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1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Günümüzde sağlık hizmetlerinin önemli bir kısmını sunan tıp fakülteleri ve eğitim 

programları dikkate alındığında; tıp eğitiminin amaç ve hedefleri konusunda belirgin ve net 

bir saptamanın bulunmadığı gözlenmektedir. Yaşam boyu süren tıp eğitiminin temeli, 

mezuniyet öncesi dönemde atılmaktadır. Bu dönemde yapılan eğitimin titizlikle belirlenmesi, 

ulaşılabilir, ölçülebilir amaç ve hedefleri olması gereklidir. Tıp eğiminin niteliğinin 

geliştirilmesine yönelik çalışmalar 1980’lerin başından beri yürütülmektedir ve bu çalışmalar 

hem ülkemizde hem de uluslararası platformda her ülkenin yetkili kurumları aracılığıyla var 

olan eğitimi şekillendirmektedir.1 

 

Konu Başlıkları 

Konumuzu ele alırken önce tıp eğitimiyle ilgili genel bilgileri hatırlayıp sonrasında asıl 

konumuz olan Türkiye’de tıp eğitimini örnekleriyle inceleyeceğiz. Başlıklarımız şu şekilde 
sıralanacak: 

a. Tıp eğitiminin kısa tarihi 
b. Dönemlerine göre tıp eğitimi 
c. Modellerine göre tıp eğitimi 
d. Dünyada tıp eğitimi 
e. Türkiye’de tıp eğitimi 
f. KOU tıp fakültesinde tıp eğitimi 

a. Tıp Eğitiminin Kısa Tarihi 

Hekimlik mesleği, tarih öncesi dönemde dini öğeler ve büyünün iç içe geçtiği bir kimlikle 

başlayıp zanaatkârlığa dönüşen ve günümüzde bir bilim insanına evrilen bir yolculuğu 

sürdürmektedir. Yolculuğun neredeyse tümünde usta-çırak ilişkisi bu mesleğin vazgeçilmezi 

olmuş, ustalar aynı zamanda ilk tıp eğiticileri olmuştur.  

Tıp eğitiminin bir okul yapısına ulaştığı ve yazılı bilginin oluşmaya başladığı ilk dönem olarak 

Eski Yunan dönemi görülmektedir. Bu dönemde öne çıkan yapılar sağlık tanrısı ya da 

hekimlerin tanrısı olarak bilinen Asklepios için yapılan tapınaklar, Asklepionlardır. 

Asklepionlar hem ilk hastaneler, hem ilk tıp okulları hem de tapınaklardır. 

MÖ 3. yüzyılda Mısır’ın Yunan egemenliğine girmesiyle İskenderiye tıp ve tıp eğitiminin yeni 

merkezlerinden biri olmuştur. Hipokrat sonrasında filozofların egemenliğinde geçen bu 

dönemde hem hekimler hem de hekimliği öğretenler mezheplere ve tıbbi sistemlere ayrıldı. 

Roma İmparatorluğu’nun yıkılması ve toprakların Barbar istilasına uğramasının ardından 

güçlenen ve tüm toplumsal yapıları etkisi altına alan kilise Avrupa için karanlık çağı 

yaratmıştır. Roma İmparatorluğu zamanında en gelişmiş kurumlar olan hukuk ve tıp bu 

dönemde ortadan kaldırılmıştır. Avrupa’nın bu her türlü bilimsel düşünceden uzak dönemi 

Orta Çağ’ın başında Arap ülkeleri için bir yükselme dönemi olarak karşımıza çıkmaktadır 

[3,4]. 
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Orta Çağ tıp eğitiminde öne çıkan ilk merkez İran’da bulunan Cundişapur hastanesi ve tıp 

okuludur. MS 4. yüzyılda Sasani Hanedanı döneminde kurulmuştur.Bu merkezde bir hastane, 

bir okul ve 40.000 kitabın yer aldığı bir kütüphane yer almaktaydı.  

Arap dünyasında tıbbın ve hekimliğin duraklamaya başladığı 11. yüzyılın başlarında tıp 

dünyasının en etkili ismi bu topraklarda ortaya çıkmıştır. İran ve Irak’ta üstün yetenekli bir 

çocuk olarak yetişen İbn-i Sina’nın, Hipokrat ve Galen’in öğretilerinden yola çıkarak 

oluşturduğu eserleri 17. yüzyıla kadar Avrupa üniversitelerinde okutulmuştur. En önemli 

eseri Kanun’dur. Bu eseri hem hekimlik bilgisini teorik ve pratik olarak tanımlaması hem de 

hastalıkların belirtileri, tanıları ve tedavileri ile korunma yollarına sistematik yaklaşımıyla 

dikkat çekmiştir [3,4]. 

Düzenli eğitim veren ilk tıp okulu olarak bilinen Salerno Tıp Okulu (İtalya) 1096 yılında 

kurulmuştur. Okulda Hipokrat, Galen ve İslam bilim insanlarının kitapları okutulmuştur. 

Okulun öğrenci seçimi, klinik danışmanlık, sınav, hekimin sorumlulukları ve mesleğe giriş 

töreni gibi tanımlanmış süreçleri bulunmaktaydı. İlk kez Salerno’dan mezun olanlara 

denilmeye başlamıştı. 

Tıp eğitimi açısından önemli bir gelişme klinik eğitim alanında yaşanmıştır. 1543 yılında 

Giovanni Battista da Monte, yatak başı derslerini ilk kez burada St Francis Hastanesi 

servislerinde vermiştir. Öğrenciler öncelikle hastayı gözlüyor, öyküsünü alıyor, muayene 

ediyor ve ardından hasta tartışılıyordu. 

On dokuzuncu yüzyıl, Fransa’da yeniden açılan tıp okullarının öne çıkması kadar Alman tıp 

eğitiminin hızla yükselip Avrupa’ya liderlik ettiği ve dünyaya örnek olduğu bir dönem 

olmuştur. Bu ani başlangıç ve hızlı yükseliş 1810 yılında Wilhelm von Humbolt’un etkisi 

altında Berlin Üniversitesinin kurulmasıyla başlamıştır. Bu dönemde öncelikle kimya, 

fizyoloji, patoloji ve farmakoloji ayrı birer bilim alanı olarak kabul görmüş, üniversitelere 

girmiştir. Önceki dönemde bu alandaki çalışmalar anatominin, cerrahinin içinde kabul edilir, 

bir hoca tüm alanlarda öğrencilerini yetiştirirmiş. Ayrı bilim dalı olarak kabul edilmelerinin 

ardından üniversitelerde bu alanlarda dersler verilmeye başlanmıştır. Bu dönemde öne çıkan 

en etkili düşünce tıp eğitiminin sadece üniversitelerde verilmesi olmuş, tıp eğitimi veren 

birçok farklı yapıdaki okullar kısa sürede kapanmıştır. Mantık ve felsefi psikoloji gibi 

derslerin tıp eğitiminin dışında bırakılması ise Orta Çağ’dan beri süregelen bir uygulamanın 

da sona erdirilmesi anlamını taşımıştır. Önceki dönemlerde eğitici ekseninde yürütülen tıp 

eğitimleri Almanya’daki bu yeni yapılanmada belli alanlarda belli sayıda derslerin alınması 

şeklinde daha yapılandırılmış bir hale gelmiş, sonrasında ise bu derslerin bir sıra içinde 

alınması gerektiği ifade edilerek eğitim programları tanımlanmıştır. Tıp öğrencileri ilk olarak 

temel bilimleri almakta, bunu patoloji ve farmakoloji izlemekte, son olarak da klinik alanlarda 

eğitimlerini tamamlamaktadırlar [3,10]. 

Binlerce yılda makroskopiden mikroskopiye geçebilen tıp, 20. yy’da yüzyıllık bir sürede 

moleküler çalışmalara ulaşmıştır. Bu hızlı değişim hekimin ve sağlık hizmetlerinin 

özelliklerini de etkilemiş, toplumun hekimden beklentilerini yeniden biçimlendirmiştir. 
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Yirminci yüzyıl, tıp eğitiminde ABD’de yaşanan gelişmelerin öne çıktığı bir dönem olarak da 

belirtilebilir. 

ABD’de çalışmalarını sürdüren Carnegie Foundation’ın yürüttüğü bir çalışma tıp eğitiminde 

ciddi etkiler oluşturmuş ve köklü değişimlere yol açmıştır. Eğitimci Abraham Flexner 

tarafından ABD ve Kanada’da ki tüm tıp fakülteleri ziyaret edilerek hazırlanan 1910 tarihli 

“Flexner Raporu” ülkedeki tıp eğitimini tarihsel gelişiminde özetlemekte, okullardaki eğitim 

programlarının dökümünü yapmakta ve tıp eğitiminin gelişimi için öneriler sunmaktadır. 

