi - mentor sistemi uygulanmalı ve aktif kullanılmalıdır. 

 Derslerin çevrimiçi ortamda sürdürülmesi belli olumsuzlukları da beraberinde 
getirmektedir.Uzun süre boyunca bilgisayar başında oturmak ve çoğu zaman 
kısıtlamalar dolayısıyla da hareketsiz kalmak bu dönemde öğrenciler üzerinde fazla 
olumsuz etki oluşturmuşken ders programlarının planlanması, öğrencilere 
dinlenme ve hareket alanı bırakacak şekilde dizayn edilmeli. Ders programlarında 
belirlenen molalara uyulması ve bir günde çok fazla üst üste ders konulmaması 
öğrencilerin motivasyon, konsantrasyon ve katılımını önemli ölçüde arttıracaktır. 

 Yüz yüze eğitimin temel unsurlarından olan eğitici-öğrenci-ders materyali(slayt, 
ders notu) üçgeni çevrimiçi süreçte değişen dinamikler sonucunda aynı verimlilikte 
ilerlememektedir. Oluşabilecek boşlukları doldurmak için çevrimiçi derslerde 
interaktifliği artıran pek çok teknolojik uygulamadan(simülasyon uygulamaları, 
yarışmalar, online kaynaklar, üç boyutlu uygulamalar vb.) yararlanılabilir. 

 Özellikle tıp fakültesiyle yeni tanışan öğrencilere yönelik tıp etiği, iyi hekimlik gibi 
hekimlik kavramını ve bilincini aşılayan derslere bu dönemde daha çok önem ve yer 
verilmelidir. Hem sınav güvenliği hem de geleceğimiz için alınacak en büyük 
önlemlerden biri budur. 



 

 Süreç boyunca yaşanan pek çok aksiliğe rağmen birçok eğitici hastane ortamında 
ve salgınla mücadelenin ortasında tıp eğitimini uzaktan da olsa sürdürmeye devam 
etmektedir. Bu noktada tıp fakültesi öğrencileri de üstüne düşeni yapmalı; tıp 
otoriteleri ile kurabildikleri tüm iletişim kanallarından iletişim halinde kalmalı, tıp 
eğitimini geliştirmek için gerekli savunuculuk faaliyetlerini sürdürmekten 
çekinmemeli ve şu an aldıkları eğitimin hekimlik hayatlarının temeli niteliğinde 
olduğunu ve bir insanın hayatına dokunmanacaklarını, üstlerindeki sorumluluğun 
sınıf geçmekten çok daha büyük olduğunu unutmamalıdırlar. 

 Akredite olan veya olmak isteyen fakültelerin sağlaması gereken belirli nitelikler, 
pandemi döneminde geri plana atılmıştır. Ancak akreditasyon şartları, fakültenin 
nitelikli hekim yetiştirmesi için tıp eğitimi paydaşları tarafından belirlenmiş şartlar 
olup bu bilinçle hareket edilmelidir. 

 
Yüksek Öğretim Kurumu 

 
 Tıp eğitiminde standardizasyonu koruyabilmek ve eşit nitelikte hekimler yetişmesi 

için fakültelerde çevrimiçi ölçme değerlendirme sistemi için YÖK ve tıp eğitimi 
otoriteleri tarafından bir kılavuz oluşturulmalı ve fakülteler sistemlerini bu kılavuz 
ışığında hazırlamalıdır. 
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