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COVID-19 Pandemi Sürecinde Tıp Eğitimi ve 

Bir Tıp Fakültesi Deneyimi

Murat KALEMOĞLU1, Ecem KALEMOĞLU2

Öz

COVID-19 nedenli tüm dünyada yaşanan pandemi korkunç boyutlarda devam etmektedir. Bu 
süreçte virüse karşın tedavi unsurları araştırılırken yepyeni inovasyonların ve yeniliklerin de 
keşfedildiği ve yaşamımıza girdiği gerçeğiyle yüz yüzeyiz. Pek çok sektörde günlük yaşamda bazı 
kısıtlamalarla fedakârlıklarda bulunmaktayız. Eğitim de bunlardan biridir. Tüm Dünya ülkelerinde 
eğitimin bir bölümünü oluşturan tıp eğitimi de hem Tıp Fakülteleri boyutunda hem de uzmanlık 
öğrencilerinin mesleki eğitimlerinde, bazı müfredat değişikliklerini zorunlu kılmıştır. Sokağa 
çıkma kısıtlılıkları geldikçe eğitimin çevrimiçi olarak verilmesi gereği doğmuştur. Uygulama 
ve pratik gerektiren yüz yüze eğitimlerinde az sayıda öğrenci grupları oluşturularak verilmesi 
gündeme alınmıştır. Çevrimiçi uzaktan eğitim ile ilgili olarak pek çok yazılım programlarının 
kullanımının önü açılmıştır. Sanal sınıflar, laboratuvarlar, amfiler, klinik prosedürler ve hatta sanal 
sınavlar tıp eğitiminin değişmez birer parçası olmuştur. Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültemizde 
de pek çok tipte ticari yazılım kullanılarak hem çevrimiçi hem de yüz yüze olarak (hibrid) eğitim 
müfredatımızda bir kesinti ya da aksama yaşamadan pandemi sürecinde eğitim sürdürülmüştür. 
Günümüzde pandemi sonrası dönemde tıp eğitiminin seçeneklerine özellikle başta teorik dersler 
olmak üzere çevrimiçi eğitimin artık tıp fakültelerinin rutin uygulamaları arasına katılacağını 
değerlendirmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Çevrimiçi eğitim,  Uzaktan eğitim, Yüz yüze eğitim, Tıp eğitimi

Medical Education During a COVID-19 Pandemic: 
A Medical Faculty`s Experience

Abstract

The COVID-19 pandemic has been continuing all around the world. In this period while 
vaccination and treatment strategies have been discovering for the COVID-19, many new 
technological innovations have been introduced to our lives. Currently, in many fields, there 
are many restrictions to decrease the COVID-19 spreading, and education is one of these fields. 
Some changes in the curriculum of medical education and residency education were necessary 
to adapt to these restrictions.  The requirement of online education was rise because of the 
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pandemic lockdown. Some university programs decreased their number of students for some lectures which 
require practical education. Some universities developed new online education programs. Not only classes, 
laboratories, clinical practices became virtual but also exams became virtual as well. In our Üsküdar 
University Faculty of Medicine, with help of many commercial software programs, we provided both 
online and face-to-face education (hybrid) to our students without any interruptions and problems. After 
pandemic duration, we think that some parts of medical education especially theoretical parts will continue 
to be given with online education systems.

Key Words: Online education, Distance education, Face to face education, Medical education 

Türkiye`de ilk COVID-19 etkenli hastalık 
tanısı 11 Mart 2020 tarihinde konuldu. 
Türkiye’de COVID-19 Pandemisi 
nedeniyle 21 Mayıs 2021 tarihi itibariyle 
5.160.423 resmi tespitli hasta ve 45.626 
can kaybı mevcuttur. Maalesef çok vahim 
bir tablo ile karşı karşıyayız. (1) Tüm 
dünyada vaka sayısı ise 164.523.894 ve 
can kaybı 3.412.032 kişidir. (2) Dünyada 
hemen tüm ülkelerde pandemiye karşın 
çeşitli önlemler alınmıştır. Maalesef bu 
önlemler içerisinde okulların yüz yüze 
eğitimlerinin sonlandırılması da vardır. 
Dolayısıyla tıp eğitimi de bu önlem 
kararlarından etkilenmiştir. Bazı son sınıf 
intern öğrenciler, çeşitli ülkelerde pandemi 
ile mücadelede tam yetki ile kullanılmıştır 
(3, 4). Hatta bazıları erkenden mezun 
edilmişlerdir (5-8). Diğer tıp fakültesi 
öğrencilerinin eğitimi ise özellikle klinik 
staj ve uygulamalı derslerde yepyeni bir 
problemle karşı karşıya bırakmıştır (9,10). 