Raporda tıp eğitiminin standartlardan uzak olduğu, eğitim programlarının içeriklerinin belirli 

olmadığı, ön koşullar taşımayan çok sayıda kurum tarafından verildiği ve önlemlerin alınması 

gerektiği vurgulanmaktadır [12]. Bu rapor sonrasında tıp fakültelerinin sayısı 30 yıl içinde 

155’ten 66’ya düşmüş, tıp eğitimi öncesi kolej eğitimi zorunlu hale gelmiş ve tıp eğitiminin ilk 

iki yılı klinik öncesi temel bilimler, son iki yılı klinik eğitim olacak şekilde yapılandırılmıştır. 

Flexner raporunun Amerikan tıp eğitimi üzerinde yarattığı etki, Carnegie Foundation ve 

Abraham Flexner’i yeni bir çalışmaya yöneltmiştir. 1912 yılında yayınlanan ikinci çalışma, 

“Avrupa’da Tıp Eğitimi”, Almanya, Avusturya, İngiltere, İskoçya ve Fransa’daki tıp eğitimini 

incelemektedir. İlk raporda Amerika’daki tıp eğitimini genelde ve tek tek kurum bazında 

inceleyen Flexner, ikinci raporunda ülkeleri esas alıp öne çıkan kurumları derinlemesine 

inceleyen bir yaklaşımı tercih etmiştir [10]. 

Tıpeğitimindenicelikkadarnitelikleilgilideğişimler de 20.yüzyılın hareketliliğine katkı 

sunmuştur. Disipline dayalı eğitim programlarında yaşanan temel sıkıntılar öğrencilerin 

keskin sınırlarla ayrılmış olarak kendilerine sunulan bilgileri birleştirmekte zorlanmaları, 

disiplinlerin kendi alanları içinde öğrenilmesini gerekli gördükleri bilginin her geçen gün 

artması ve öğrencilerin ilk iki yıl tamamen hasta temasından uzak kalmaları nedeniyle 

profesyonel gelişimlerinde yaşanan gecikmeler olarak belirtilebilir. Bu sıkıntılar1950’li 

yıllarda yeni bir eğitim programı yaklaşımını tıp eğitimine getirmiştir: Organ ya da sistem 

temelli entegre sistem. Bu sistemde belirli bir başlık altında disiplinler bir araya gelerek 

öğrenme hedeflerini belirlemekte ve bu hedefler çerçevesinde eğitim programlarını 

oluşturmaktadır. Case Western Reserve Üniversitesi (ABD) bu yöndeki çalışmalara önderlik 

yapan kurum olmuştur [9]. 

Günümüzde tıp eğitimindeki gelişmeler ve değişimler eğitimin hedefleri, eğitim içeriği ve 

eğitimde kullanılan yöntemlerde sürmektedir. Tıp eğitiminin başlangıcı olarak 

değerlendirdiğimiz Hipokrat döneminden günümüze tıp eğitimindeki en önemli farklılık tıp 

eğitimine bakış açısında olmuştur. Bu eğitim yıllar boyunca mesleki bir eğitim olarak 

görülmüş ve mesleki içeriği hep ön planda tutulmuştur. Oysa ki 20. yüzyıl bu bakış açısının da 

değiştiği yüzyıl olmuştur. Tıp eğitiminin eğitim yönü fark edilmiş, eğitim sürecinin mesleki 

değil eğitimsel olduğu kabul görmüştür [10]. Bu kabul görüş usta-çırak ilişkisine öğretici-

öğrenen boyutunu katmış, tıp okullarında eğitim konuları da tartışılır hale gelmiştir. Her tıp 

okulunda eğitimle ilgili birimler oluşturulmaya başlanmıştır. İlk tıp eğitimi birimi 1958 

yılında Case Western Reserve Üniversitesinde (ABD) kurulmuş, bunu 1959 yılında 

Chicago’daki Illinois Üniversitesi (ABD) ve Virginia Tıp Okulu (ABD) izlemiştir. Avrupa’da ise 
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ilk tıp eğitimi bölümü 1973 yılında Dundee Üniversitesinde (İskoçya), 1977 yılında 

Maastricht Üniversitesinde (Hollanda) açılmıştır [37]. 

Anadolu’da tıp eğitimi konu edildiğinde hem Selçuklu hem de Osmanlı döneminde “darüşşifa” 

ve “darültıp” ifadeleri karşımıza çıkmaktadır. Darüşşifalar, işlevsel olarak bugünkü 

hastanelere karşılık gelen hizmet kurumlarıdır. Tedavi edici hekimlik hizmetlerinin yanı sıra 

tıp eğitimi veren kurumlar da oldukları söylenmekedir. Darültıplar ise tıp eğitimi verilen 

kurumlar için kullanılan bir isimdir. Buralardaki eğitim de usta-çırak ilişkisi şeklinde bir 

eğitimdir. Buralarda eğitim görenler hocasından icazet almaktadır. 

Osmanlı döneminde ilk tıp eğitimi 1399 yılında Bursa’da Yıldırım Beyazıt Darüşşifası içinde 

kurulan darültıpta verilmiştir. Bu yapının benzerleri 1470 yılında İstanbul’da Fatih ve 1484 

yılında Edirne’de II. Beyazıt külliyeleri içinde de yer almaktadır [38]. Osmanlı 

İmparatorluğu’nda ayrı bir tıp okulu olarak kurulan ilk yapı Süleymaniye Medresesi’dir. 1557 

yılında tamamlanan okul; hastane, eczane ve aşevi gibi yapıların da bulunduğu bir bütünlükte 

yapılmıştır [39]. 

Osmanlı’da artan hekim gereksinimini karşılamak üzere modern nitelikteki okul eğitimi 

girişimleri 19. yüzyılda başlamıştır. 1805 yılında Tersane Tıbbiyesi ve Kuruçeşme Tıp Okulu 

kurulması denemeleri başarısızlıkla sonuçlanmıştır. İlk modern tıp okulu 14 Mart 1827 

tarihinde Hekimbaşı Mustafa Behçet Efendi’nin çabalarıylakurulmuştur;

 adı”Tıbhane”dir.Okulun amacı orduya asker yetiştirmektir. Taşra ve kırsal kesime 

hekim gönderebilmek amacıyla 1867 yılında ilk sivil tıp okulu olan “Mekteb-i Tıbbiye-i 

Mülkiye”nin kurulması gerçekleşir. 1908 yılında sivil tıp okulunun başına Dr. Cemil Paşa 

getirilerek düzenlemeler yapılmış, okulun adı fakülteye dönüştürülerek ilk “Tıp Fakültesi” 

kavramı 14 Kasım 1908 tarihinde kabul edilmiştir. 1909 yılında askeri tıp okulu da tıp 

fakültesi yapısına katılmıştır. 

Cumhuriyet Dönemi’nde gerçekleştirilen üniversite reformu sonrasında 1 Kasım 1933 

tarihinde İstanbul Üniversitesi ilk ve tek üniversite, tıp fakültesi de ilk ve tek tıp fakültesi 

olarak açılmıştır[21]. Alman eğitim sistemi etkisi altında, klasik eğitim yaklaşımıyla, amfi 

derslerinden oluşan, eğitici merkezli, disiplin temelli bir eğitim programı ile tıp eğitimine 

başlanmıştır. 1945 yılında Ankara ve 1955 yılında Ege Üniversitesine bağlı açılan tıp 

fakültelerinde de aynı eğitim programı yaklaşımı sürdürülmüştür.1963 yılında Hacettepe 

Üniversitesi Tıp Fakültesinin açılmasıyla tıp eğitiminde ilk değişim gerçekleşmiştir. Yeni 

açılan tıp fakültesi amfi derslerinden oluşan, eğitici merkezli, organ-sistem temelli entegre 

eğitim programı yaklaşımını uygulamaya başlamıştır. Bu değişim daha sonraki yıllarda açılan 

birçok tıp fakültesi için örnek olmuştur. 1996 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 

eğitim programında bir reform gerçekleştirerek tüm programını öğrenen merkezli, probleme 

dayalı öğrenme yaklaşımı ile yeniden yapılandırmıştır. 

b. Dönemlerine Göre Tıp Eğitimi 

Dönemlerine göre tıp eğitimi üç başlık altında değerlendirilebilir. Bunları sıralayacak 

olursak.1 
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1-Mezuniyet öncesi tıp eğitimi 
2-Mezuniyet sonrası tıp eğitimi (uzmanlık eğitimi) 
3-Sürekli tıp eğitimi 
Bu çalışmada, mezuniyet öncesi tıp eğitimi araştırılmıştır. 
 
 
c. Modellerine Göre Tıp Eğitimi 

Tıp eğitiminin modelleri üç temel sistem üzerine kurulmuştur: 

Disiplin temelli eğitim: Temel ve klinik bilimler arasında kesin ayrım yapılır. Bilginin temel 

kaynağı eğiticidir. Bunun olumlu tarafı eğiticilerin tecrübelerinden direk olarak 

faydalanılabilir. Planlaması ve uygulaması pratiktir. Öğrencinin neyi öğreneceğine eğitici 

kendisi karar verir. Öğrencilere büyük gruplar halinde eğitim verilir. Temel bilimler ilk 2 

yılda, klinik bilimler son 3 yılda okutulur. Dezavantajları; eğiticiler dersleri çoğu kez 

birbirlerinden habersiz hazırlar ve bu durum tekrarlara sebep olabilir. Öğrencilerle eğitim 

verenler birebir ilişki kuramadığı için çoğu kez öğrencilerin akıllarındaki sorular cevapsız 

kalır.2 

Organ-sistem temelli eğitim: Konular ilgili bütün bilim dallarının katkısı ile birlikte 

hazırlanıp sunulur. Bütüncül tıp yaklaşımı esas alınır. Temel bilimler ile klinik bilimler 

birlikte öğretilir. Yatay entegrasyon farklı bilim dalları arasında etkin işbirliği ve iletişim 

sağlamayı amaçlar. Dikey entegrasyon temel bilimler ile klinik bilimleri ilişkilendirir. Klinik 

bilgi temel bilimlerin konularında düşünmeyi güçlendirmek, yapılandırmak ve genişletmek 

için kullanılır. Öğrencilerin hasta ile daha erken yıllarda tanışmaları hedeflenir. İçerik 

merkezli yaklaşım esastır. 

Bilim dalı esaslı müfredata kıyasla, daha az öğretim üyesi merkezlidir. Öğrenci 

değerlendirmede yazılı, ancak disiplinler arası sınavlar, bazen de çoktan seçmeli sınavlar 

yapılır.2 

Aktif eğitim: 

 Probleme dayalı eğitim 
 Yeterliğe dayalı eğitim 
 Topluma dayalı /yönelimli eğitim 
 Çıktıya dayalı eğitim  
 Kavrama dayalı eğitim 

 

Öğrenciler serbest ya da bir eğitim yönlendiricisi eşliğinde grup çalışmaları yaparlar. Öğretim 

üyeleri eğitim yönlendiricisi işlevini üstlenir. O konuda uzman olmasına gerek yoktur. 

Öğrenciler sadece akademik yeteneklerine göre seçilmez. Grup çalışmaları benimsenir. Klinik 

deneyimler erken yıllarda kazandırılır. Matriks organizasyon esas alınır. Öğretim 

üyesi/öğrenci oranı yüksektir. Problemleri hemen tüm öğretim üyelerini kapsayan müfredat 

komitesi seçer ve oluşturur. Kendi kendine öğrenmeyi esas alır. Temel bilimler klinik 

problemleri çözme uğraşının sonucu olarak öğrenilir. Müfredat yapısında bütüncül tıp 

yaklaşımı benimsenir. 



HALK SAĞLIĞI İNTERN ARAŞTIRMALARI Sayfa 7 

 
 
 

Günümüz Türkiye'sinde sayısı her gün artan tıp fakülteleri, çoğunlukla entegre tıp eğitimi 

sistemini, bir bölümü ise klasik tıp eğitimi sistemini uygulamaktadır. Bazı tıp fakültelerinde 

(Dokuz Eylül Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakülteleri) probleme dayalı tıp eğitimi 

sistemi uygulanmaya başlanmıştır.1 

d. Dünyada Tıp Eğitimi 
Tıp eğitimi konusunda en önemli belgelerden biri olan Edinburgh Bildirgesi” tıp eğitiminin 

amacını “Tüm insanların sağlık düzeylerini yükseltecek hekim yetiştirmek” olarak 

açıklamaktadır. 1988 yılında yayınlanan bildirgede tıp eğitimi ile ilgili reform yapılması 

önerilen ana konu başlıkları şunlardır: Tıp eğitimi için uygun eğitim ortamının sağlanması, 

ulusal sağlık gereksinimlerine uygun müfredat hazırlanması, hastalıkları önleyici ve sağlığı 

geliştirmeye yönelik çalışmaların vurgulanması, yaşam boyu aktif eğitim, yeterliliğe dayalı 

eğitim, eğiticilerin eğitimi, temel tıp ve klinik uygulamaların entegrasyonu, tıp eğitimi ile sağlık 

hizmetleri arasında eşgüdümün sağlanması, multidisipliner eğitim ve sürekli tıp eğitimidir. 

Hekimlerin dikkatli bir dinleyici, gözlemci ve duyarlı bir iletişimci ve etkin bir klinisyen olarak 

yetişmeleri beklenmektedir.¹ 

Yine Edinburgh’da 1993 yılında yapılan Dünya Tıp Eğitimi Zirvesi’nde; 22 eylem önerisi 

sunulmuştur. Edinburgh Bildirgesi temel alınarak daha geniş kapsamlı bir öneri paketi 

sıralanmıştır ve dört ana başlık altında toplanmıştır.  

Bunlar: Tıp eğitiminde uygulama ve politikalar, eğitimsel yanıt, tıp eğitiminin sürekliliği ve 

öğrenimde birlikteliktir.² 

e. Türkiye’de Tıp Eğitimi 
Dünyadaki gelişmelere paralel olarak son yıllarda ülkemizde de tıp fakültelerindeki eğitim 

kalitesinin arttırılması için önemli girişimler başlatılmıştır. Bu konuda yapılmış en önemli 

çalışmalardan biri de; Tıp-Sağlık Bilimleri Eğitim Konseyince 2 Şubat 2002’de Çukurova 

Üniversitesi’nde yapılan toplantıda oybirliği ile kabul edilmiş ve 1 Ocak 2003’te yürürlüğe 

girmiş olan Tıp Fakülteleri Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (UÇEP)’dir .¹ 

Tıp fakültelerinin mezuniyet öncesi eğitimindeki amaç ve hedeflerinin saptanması, ulusal 

gereksinimle uyumlu Çekirdek Eğitim Programının (ÇEP) geliştirilmesi ve tüm tıp 

fakültelerindeki müfredat programının ÇEP ile uyumlu hale getirilmesi için çalışılmaktadır. 

Mezuniyet öncesi Ulusal ÇEP, ülkemizde uygulanması gereken mezuniyet öncesi tıp eğitiminin, 

ulusal ölçekte ana hatlarını çizen ve temel dayanaklarını sıralayan çerçeve programdır.  

 

Ülkemizdeki tıp fakültelerinin eğitim programlarının oluşturulması veya iyileştirilmesinde 

kullanılacak ana çerçeveyi sunan, eğitim içeriklerinin belirlenmesinde, eğitim strateji ve 

yöntemlerinin seçiminde tıp fakültelerine yol gösterme amacını taşıyan bu program, geniş bir 

katılımla hazırlanmış, hazırlık sürecinde paydaş görüşlerine yer verilmiş ve düzenli aralıklarla 

güncellenmesi planlanmış ulusal bir belgedir.  

 

 Ulusal çekirdek eğitim programı başlıca üç bölümden oluşmaktadır: Birinci bölümde,     

‘Hastalık-Durum Semptom Listesi’ verilerek, soruna ilişkin öğrencilere kazandırılması   

gereken bilginin derecesi belirtilmektedir, ikinci bölümünde; öğrencilere kazandırılması 

gereken ‘Beceriler’ listelenmiştir, üçüncü bölümde ise iyi hekimlik uygulamaları için 
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öğrencilere kazandırılması gereken ‘Tutum Ve Davranışlar' listelenmiştir. Rapor, bugünkü 

sağlık gerçeklerine göre hazırlanmış öneriler olup, raporun tıptaki gelişmelere ve Türkiye'nin 

sağlık gereksinimlerine göre en geç 4 yılda bir gözden geçirilerek geliştirilmesi 

planlanmıştır.⁴ 

Ülkemizde, Türk Tabipleri Birliği mezuniyet öncesi tıp eğitiminin niteliğini arttıracak 

çalışmalara önem verip yetkili kurullarınca katılım sağlamaktadır. TTB hekimlerin mesleki 

yeterliliğinin devamı ve eğitimlerini çeşitli şekilde izler. Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminin 

meslek uygulamasındaki önemini göz önüne alarak yıllardan beri her platformda, tıp 

eğitimini nitelik ve nicelik yönünden irdeleyip görüşünü dile getirmekte, daha iyiye gitmesi 

için kamuoyu oluşturmaya çalışmaktadır. Türk Tabipleri Birliği toplum sağlığını önceleyen 

bir eğitim programı ile öğrenenlerin merkezde olduğu altyapı sorunlarının en aza indirildiği, 

eğiticilerin özlük haklarının geliştirildiği bilimsel özerk bir üniversite içerisinde tıp fakültesi 

yapısı için çalışmalara katılmaktadır. Bu kapsamda İskender Sayek ve Orhan Odabaşı’nın 

hazırladığı "TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ RAPORU ‘’ndan 
önemli sonuçlar şu şekilde özetlenebilir: 

 En çarpıcı sonuç tıp fakültesi sayısında son iki yıldaki önemli artıştır. Öğretim üyeleri 

sayıları incelendiğinde 2010 yılında profesör sayısının 2008 yılına göre %10, doçent sayısının 

%12, yardımcı doçent sayısının %1 arttığı görülmektedir. Profesör, doçent, yardımcı doçent 

sayıları 2010 yılında toplamda 2008 yılına göre %8 artmıştır. Öğrenci sayıları 2010 yılı için 

38.536 olup 2008 yılına göre %14 artmıştır. Öğretim üyesi, öğrenci sayılarında oransız bu 

artış dikkat çekici olup özellikle yardımcı doçent sayısında görülen artışın kısa ve orta erimde 

öğretim üyesi sayılarında önemli eksikliklere yol açacağı ortadadır.  