Tüm dünyadaki Tıp Fakültelerindeki 
öğretim elemanları tıp eğitim müfredatını, 
COVID-19 salgını nedeniyle hızlı bir şekilde, 
çevrimiçi müfredat haline dönüştürerek 
yepyeni bir ders programı oluşturdular. 
Web kameralı hastane, laboratuvar ve 
amfiler ile üç boyutlu (3B) görüntülü 
kadavralar yeni ders müfredatlarındaki 
yerlerini aldılar. Ayrıca  web seminerleri 
hizmeti sunan çeşitli teknolojik iletişim 
uygulamalarıyla, çevrimiçi ders verilen 
sanal sınıflarda, hastalık tanılarını tartışmak 

için öğrencilerin, sanal olarak ellerini 
kaldırarak soru sormaları bile sağlandı. Bu, 
tıp eğitiminin ve tıbbın dönüşümü mü ya 
da geleceği midir? Bu alışılmadık düzen, 
günümüzde yeni bir tartışma konusu 
olacaktır.
Amerika Tıp Kolejleri Derneği (The 
Association of American Medical 
Colleges- AAMC), 17 Mart 2020’de 
virüsün yayılmasını durdurmaya ve azalan 
kişisel koruyucu ekipmanı korumaya 
yardımcı olmak için Tıp Fakültesi 
öğrencilerinin doğrudan hasta bakımından 
uzaklaştırılmalarını şiddetle öneren, 
bir kılavuz yayınlandı (11). Birkaç gün 
içinde okullar ders müfredatı ile ilgili 
materyallerini çevrimiçi olarak yüklemeye 
başladılar.  Haftalar içinde büyük 
çoğunluğu en azından bazı klinik becerileri 
uzaktan öğretmek için bazı yeni yollar da 
geliştirdiler (12-14). 
Ülkemizde ise Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığı’nın (YÖK) Koronavirüs 
(COVID-19) hakkında Yüksek Öğretim 
Kurumlarında alınacak tedbirlere ilişkin 
öneriler ile ilgili 06.03.2020 tarihli 
Üniversite Rektörlüklerine gönderilen yazı 
bu konuda bir ilktir (15). Bu YÖK yazısında 
“Koronavirüs (COVID-19) Hakkında 
Yükseköğretim Kurumlarında Alınacak 
Tedbirlere İlişkin Öneriler” yer almaktadır. 
Gelen bu yazı Üniversite Rektörümüzce 
resmi yazı (16) ile duyurulmuştur. Daha 
sonra YÖK’ün 16 Mart 2020 tarihinden 
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itibaren 12 gün süre ile Akademisyenlerin 
idari izinli sayılmaları konusundaki yazı 
üzerine üniversitemiz Rektörlüğünden 
Yönetim, Dekanlık, Direktörler ve idari 
personel dışındaki tüm akademisyenlerin 
12 gün süre ile idari izinli sayılmaları ile 
ilgili duyuru yapılmıştır. (17) Uzaktan 
çevrimiçi (online) eğitim süreci de bu 
şekilde başlamıştır. 27 Mart 2020 tarihli 
YÖK duyurusu ile tüm yarıyıl eğitimlerinin 
yüz yüze olmayacağına ilişkin bir yazı 
yayınlanmıştır (18). Yine YÖK’ün 
13 Nisan 2020 sayılı yazısı ile sağlık 
alanlarında uygulama eğitimlerine yönelik 
yazıları ile eksik kalan uygulamaların 
yaz döneminde yapılabileceği ifade 
edilmiştir (19). YÖK`ün 30 Mayıs 2020 
tarihli duyurusu ile yatay ve dikey yurtiçi 
ve dışı kontenjanların arttırıldığı ve bazı 
kısıtların bu döneme özgü kaldırıldığına 
ilişkin duyurusu yapılmıştır (20). Ekim 
ayının başında YÖK tarafından pandemi 
koşullarında nasıl davranılacağına ilişkin 
“Yüksek Öğretim Kurullarında Sağlıklı ve 
Temiz Ortamların Geliştirilmesi Kılavuzu” 
yayınlanmıştır (21). 
Üsküdar Üniversitesi, gerek Üsküdar 
TV, gerekse çok seri bir şekilde Uzaktan 
Eğitim Koordinatör`lüğünün (https://
uskudar.edu.tr/tr/uek) önerileriyle LMS® 
(Learning Management System), STIX® 
(Student Teacher. Information Exchange) 
ders sınavları dahil tüm unsurlar müfredata 
uygun bir şekilde zamanında gerçekleştirme 
başarısını göstermiştir. Eğitimimiz yüz 
yüze ve çevrimiçi özellikleri aynı anda 
içeren hibrid bir modelde yürütülmektedir. 
FİJİTAL®(Fiziki+Dijital) markası adı 
altında topladığımız fi ziki ve dijital 
eğitimin bir karışımı tarzında eğitim 
programları, öğrencilerimizi  kullanımlarına 
sunulmuştur. Tüm eğitici görev yapan 
akademisyenlerimize bilgilendirici görsel 