 Devlet üniversiteleri tıp fakültesi sayısında artış ile birlikte vakıf üniversitelerinin tıp 

fakülteleri sayılarındaki artış üzerinde durulması / irdelenmesi gereken bir durumdur. On 

vakıf üniversitesi tıp fakültesi yanı sıra kuruluş aşamasında olan 6 vakıf tıp fakültesi vardır. 

Vakıf üniversitesi tıp fakültelerinin ağırlıkla İstanbul ve Ankara’da kurulduğu dikkat 

çekmektedir.  

 Var olan 65 tıp fakültesi 46 ile dağılmıştır. Yeni kurulmuş tıp fakülteleri ile birlikte il sayısı 

49’a yükselmektedir. 

 Tıp fakültelerinin 59’unun eğitim dili Türkçe, 10 tıp fakültesinin İngilizce’dir. Tıp 

fakültelerinin 5’inde Türkçe ve İngilizce program vardır.  

 TTB Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Raporu 2008’de kız öğrencilerin tüm öğrenciler içindeki 

oranı %40,8 iken bu oran 2010 yılında %42,62’ye yükselmiştir.  

 Temel bilimlerde öğretim üyesi sayıları klinik bilimlere göre önemli oranlarda düşüktür. 

Özellikle yeni tıp fakültelerinin açıldığı bir dönemde öğretim üyesi yetiştirilmesi açısından bu 

oranlar dikkat çekicidir.  

 Fakültelerde tam zamanlı çalışma oranlarında kısmi bir yükselme gözlenmektedir. Klinik 

bilimler temelinde değerlendirme yapılırsa tam zamanlı çalışan profesör sayısının daha da az 
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olacağı düşünülmelidir. Bu açıdan öğretim üyelerinin emekliliklerine yansıyacak dü- zeyde 

ivedilikle özlük haklarının korunarak bu sorunun çözümlenmesi gerekmektedir.  

 Var olan tıp fakültelerindeki tıp eğitimindeki güncelleşme ve iyileştirmeye yönelik çabaların 

sürmekte olması sevindiricidir. Tıp eğitimi anabilim dalı 33 tıp fakültesinde kurulmuş 15’inde 

kurulması düşünülmektedir. Mesleksel beceri eğitimi laboratuarı 47 fakültesinde vardır. 

Bilgisayar sayılarında ve İnternet erişiminde olanakların artması önemlidir. Tıp 

fakültelerindeki alt yapı eksikliklerinin giderilmesine yönelik çabalar umut vericidir.  

 Kadavra sayıları oldukça yetersiz olup kadavra başına düşen öğrenci sayısı yüksektir. Temel 

tıp eğitiminde önemli bir yeri olan anatomi eğitiminin yapılabilmesi, bu sorunun çö- 
zümlenmesi için ortak bir çabaya gereksinim vardır. Bu sağlanamıyorsa anatomi eğitimini 

destekleyecek diğer yöntemler daha yaygın kullanılmalıdır.  

 Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı ortalama 3,52 civarındadır. 2008 yılı raporunda 

da bu oran 3,5’dur. Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı üzerine daha kapsayıcı 

çalışmalar yapılması gereği ortadadır. Yeni açılan ancak eğitici kadroları yapılanmadan 

öğrenci alan tıp fakültelerinin özellikle temel bilimler dersleri daha önce kurulmuş tıp 

fakültelerinin eğiticilerine tanımlanmaktadır. Tıp fakültelerinde 1 temel bilimler öğretim 

üyesine ortalama 22,57 öğrenci düşerken, bir klinik bilimler öğretim üyesine ortalama 4,45 

öğrenci düşmektedir.  

 Sağlık politikaları nedeniyle performans uygulamaları eğitime ayrılan saatleri oldukça 

olumsuz etkilemekte verilen eğitimin niteliğini düşürmektedir. 

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tıp eğitimi standardize edilmeye çalışılmaktadır. Bu 

amaçla kurulmuş olan Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurumu (UTEAK) akredite olmak isteyen 

tıp fakülteleri için fakülte tarafından “mutlak” karşılanması gereken temel standartlar ile eğitim 

programının niteliğini geliştirmeye yönelik, fakülte tarafından karşılanması durumunda yüksek 

nitelik göstergesi olan gelişim standartları belirlemiştir. UTEAK “Tıp fakülteleri eğitim 

programlarında, öğrencilerin mezuniyet aşamasında sahip olması gereken yetkinlikleri 

tanımlamalı ve eğitim programında yer vermelidir” der ve ilave eder: “Bu yetkinlikler şu alanları 

kapsamalıdır: 

1) Temel ve klinik bilgi, beceriler 

2) Davranış ve sosyal bilimler, tıpta insan bilimleri, adli tıp, toplumsal ve etik öğeler  

3) Genel hekimlik becerileri (analitik, eleştirel düşünme, klinik sorgulama-akıl yürütme, 

problem çözme, bilgiye ulaşma ve kullanma, yaşam boyu öğrenme, iletişim, ekip çalışması 

vb). Bu yetkinlikler listesi, mezuniyet öncesi eğitime ayrılan süreye uygun ölçüde, hekimliğin 

tüm yönlerini kapsamalı; temel ve klinik bilimler ile ilgili bilgi ve beceriler yanı sıra hekime 

yakışır tutum ve davranışın kazandırılması için davranış bilimleri, sosyal bilimler ve insani 

bilimlerden de yararlanılmalıdır.”⁶ 

Tüm dünyada ve ülkemizde tıp eğitiminde esas olarak alınan bu öneriler, tam anlamıyla 

uygulanmaya başladığında; Dr. Nusret Fişek’in; “Tüm kişilerin sağlık düzeyini yükseltme, iş 

verimini arttırma, hastalıklardan korunma, hastalıkları tedavi etme veya hastalığın gidişini 
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yavaşlatarak hayatı uzatma, hastalık veya kaza sonucu sakat kalanları ise işe alıştırmak için bilgi 

üretme ve bu bilgileri uygulamalıdır.”6 diyerek önemini vurguladığı koruyucu hekimliği esas alan 

hekimler yetişecektir. 

f. KOÜ Tıp Fakültesinde Tıp Eğitimi 
Üniversite, 3 Temmuz 1992 tarihli ve 3837 sayılı Kanun ile Kocaeli Üniversitesi adını almıştır.  

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi 1992-2005 yılları arasında Derince Sopalı Çiftliği’nde eğitim 

vermiş olup, 2005 yılında Umuttepe yerleşkesine taşınmıştır. Tıp Fakültesi kapsamında 128 

Profesör, 73 Doçent, 38 Yardımcı Doçent ve 3 Uzman, 2 öğretim görevlisi bulunmaktadır. Kocaeli 

Tıp Fakültesi’nde entegre eğitim sistemi uygulanmaktadır. 

Fakültemizde temel olarak eğitici merkezli, sistem temelli, karma eğitim modeli 

uygulanmaktadır. Bunun yanı sıra değişik eğitim yöntemlerinden yararlanılmaktadır. Birinci, 

üçüncü ve altıncı sınıflarda toplum sağlığı ile ilgili teorik ve uygulamalı derslerle toplum temelli 

eğitim yaklaşımından örnekler, programda yer almaktadır. Stajlarda teorik dersler ve hasta başı 

eğitim uygulaması temel alınmaktadır. Birinci sınıfta ilk beş gün, altıncı sınıfta ilk gün uyum 

programı yer almaktadır. Üçüncü sınıfta yer alan ‘Toplum Sağlığı Ders Kurulu’nda toplumda sık 

karşılaşılan hastalıklardan korunma ve tedavi konusunda farklı klinik dalların katkısı 

sağlanmaktadır. Klinik Farmakoloji kursu sırasında simule hasta uygulaması yer almaktadır.  

Düzenlenen öğrenci kongresi programındaki bilimsel oturumlarla belli sayıda öğrencinin teorik 

ve uygulamalı eğitiminde yararlı, kısmen öğrenci merkezli bir uygulama yapılmaktadır. Son 

sekiz yıldır “Hekimliğe Hazırlık Programı” başlığı altında dikey bir programa yer verilmektedir.  