kılavuzlar hazırlanarak, uzaktan eğitimle 
ilgili ders oluşturma, sanal sınıf açma, 
sanal sınav hazırlama, ders dokümanları 
(belge, sunum, resim, vb) yükleme ve 
ödev verme gibi eğitimle ilgili pek çok 
unsurda eğitimler verilmiştir. Derslerde 
canlı ses ve video görüntülerine ek olarak, 
internet ağ bağlantısı, ekran görünümü 
paylaşımı ve ders sunum paylaşımları 
yapılmakta ve akıllı tahta fonksiyonları 
da gerçekleştirilmektedir. Zaten yıllardır 
var olan STIX® sistemimizden dolayı çok 
kısa sürede müfredattaki tüm eğitimlerimiz 
çevrimiçi olarak organize edilmiştir. 
Üsküdar Tıp Fakültemiz bu pandemi 
sürecinde hem çevrimiçi hem de yüz yüze 
eğitimin tüm unsurlarını kullanmıştır.
Diğer tüm eğitim kuruluşlarında olduğu 
gibi tüm bilimsel etkinlikler, toplantılar, 
seminerler, kongreler gibi unsurlar da 
çevrimiçi olarak icra edilmişlerdir. 
Tıp Eğitimindeki pratik eğitim unsurları 
“maske, mesafe ve hijyen” kuralları göz 
önüne alınarak, öğrenci sayıları azaltılmış 
şekilde ve grup sayıları arttırılarak hem yüz 
yüze, hem de aynı anda çevrimiçi naklen 
yayın olarak LMS® sistemi üzerinden 
gerçekleştirilmiştir (Senkron ve asenkron 
uygulamalar), (Resim 1). 

Resim 1: LMS üzerinden senkron ders anlatımı
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Verilen tüm teorik ve pratik ders grupları 
video kayda alınmıştır. Bu sayede 
öğrencilerimize dersi daha sonradan 
tekrar izleme olanağı sağlanmıştır. Ders 
esnasında sözlü ve metin tarzındaki öğrenci 
sorularına akademisyenlerimiz yanıt 
vermişlerdir. Dersin video kaydı esnasında 
takıldıkları noktalar ile ilgili olarak STIX® 
ve LMS® üzerinden e-mail ile sorularını 
ders hocalarına sonradan soru sormaları da 
sağlanmıştır (Resim 2).

Resim 2: LMS üzerinden öğrenciler ile iletişim 
kurulması

Resim 3: Patoloji dersinde uygulamalı yüz yüze ve 
çevrimiçi mikroskopi dersinin icrası.

Akademisyenlerimiz, yine STIX® ve/veya 
LMS® üzerinden tek tek öğrencilerimize 
bireysel olarak ya da tüm sınıf ders grubuna, 
duyuruda bulunma, ders dokümanı ekleme 
ve elektronik iletişim kurma olanağı 