Birinci sınıfta ilk dönem boyunca haftada yarım gün olarak bir öğretim üyesi danışmanlığında 

“Toplumsal Duyarlılık ve Öğrenci Araştırması” programda yer almaktadır. On iki yıldır 

geliştirilerek yapılan bu uygulama öğrenci merkezli eğitim yöntemiyle araştırma, veri elde etme, 

yorumlama, sunum becerisi, ekip çalışma becerisi kazandırmayı hedeflemektedir. Son sekiz 

yıldır dönem 1, 2 ve 3 programı içinde ikişer kez öğrenci merkezli öğrenim (PDÖ) 

uygulamalarına yer verilmektedir. Klinik Beceri Laboratuvarı Programı’nda ilk üç yılda ders 

kurullarına dağılmış küçük grup uygulamalarıyla temel mesleki becerilerin kazandırılması 

hedeflenmektedir. 

Amacı öğrencilere genel fizik muayene becerilerini kazandırmak olan Fizik Muayene Stajı, eğitim 

sisteminin bir parçasını oluşturmaktadır. Bu sayede Dönem 4 öğrencileri dönem başında genel 

fizik muayene becerilerini alarak stajlarında hastalarının fizik muayenelerini yapabilecek bilgi 

ve beceriye sahip olacak, dönem boyunca gidecekleri stajlarda da ileri muayene becerilerini 

tamamlayacaklardır. 

 

Staj gruplarındaki öğrencilerden ve öğretim üyelerinden gelen geri bildirimler değerlendirilerek 

bu yıldan itibaren üçüncü sınıf ders kurullarında ilgili organ ve sistemlerin muayenesini yapmak 

üzere küçük grup çalışmaları programa yerleştirilmiştir. 

Birinci dönem Sosyal Tıp Ders Kurulu’nda gerçekleştirilen birinci basamak sağlık kuruluşları, 

okul ve semt ziyaretleri, üçüncü sınıfta gerçekleştirilen birinci ve ikinci basamak sağlık kuruluşu 

ziyareti, altıncı sınıfta iki aylık halk sağlığı stajı topluma dayalı eğitim modeline yönelik 

uygulamalardır (KOUTF 2015). 
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Tablo.1KOÜ Tıp Fakültesi öğrenci sayılarının yıllara göre dağılımı 

Yıllar Toplam Öğrenci Sayısı  

( Dönem I-VI) 

1995-1996 41 

1996-1997 116 

1997-1998 190 

1998-1999 283 

1999-2000 346 

2000-2001 406 

2001-2002 438 

2002-2003 465 

2003-2004 485 

2004-2005 496 

2005-2006 537 

2006-2007 559 

2007-2008 627 

2008-2009 740 

2009-2010 853 

2010-2011 1007 

2011-2012 1140 

2012-2013 1175 

2013-2014 1304 

2014-2015 1437 

2015-2016 1514 

2016-2017 1631 

2017-2018 1720 
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2. GEREÇ VE YÖNTEM 

Araştırma Yeri 

Araştırma Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılmıştır. 

Araştırma Evreni 

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi 2017-2018 yılı Dönem VI öğrencileri araştırma evrenini 

oluşturmaktadır. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde son sınıfta bulunan öğrencilerin 

sayısı 197’dir. Araştırmaya 139 kişi katılmıştır. Araştırmanın kapsayıcılığı % 70,5’dir. 

Araştırma grubunda olan 32 intörn araştırmaya dahil edilmiştir. Araştırmaya katılmayan 

öğrenci sayısı 58 olup 28'ine ulaşılamamış,30'u ankete katılmak istememiştir. 

Araştırma Örneklemi 

Evrendeki tüm kişilere ulaşılması hedeflenmiş, örnek seçilmemiştir.  

Araştırmanın Tipi 

Tanımlayıcı araştırmadır. 

Ölçüm Araçları 

Veri toplama aracı olarak 2003’ten itibaren intern gruplarına uygulanan standart soru formu 

kullanılmıştır. 

Genel özellikler: Yaş, cinsiyet ve sosyoekonomik düzey sorgulanmıştır. 

Değişkenler 

 Genel hekimlik görüşleri 
 Her ders için derse ayrılan zamanın ve içeriğinin yeterliliği 
 Her staj için teorik ve pratik eğitimlerin yeterliliği 
 Bazı klinik girişim ve değerlendirmeleri yapabilme 
 Koruyucu hekimlik konularının yeterliliği 
 İntörnlük dönemindeki stajların yeterliliği ve öneriler sorgulanmıştır. 
 

Araştırmanın Uygulanması 

Araştırma 8-12 Haziran 2018 tarihlerinde, Mayıs-Haziran Halk Sağlığı Staj Grubu İntörn 

Doktorları tarafından yapılmıştır.  

Araştırma dahilinde tüm intörn doktorlara hazırlanmış olan soru formu dağıtılmıştır. Soru 

formunu kişiler kendileri doldurmuştur. Seçmeli vb. stajlar nedeniyle uzakta olan öğrencilere 
soru formu ulaştırılamamıştır. 

Araştırmanın Analizi 

SPSS 16.0 paket programına veriler girilmiş ve tanımlayıcı analizler yapılmıştır. 

Araştırmanın Kısıtlılıkları 

Araştırma soruları geçmişe dönük olduğu için bazı bilgilerin hatırlanmasında zorluklar 

yaşanabilir.  
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Soru formu uzun olduğu için katılımcılar doldurmak istemeyebilir ve soru formunu sonuna 

kadar aynı özenle doldurmayabilir. 

Ardı ardına benzer sorular olduğu için kişiler şartlanarak benzer cevapları verebilir. 

Bazı sorularda uygun cevabın bulunmaması hatalı sonuçlara neden olabilir. 

Bu çalışma, Mayıs-Haziran 2018 Halk Sağlığı staj grubu tarafından Halk Sağlığı Anabilim 

Dalı’ndan bir öğretim üyesinin danışmanlığında, 8-12 Haziran 2018 tarihleri arasında 

yürütülmüştür. 

 

3. BULGULAR 

Katılımcıların yaş ortalaması 24,56’dir. Tıp fakültesi öğrencilerinin çoğu 24 yaşında mezun 

olmaktadır. Araştırmaya katılanlarda kadın sıklığı erkeklerden daha fazladır. Katılımcıların 

büyük çoğunluğu il merkezi doğumludur (Tablo 3). 

 

Tablo 3: Katılımcıların sosyodemografik özellikleri 

Özellik (n=139) Sayı % 

Yaş (Yıl) 

24 83 59,7 

25 40 28,8 

26 11 7,9 

27 4 2,9 

28 1 0,7 

Cinsiyet 

Erkek 60 43,2 

Kadın 79 56,8 

Doğum Yeri 

İl merkezi 86 61,2 

İlçe 42 30,2 

Köy 11 7,9 

 

Tıp fakültesi öğrencilerinin babalarının çoğu (%47,5) üniversite mezunu iken, annelerinde bu 

oran daha düşüktür (%25,9). Annelerin çoğunluğu lise mezunu(%34,5) ve büyük çoğunluğu 

ev kadınıdır (%64). Başkasının işinde çalışanların oranı %60,4’le en yüksektir(Tablo 4). 



HALK SAĞLIĞI İNTERN ARAŞTIRMALARI Sayfa 14 

 
 
 

Tablo 4: Katılımcıların sosyoekonomik özellikleri 

 Sayı Yüzde 

Babanın Öğrenim Durumu  (n=139) 

Hiç okula gitmemiş-Okur yazar değil 1 0,7 

Hiç okula gitmemiş-Okur yazar 3 2,2 

İlkokul ve Altı 14 10,1 

Ortaokul 9 6,5 

Lise 46 33,1 

Üniversite 66 47,5 

Aile Reisinin İşteki Konumu  (n=136) 

Başkasının İşinde Çalışıyor 84 60,4 

Kendi Hesabına Çalışıyor 29 20,9 

Yanında Başkasını Çalıştırıyor 15 10,8 

Tarım İşiyle Uğraşıyor 6 4,3 

Annenin Öğrenim Durumu  (n=139) 

Hiç okula gitmemiş-Okur yazar değil 11 7,9 

Hiç okula gitmemiş-Okur yazar 4 2,9 

İlkokul ve Altı 23 16,5 

Ortaokul 17 12,2 

Lise 48 34,5 

Üniversite 36 25,9 

Annenin İşi  (n=138) 

Ev Kadını 89 64 

Diğer 49 35,3 

 

Hekim adayları arasında meslek yaşamları ile ilgili beklentilerinin gerçekleşmesi konusunda 

umutsuz olanların oranı %46 olarak bulunmuştur. 20 (%14,4) kişinin ise geleceğe yönelik 

hiçbir beklentisi bulunmamaktadır. Hekimlerimizin bu kadar umutsuz olmalarının nedenleri 

kişilerin gelecekleri hakkındaki belirsizlik, uzmanlık kaygısı, sürekli değişen sağlık 

politikaları, hekim ücretleri arasındaki farklılıklar ve pratisyen hekim olarak hizmet sunmada 

yaşanan zorluklar  olabilir (Tablo 5). 
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Tablo 5: Meslek yaşamlarıile ilgili beklentilerinin gerçekleşmesine dönük umutları 

(n=139) 

 

 Sayı Yüzde 

Umutluyum 15 10,8 

Kısmen Umutluyum 40 28,8 

Umutlu Değilim 64 46 

Hiçbir Beklentim Yok 20 14,4 

Toplam 139 100,0 

 

Hekim adayları arasında hekimlik mesleği insanlara yararlı olmak için seçenlerin oranı 

%40,3ile en yüksek bulunmuştur. Prestiji yüksek bir meslek olduğu için hekimliği seçenlerin 

oranı ise %28,8’dur. Ayrıca para için hekimlik mesleğini seçenlerin oranı ise %15,8’tür. 
Aileleri istediği için hekimlik mesleğini seçenlerin oranı ise % 10,1’dir. 