sağlanmıştır. Histoloji, Mikrobiyoloji ve 
Patoloji gibi bazı laboratuvar uygulamalı 
derslerde, hocanın kullandığı mikroskop 
görüntüleri naklen çevrimiçi olarak 
öğrencilerle paylaşılarak sanki öğrenciler 
laboratuvar veya amfi delermiş gibi 
derslerine devam etmişlerdir (Resim 3). 
Yüz yüze eğitim isteyen öğrencilere, 
laboratuvar yüz ölçümlerine göre tespit 
edilen sayıda öğrenci gruplamaları 
yapılarak, uygulamalı ve de çevrimiçi 
eğitimler aksatılmadan yapılmıştır. 
Müfredattaki ders saati ve öğrenci grup 
sayıları arttırılarak, Tıp Eğitiminde bir 
zafi yet yaratılmamıştır. Senkron olarak verilen 
“Anatomi Kadavra Diseksiyon Salonu” 
eğitimlerine yine grup sayısı arttırılıp az 
sayıda öğrenci ile ve hocanın bakış açısında 
akıllı gözlük kullanarak yüksek çözünürlük 
değerine sahip kamera kullanılmasıyla, hem 
çevrimiçi olarak öğrencilere evlerinden hem de 
anatomi salonundaki az sayıdaki yüz yüze grup 
öğrencilerine dersler aksatılmadan verilmiştir. 
Yine bu dersleri öğrencilerin pandemi kurallarına 
uygun olarak Tıp Fakültesi yerleşkesinden de 
çevrimiçi olarak takip etmeleri sağlanmıştır. 
Bazı uygulamalı derslerin de video fi lm 
gösterimleri ile desteklenmesi, `uygulamalı 
ders` saatlerinin icrası sorununa kısmen bir 
çözüm sağlamıştır. Keza sanal simüle hasta 
yazılımları da 3 ve hatta 4 üncü sınıfl ar için 
ideal bir eğitim ortamı sunmaktadır. Dünyada 
pek çok tıp fakültesinde bu video ve/veya sanal 
simüle hasta yazılımlarını kullanmaktadır 
(10,12-14). Üsküdar Tıp Fakültemizde halen 
4, 5 ve 6 sınıfl ar bulunmamaktadır. Çünkü 
Üniversitemizin kuruluşu eski de olsa üç yıl 
önce eğitime başlamış bir Tıp Fakültesiyiz. 
Simüle Hasta Laboratuvarlarımızda üçüncü 
sınıf öğrencilerimize hem gruplar halinde yüz 
yüze, hem de çevrimiçi olarak tüm eğitimler 
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uygulamalı olarak verilmiştir (Resim 4, 5).

Resim 4: Simüle Hasta Laboratuvarında küçük 
gruplar halinde yüz yüze ve aynı anda çevrimiçi 
olarak uygulamalı eğitimler sürdürülmüştür.

Resim 5: Simule Hasta Laboratuvarında küçük 
gruplar halinde yüz yüze ve aynı anda çevrimiçi 
olarak uygulamalı eğitimler sürdürülmüştür.

Probleme Dayalı Öğretim (PDÖ) eğitimleri de 
yine bu süreçte aksatılmadan yürütülmüştür. 
Grup sayıları 10-12 öğrenci arasında tutulmuş 
ve hem yüz yüze gruplar hem de çevrimiçi 
katılım sağlanmıştır. Çevrimiçi katılım ile yüz 
yüze eğitim alanlar arasında hiçbir göze çarpan 
fark olmaksızın eğitimler verilmiştir. Bu 
eğitimi alan üçüncü sınıf öğrencileri en çok bu 
ders ile ilgili memnuniyetleri bildirmişlerdir. 
Literatüre baktığımız da Singapur Ulusal 
Üniversitesi`nde Pandemi süresince verilen 
eğitimler, diğer bazı eğitim kurumları gibi video 
konferans yöntemi, video fi lmler, simülatörler 
ya da küçük gruplar halinde yüz yüze eğitimler 
tazında gerçekleştirilmiştir. (11-14)

Üniversitemiz yerleşkelerinde yapılan tüm 
aktivasyonlarda “Hayat Eve Sığar” (HES) kodu  
(COVID-19 hastası veya şüphelisi olmadığını 
gösterir, Sağlık Bakanlığının Resmi sitesince 
verilen kişiye özgü kod) kontrol edilerek 
öğrenci ve akademisyen girişleri yapılmıştır. 
Tüm üniversite personelinin üniversite 
yerleşkelerine kabulü, HES kodu kullanılarak 
yapılmıştır. Ayrıca tüm yerleşkeye girenlerde 
HES kodu haricinde vücut ısılarının ölçülmesi 
de gerçekleştirilmiştir.

Kütüphanemiz faaliyetlerine pandemi 
koşullarına uygun olarak öğrencilerimize hem 
yüz yüze hem de çevrimiçi olarak hizmet 
vermeye devam etmiştir. Ayrıca üniversitemizde 
yıllardır kullandığımız “Uzaktan Kütüphane 
Erişim” kolaylığı ile öğrencilerimiz evlerinden, 
kütüphanemizin tüm olanaklarına erişmeye 
devam etmişlerdir. Kütüphanemizin sunduğu 
görsel ve sanal anatomi ders ve kadavra 
diseksiyon programları bu pandemi döneminde 
etkin şekilde kullanılmıştır.