 

Tablo 6: Hekimliği seçme nedenleri* (n=139) 

 

 Sayı Yüzde 

İnsanlara yararlı olmak 56 40,3 

Prestij için 40 28,8 

Para için  22 15,8 

Aileleri istediği için 14 10,1 

Diğer 7 5 

 

 

Araştırmaya katılanların %61,2gibi çok büyük bir bölümünün 6 yıllık tıp eğitimi sonucunda 

hekimlik mesleği hakkındaki görüşleri olumsuz yönde değişmiştir.  

Katılımcıların %23'ünde ise hekimlik mesleği hakkındaki düşüncelerinde hiçbir değişiklik 

olmamıştır. %15,8’sinin ise fikirleri eğitim süresince olumlu yönde değişmiştir (Tablo 7). 
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Tablo 7: Katılımcıların altı yıllık eğitim sonrasında hekimlik mesleği hakkındaki 

düşüncelerinde meydana gelen değişiklikler  (n=139) 

 

Hekimlik mesleği hakkındaki düşüncesi Sayı Yüzde 

Olumsuz yönde değişti 85 61,2 

Değişmedi 32 23 

Olumlu yönde değişti 22 15,8 

Toplam 139 100,0 

 

Katılımcıların %20,9’sı tekrar hekimlik mesleğini seçmek konusunda olumsuz görüş 

bildirmişken katılımcıların %38,1’si olumlu görüş bildirmişlerdir (Tablo 8). 

 

Tablo 8: Katılımcıların tekrar hekimlik mesleğini seçip seçmeyeceklerine ilişkin 

düşünceleri (n=139) 

 Sayı Yüzde 

Evet 53 38,1 

Belki 57 41 

Hayır 29 20,9 

Toplam 139 100,0 

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin 95’i öğretim üyelerinin bilgi aktarımını sorunlu bir alan 

olarak tanımlamıştır ve %68,3’ü öğretim üyelerinin kesinlikle eğitim almaları gerektiğini 

düşünmektedir. 

Tablo 9: Katılımcıların öğretim üyelerinin eğitici eğitimi almalarına ilişkin 

düşüncelerinin dağılımı (n=139) 

 

 Sayı Yüzde 

Evet, Kesinlikle 95 68,3 

Evet, Kısmen 35 25,2 

Hayır, Yeterliler 9 6,5 

Toplam 139 100,0 



Tablo 10: “Birinci basamakta çalışacak hekimden beklenen işlevlere uygunluk açısından 

aşağıdaki alanlarda verilen teorik eğitimi ne kadar yeterli görüyorsunuz?” sorusuna 

verilen yanıtların dağılımı 

 

Tablo11: Birinci basamakta çalışacak hekimden beklenen işlevlere uygunluk açısından 

aşağıdaki alanlarda verilen pratik eğitimi ne kadar yeterli görüyorsunuz?” sorusuna verilen 

yanıtların dağılımı  
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Stajlar n 
Anlatılmadı 

Anlatıldı 

Yetersiz 
Kısmen 
Yeterli Yeterli 

Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Genel Cerrahi 133 57 41 38 27,3 32 23 6 4,3 

Beyin Cerrahi 136 77 55,4 23 16,5 30 21,6 6 4,3 

FTR 135 30 21,6 26 18,7 52 37,4 27 19,4 

KBB 138 54 38,8 37 26,6 37 26,6 10 7,2 

Dermatoloji 135 31 22,3 33 23,7 48 34,5 23 16,5 

Ortopedi 136 60 43,2 38 27,3 31 22,3 7 5 

Göğüs Hastalıkları 136 28 20,1 27 19,4 44 31,7 37 26,6 

Psikiyatri 136 36 25,9 32 23 44 31,7 24 17,3 

Nöroloji 136 56 40,3 32 23 34 24,5 14 10,1 

Üroloji 136 44 31,7 33 23,7 40 28,8 19 13,7 

Enfeksiyon Hastalıkları 

 

137 40 28,8 30 21,6 48 34,5 19 13,7 

Göz Hastalıkları 136 51 36,7 37 26,6 41 29,5 7 5 

Kadın Doğum 138 56 40,3 34 24,5 37 26,6 11 7,9 

Endokrin 138 47 33,8 40 28,8 33 23,7 18 12,9 

Pediatri 138 28 20,1 35 25,2 43 30,9 32 23 

Kardiyoloji 136 41 29,5 38 27,3 42 30,2 14 10,1 

Gastroenteroloji 138 40 28,8 47 33,8 40 28,8 11 7,9 

Nefroloji 138 45 32,4 51 36,7 32 23 10 7,2 

Hematoloji 138 52 37,4 42 30,2 34 24,5 10 7,2 

Çocuk Cerrahisi 138 52 37,4 38 27,3 27 19,4 21 15,1 

Plastik Cerrahi 138 53 38,1 37 26,6 31 22,3 17 12,2 

Çocuk Psikiyatrisi 138 41 29,5 32 23 35 25,2 30 21,6  

 

Araştırma grubunun pratik uygulama yapmaktaki yeterliliklerine ilişkin verilen yanıtlar büyük 

değişkenlik göstermektedir. Örneğin; doğum yaptırma (%66,9), lumbal ponksiyon yapma 

(%66,9), dışkı yayması değerlendirmesi (%76,3), idrar mikroskobisi değerlendirmesi(%57,6), 

göz dibi muayenesi (%54,7),kulaktan buşon temizleme(%50,4) becerileri konusunda çok az 

öğrenci kendini yeterli görürken; kan alma (%95), idrar sonrası takma (%95), nazogastrik sonda 
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takma (%87,8),enjeksiyon-pansuman yapma (%87,8), sütur atma(%79.9),atel uygulama 

(%71,2) rektal tuşeyle prostat muayenesi(56,8)becerilerinde öğrenciler kendilerini büyük 

oranda yeterli görmektedirler. Sorgulanan 18 pratik uygulamanın sadece 7 tanesinde 

katılımcıların yarısından fazlası kendisini yeterli görmektedir(Tablo 12). 

Tablo 12: “Pratik uygulamalarda ne kadar yeterlisiniz?” sorusuna verilen yanıtların 

dağılımı 

Uygulama n 

Yeterli, 

yapabilirim 

Kısmen 

yeterli 
Yetersizim 

Sayı % Sayı % Sayı % 

Doğum yaptırma 139 12 8,6 34 24,5 93 66,9 

Vaginal muayene 139 37 26,6 54 38,8 48 34,5 

Sütur atma 139 111 79,9 25 18 3 2,2 

Damar yolu açma 139 64 46 47 33,8 28 20,1 

Enjeksiyon, pansuman yapma 139 122 87,8 15 10,8 2 1,4 

İdrar sondası takma 139 132 95 7 5 0 0 

Nazogastrik sonda takma 139 122 87,8 17 12,2 0 0 

Entübasyon yapma 139 27 19,4 45 32,4 67 48,2 

Atel uygulama 139 99 71,2 32 23 8 5,8 

Lumbal ponksiyon yapma 139 18 12,9 28 20,1 93 66,9 

Göz dibi muayenesi 139 21 15,1 42 30,2 76 54,7 

Burun tamponu uygulaması 139 64    46 53 38,1 22 15,8 

Dışkı yayması değerlendirme 139 10 7,2 23 16,5 106 76,3 

İdrar mikroskopisi değerlendirmesi 139 22 15,8 37 26,6 80 57,6 

Periferik yayma değerlendirmesi 139 28 20,1 62 44,6 49 35,3 

Rektal tuşeyle prostat muayenesi 139 79 56,8 39 28,1 21 15,1 

Kulaktan buşon temizleme  139 38 27,3 31 22,3 70 50,4 

Kan alma 139 132 95 5 3,6 2 1,4 
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Grafik: Pratik uygulamalarda ne kadar yeterlisiniz?” sorusuna verilen yanıtların dağılımı 

 

Tablo 13’te hekimlik mesleğine ilişkin bir takım değerlerle ilgili görüşler verilmiştir. 

Katılımcıların %80,6’sı hekimlik mesleğinin prestijinin azaldığına inanmaktadır. İntern 

hekimlerin büyük bir kısmı (%73,4) hekimlik mesleğinin kutsal olduğunu ve yine önemli bir 

kısmı (%61,9) hekim ile hasta arasında madditemelde bir ilişkinin  olmaması gerektiğine 

inanıyor. Katılımcıların %64,7’sinin sağlık hizmetlerinin adil toplanan vergilerce karşılanması 

gerektiğini düşünmektedir. 

 

Hekim adaylarından ülkemiz sağlık sisteminin halk sağlığı açısından geliştiğini (%8,6)ve 

ülkemizdeki siyasi iradenin bu konu ile ilgili etkin bir çalışma yaptığını düşünenlerin (%7,9) 
oranı dikkat çekici derecede azdır. Meslek örgütlerinin hekim haklarının savunulması 

konusundaki etkinlikleri %38,1’lik bir katılımcı grubu tarafından yetersiz görülmektedir 
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Tablo 13: Hekimlik mesleğine ilişkin görüşler 

 

 

 

 

N 

Tamamen 
katılıyorum 

Kısmen 
katılıyorum 

 

Katılmıyorum 

 

 

Sayı % Sayı % Sayı % 
 

Hekimlik mesleği kutsaldır 139 102 73,4 35 25,2 2 1,4 
 

Hekimin esas görevi tedavi ile 
ilgilenmektir. 

139 51 36,7 79 56,8 9 6,5 
 

Hekimler kendi çıkarlarından önce 

halkın sağlık sorunlarını 
düşünmelidirler. 

139 45 32,4 77 55,4 17 12,2 
 

 

Ülkemizde hekimlik toplumsal prestiji 
giderek artan bir meslektir 

139 7 5 20 14,4 112 80,6  

 
Vatandaşlar sağlık hizmeti için para 
ödememelidir 

139 69 49,6 53 38,1 17 12,2 
 

Hükümetler, vergilerle, tüm sağlık 
hizmetlerini karşılamalıdır 

139 90 64,7 48 34,5 1 0,7 
 

Hekim ile hasta arasında para ilişkisi 
olmamalıdır 

139 86 61,9 38 27,3 15 10,8 
 

Ülkemizdeki sağlık sistemi halk 

sağlığının gereksinimleri gözetildiğinde 
giderek gelişmektedir 

139 12 8,6 70 50,4 57 41 
 

 

Ülkemizin siyasi yönetimi halk sağlığını 
geliştirici çalışmalar yapmaktadır. 

139 11 7,9 70 50,4 58 41,,7  

 
Ülkemizde meslek örgütlerimiz ve 
sendikalar hekim haklarının 
savunulması ve halk sağlığı sorunları 
açısından etkilidir 

139 5 3,6 81 58,3 53 38,1 
 

 

 

Ülkemizde hekimler mesleklerini 
yeterince iyi bir şekilde yerine 
getirmektedir 

139 13 9,4 93 66,9 33 23,7 
 

 

Ülkemizde toplumun sağlık 
hizmetlerinin yönetimine yeterli 
derecede katılımı sağlanmaktadır 

139 11 7,9 73 52,5 55 39,6 
 

 

Ülkemiz hekim hatalarını denetleme 
mekanizması yeterince iyi işlemektedir 

139 18 12,9 86 61,9 35 25,2  
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Grafik: Hekimlik mesleğine ilişkin görüşler 

Katılımcılar genel olarak intörnlük döneminde alınan stajlardan Kadın Doğum staj ını (%30,9) 

yetersiz bulunurken; Cerrahi (%18) ve Seçmeli (%15,1) stajları intörn hekimler tarafından en 

yeterli stajlar olarak değerlendirilmiştir(Tablo 14). 

Tablo 14: İntörnlük döneminde alınan stajların yeterliliği hakkındaki görüşler 

 

Stajlar 

 

n 

Yeterli Kısmen 

Yeterli 

Yetersiz Bu stajı 

almadım 

Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Halk Sağlığı 139 11 7,9 98 70,5 27 19,4 3 2,2 

Pediatri 139 13 9,4 75 54,0 33 23,7 18 12,9 

Cerrahi 139 25 18 47 33,8 41 29,5 26 18,7 

Seçmeli 139 21 15,1 80 57,6 22 15,8 14 10,1 

Psikiyatri 139 21 15,1 77 55,4 32 23 9 6,5 

Dahiliye 139 10 7,2 62 44,6 43 30,9 24 17,3 

Kadın Doğum 139 15 10,8 40 28,8 34 24,5 50 36 

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin 1-5. Dönemler arasında alınan ders saatlerinin yeterliliği ile 

ilgili düşünceleri değerlendirildiğinde; yeterli görülenler;  Göğüs Hastalıkları ders saati(%87,8) 

ve ders içeriği (90,6) olarak en yüksek orana sahiptir. FTR ders saati (92.5) ve ders içeriği (90.5), 

üroloji ders saati(87.1) ve ders içeriği (82).  enfeksiyon hastalıkları ders saati (86,3) ders içeriği 

(82). Yetersiz görülenler ise acil girişimlere ayrılan ders saati (51,8) ders içeriği (47,5). Aile 

hekimliği ders saati (45,3) ders içeriği (46,8).  
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Acil girişim ders saati ve ders içeriği açısından en yetersiz görülmüştür.  

 

Tablo 15: İntörnlük Döneminde Alınan Stajların Ders Saati ve Ders İçeriği Dağılımı 
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4. TARTIŞMA 

Tıp eğitiminin niteliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar 1980’lerin başından beri 

yürütülmektedir. Bu alanda dönüm noktası kabul edilen 1988 Edinburgh Bildirgesi ve 1993 Dünya 

Tıp Eğitimi Zirvesi önerilerinde tıp eğitiminin amacı tüm bireyler için sağlığın gelişimini sağlayacak 

hekimler yetiştirmek olarak tanımlanmıştır. Günümüzde modern tıp eğitiminin ana prensipleri, 

öğrenci merkezli, problem çözmeye dayalı, entegre, seçmeli, sistematik olması olarak kabul 

görmekte ve tüm dünyada tıp eğitimi bu prensipler doğrultusunda yeniden düzenlenmektedir. 

Fakültelerdeki öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı kadar tam zamanlı çalışan öğretim üyesi 

sayısı da oldukça belirleyicidir.Başta sağlık politikaları olmak üzere performans uygulamaları 

öğretim üyelerinin hizmet işlevini eğitim görevinin önüne almaya zorlamaktadır. Tıp fakültesinde 

klinik döneme, özellikle 5 yıllık birikimlerin pratiğe döküldüğü intörnlük dönemine ilişkin 

çalışmaların arttırılması gerekliliği ortadadır. Öğrenciler aşırı uzmanlaşmış alanlarda, kendileri için 

yapılandırılmamış eğitim ortamlarına katılarak, temel bilgi beceri düzeylerinden uzak bir eğitim 

almaktadır. 

Bu araştırma ilk kez 2003 yılında, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencileri üzerinde 

yürütülmüştür. Bu araştırma, fakültemizde uygulanan 15. araştırmadır. 

Bu araştırma ilk kez 2003 yılında, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencileri üzerinde 

yürütülmüştür. Fakültemizde bu konuda uygulanan 15. araştırmadır. 

Katılımcılar arasında, yaş ortalaması 24,5 (Çoğu 24 yaşında-%59,7), kadınların sayısı (%56,8) daha 

fazladır. Büyük çoğunluk il merkezi doğumludur (%61,2).Geçmiş yıllardaki verilerle 

karşılaştırıldığında yaş açısından anlamlı bir değişiklik yoktur.  

Doğum yeri “kırsal alan” olanlar geçen yıllar içinde düşme eğilimi göstermektedir. 2018 yılında 
%1,4 azalmıştır.Bu durum Türkiye genelinde kentleşme eğilimine uygundur. 

Katılımcıların babalarının çoğu (%80,6) lise ve üniversite mezunu iken, annelerinde bu oran daha 

düşüktür (%60,4).  

Geçen yıla bakıldığında babaların üniversite okumuşluk oranı azalmıştır. 2008 (%35,7), 2014 

(%44.5), 2015 (%40,8), 2016 (%45,5), 2017 (%50,9), 2018 (%47) 

Annelerin eğitim düzeyine bakıldığında ise; annesi ilkokul mezunu olanların oranı yıllar içinde 

düşmüştür.  2008 (%42,0), 2014 (%31,0), 2015 (%52,1), 2016 (%25,5), 2017 (32,3) 2018 (%16). 

Ayrıca 2018 yılında hiç okula gitmeyen annelerin oranı %10’dur. 

Sonuç olarak yıllar içerisinde genel olarak anne ve baba eğitim düzeyinin arttığı söylenebilir. 

2018 yılına bakıldığında hekimlik mesleğinin geleceği için‘umutlu değilim’ diyenlerin daha büyük 

çoğunluğu oluşturduğu görülmektedir(%46). Ayrıca geçmiş yıllarla karşılaştırıldığında ‘kısmen 

umutluyum’ diyenler azalma eğilimindedir.Umutsuzum diyenlerin oranı ise %46 dır. 