Müfredat süresini uzatmadan mevcut tüm 
dersler tamamlanmış, vize, mazeret sınavları, 
fi nal yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları 
yapılmıştır. Sınav soruları açık uçlu, çoktan 
tek ya da çok seçmeli soru tarzında, yarı kapalı 
ve kapalı soru tiplerinin tümünün sorulmasını 
sağlayan bir sistemle rahatlıkla sınavlar 
oluşturulmuştur. Zaten Üniversitemizde 
yıllardır kullanılan Öğrenci Bilgi Sisteminden 
(OBS) sınav sonuçları yayınlanmıştır (Resim6).

Resim 6: OBS üzerinden sınav sonuçları 
yayınlanmıştır.

uygulamalı olarak verilmiştir (Resim 4, 5).
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Sınav esnasındaki evlerindeki yerel internet alt 
yapısı nedeniyle çok az sayıda öğrencilerimizde 
sınav süresinde hatalar oluşmuştur. Bunlar 
sınav sistemine girememe, sınav sayfasından 
atılma, sınav sorularını görememe ve sınav 
sorularını kaydedememe gibi hatalardan 
oluşmaktadır. LMS® sistemi ile çok detaylı 
olarak sınav kayıtları alındığı için, nadir oluşan 
bu hataların teyidini yapma imkânımız vardır 
(Resim 7,8). 

Resim 7: LMS üzerinden sınav sonuç raporlaması

Resim 8: Kişi bazlı sınav süresince yaptığı 
aktivasyonların analizi.

Böylece sınav itirazlarının doğruluğu teyid 
edilmiş ve Fakülte Yönetim Kurullarınca 
bu öğrencilere ek sınav hakkı tanınarak 
mağduriyetleri önlenmiştir. Öğrencinin sınava 
saat kaçta girdiği, giriş talimatlarını okuma 
süresi, sınava başlama zamanı, her soruya yanıt 
süresi, soru sayfasındayken ekranını paylaşma 
veya sınav sayfasından ayrılma var mı ve 
sınavı kaydetme zamanı gibi pek çok detaylı 
verilere ulaşma imkânımız da mevcuttur. 
Ödev alımında da STIX®, LMS® dışında bir 
intihal kontrol yazılımının verdiği ek bir 
hizmetle, ödev sınavı oluşturulup öğrencilere 
bu link gönderilerek, etik kurallara uygun 
ödev inceleme olanağı akademisyenlerimize 
sağlanmıştır. Öğrencilerin sınav sonuçları ilk 
bakışta çevrimiçi ile yüz yüze eğitim arasında 
belirgin bir farklılık olmadığını göstermekte 
ise de bu durum ayrı bir çalışma konumuzu 
oluşturmakta olup ileride bu sonuçlarımızı 
ayrıntılı olarak yayınlayacağız.

Bu yıl pek çok ülkede uygulama sınavları yüz 
yüze yapılmamaktadır. Bu yıl Amerika Birleşik 
Devletlerinde yapılan USMLE`nin (United 
States Medical Licensing Examination) ikinci 
aşama sınavlarından (STEP 2 CS) “Klinik 
Yetenek Sınavı”, pandemi nedeniyle önce 
askıya alınmış sonrası ise kaldırılmıştır 
(22). Buna benzer kararlar, pratik ya da 
uygulama sınavlarında çevrimiçi yapılması 
veya okulların bu konuda günlere yayarak az 
sayıda öğrenciyle bu uygulama sınavlarını 
yüz yüze yapma kararları alınmıştır (4). 
Yüz yüze sınavlar pandemi kuralları katı bir 
şekilde uygulanarak, yerine getirilmesi hususu 
özellikle belirtilmiştir. 

Önümüzdeki dönemde bazı ticari fi rmalar 
“home ofi s” çalışmalarına devam edeceklerini 
duyurdukları bu süreçte, tıp eğitiminde 
de pandemi sonrası bazı derslerin kısmen 
uzaktan çevrimiçi eğitim tarzında verilmeye 
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devam edeceği günümüzde tartışılmaktadır. 
Bu tartışmanın sonucu nasıl olur, zaman 
gösterecektir. Ancak uzaktan çevrimiçi eğitimin 
daha da profesyonel ve daha etkili yöntemler 
ile devam edeceğinden şüphe duymuyoruz. 
Özellikle teorik verilen derslerin önemli bir 
kısmı çevrimiçi eğitime dönüşebilir. 
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