Hekim ücretlerinin giderek azalması, pratisyen hekimlerin çalışma koşullarının kötüleşmesi, sürekli 

yeni tıp fakültelerinin açılması ve mezun olan hekim sayısının artması ile hekim emek gücünün 

değersizleşmesi, hekime şiddetin giderek artması ve son yıllardaki hekimlerin aleyhinde yürütülen 

sağlık politikaları,  öğrencilerdeki umutsuzluğun artmasındaki nedenler arasında düşünülebilir. 
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Hekimliği seçme nedenleri; 

 İnsanlara yararlı olmak için %40.3ile en yüksek   

 Prestiji yüksek bir meslek olduğu için %28.8 

 Ayrıca para için hekimlik mesleğini seçenler %15.8 

 Aileleri istediği için hekimlik mesleğini seçenler %10.1 dir. 

 

Geçmiş yıllara baktığımızda insanlara yararlı olmak için mesleği seçme oranlarının geçen 

seneye göre bir miktar azalmış olduğu görülüyor. 2017 (%46).Bu verilere göre hekimlik 

mesleğinin seçiminde maddi yönünün ön plana çıktığı, idealizmin daha geri planda kaldığı 

düşünülebilir. Ailenin isteği ve insanlara yararlı olmak amacıyla mesleği tercih etme yüzdesi 

dönemsel olarak farklılıklar göstermektedir. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrenciler 

ile yapılan benzer bir çalışmanın (2012) verilerine göre: Öğrencilerin %72’si tıp fakültesini kendi 

isteğiyle tercih etmiştir. %30.3’ünde ise aile teşviki etkili olmuştur. Öğrencilerin %19.9’u tıbbı 

yüksek gelir kazandıracak bir meslek sahibi olmak için tercih etmiştir. %28.9’u iş bulma kolaylığı, 

%10.1’i puanının yetmesi nedeniyle tıp fakültesini tercih ettiğini belirtmiştir. 

 

Yapılan ankette 6 yıllık eğtim sonrasında katılımcıların %61’2sinin hekimlik mesleği hakkında 

düşünceleri olumsuz yönde değişmiştir. Eğitim süresince karşı karşıya kalınan ders yükü, eğitim 

problemleri ve mezuniyet sonrası sistemin getirdiği sorunlar (ekonomik sorunlar, malpraktis, 

mecburi hizmet) hekimlik mesleği hakkındaki düşünce değişimlerinin nedenleri olabilir. %15.8’i 

olumlu görüş bildirmişlerdir. Bu soruya verilen evet cevabında son yıla oranla olumlu yanıtlarda 

azalma olduğu görülmüştür.  2008 (%55.0), 2013 (%30.0), 2014 (%40.3), 2016 (%37,6), 

2017(%34,2)2018 (%15.8). 

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin %93.5’iöğretim üyelerinin bilgi aktarımını sorunlu bir alan olarak 

tanımlamıştır ve %68.3’ü öğretim üyelerinin kesinlikle eğitim almaları gerektiğini düşünmektedir. 

Geçmiş yıllara bakıldığında da bu oranın oldukça yüksek olduğu  ama 2017 verilerine göre düşüş 

olduğu görülmektedir. 2017 (%99.3/%87.5). Bu oranın yüksek olması öğretim üyelerinin bu 

konuya gereken hassasiyeti göstermesini bir ihtiyaç haline getirmektedir. 2001 yılında Erciyes 

Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılan araştırmaya göre son sınıf öğrencileri öğretim üyelerini; 

%1,1’i çok kötü, %10,9’u kötü, %58,7’si orta, %29,3’ü iyi bulmuştur. 

 

Birinci basamakta çalışacak hekimden beklenen işlevlere uygunluk açısından verilen eğitim 

değerlendirildiğinde; dikkatimizi çeken tüm alanlarda verilen teorik eğitimin uygulamalı eğitime 

göre daha yeterli olduğunun düşünüldüğü görülmüştür. Bu durum,uygulamalı eğitimin 

yeterliliğinin yeniden düzenlenmesinin gerekliliğini de göstermektedir. Kuramsal eğitimde en 

yeterli görülen ders %73,4 ile halk sağlığı iken uygulamalı eğitimde de en yeterli görülen ders %59 

ile adli tıptır. En yetersiz görülen dersler kuramsal eğitimde %28,8 ile acil tıp ve ortopedi iken, 

uygulamalı eğitimde %34,5 ile kulak burun boğaz hastalıkları dersi olmuştur.Katılımcıların genel 

olarak klinik stajlarda koruyucu hekimlik ile ilgili konuların anlatılmadığını düşündükleri 

görülmektedir.  

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi son sınıf öğrencilerinin tıp eğitimi ile ilgili 
görüşlerine baktığımızda 280 öğrenciden hem teorik hem pratik uygulamalarda yetersiz 
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hissedenler %46,6; teorik konularda yeterli-pratik uygulamalarda yetersiz hissedenler %27,6; 
hem teorik hem pratik uygulamada yeterli hissedenler %14’tür. Teorik konularda yetersiz-
pratik uygulamalarda yeterli hissedenler %8,3 ‘tür. 
Koruyucu hekimlik konularının daha fazla anlatıldığı ve yeterli görüldüğü stajlar arasında Göğüs 

Hastalıkları (2018 de %26,6) dikkat çekmektedir. 2. Sırada pediatri(2018’de %23) ve 3.sırada 

çocukpsikiyatri (2018’de %21,6) bulunmaktadır. 

Bu veriler ışığında genel olarak koruyucu hekimliğe ve 1.basamak sağlık hizmetlerine yönelik 

eğitime gerekli önemin verilmediğini söyleyebiliriz. 2018’de koruyucu hizmetlerin anlatılmadığı 

düşünülen staj beyin cerrahi (%55,4). Diğer yetersiz görülen stajlar sırasıyla:nefroloji, 

gastroenteroloji, hematoloji, endokrin, genel cerrahidir..Araştırma grubunun pratik uygulama 

yapmaktaki yeterliliklerine ilişkin verilen yanıtlar büyük değişkenlik göstermektedir. Örneğin; 

doğum yaptırma, lumbal ponksiyon yapma, dışkı yayması değerlendirmesi, göz dibi muayenesi 

becerileri konusunda çoğu öğrenci kendini yetersiz görürken; kan alma, idrar sonrası takma, 

enjeksiyon-pansuman yapma becerilerinde öğrenciler kendilerini büyük oranda yeterli 

görülmektedirler. Sorgulanan 18 pratik uygulamanın sadece 7 tanesinde katılımcıların 

yarısından fazlası kendisini yeterli görmektedir. Bu veriler ışığında internlük döneminin “pratik 

uygulamalar eğitimi” kapsamının bir standardının olmadığı söylenebilir. Geçmiş yıllara 

baktığımızda ilk üç sıranın pratik yeterlilik anlamında değişimin olmadığı göze çarpmaktadır. 

 

1.sırada: Kan alma, 

2.sırada: İdrar sondası takma 

3.Sırada: Enjeksiyon, pansuman ve nazogastrik sonda uygulama görülmektedir.  

Yine araştırma sonuçlarına bakıldığında öğrencilerin periferik yayma, idrar mikroskobisi, dışkı 

yayması gibi mikroskobik değerlendirme konularında yetersizlikleri, eğitimlerinin gelişmiş 

laboratuarlara sahip ve aşırı uzmanlaşmanın olduğu üniversite hastanelerinde verilmesi ile ilgili 

olabileceğini düşündürmektedir. 

2018 yılında yetersiz olarak değerlendirilen becerilerden ilk üç sırada dışkı yayma 

değerlendirmesi (%76,3) doğum yaptırma (%66,9),lumbal ponksiyon (%66,9) görmekteyiz ve 

bu yetersizlikler yıllara dağılımında çok değişmediğini görmekteyiz 

 2017 doğum yaptırma (%75,6) göz dibi muayenesi (%68,8) lumbal ponksiyon (%68,1) 
 2016 doğum yaptırma (%80,6) lumbal ponksiyon (%65,5) göz dibi muayenesi (%60,0) 
 2015 doğum yaptırma (%82,1) lumbal ponksiyon yapma (%80,4) vajinal muayene 

(%60,0) 
 2014 doğum yaptırma (%88,4)lumbal ponksiyon yapma (%87,6) dışkı yayma 

değerlendirme (%55,0) 
 2013 lumbal ponksiyon yapma (%85,5) doğum yaptırma (%77,3) dışkı yayma 

değerlendirme (%70,0) 
 

Yıllar içinde giderek artan tıp öğrencisi sayısı, hem öğretim üyelerinin sayıca yetersiz kalmasında 

hem de eğitimin örgütlenmesinin yetersiz kalmasında önemli faktörlerdir. Kocaeli Tıp Fakültesi 

klinik beceri laboratuarına sahip olup birinci sınıftan itibaren uygulamalı eğitimler için 

kullanılmaktadır.  

Araştırmada dikkat çekici bulgulardan bir diğeri ise öğrencilerin yeterli olduklarını düşündükleri 

uygulama ve becerilerin genellikle yatan hastalara yapılan rutin işlemler olmasıdır.  
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Görev tanımı belirsiz olan intern hekimler, hastanede bakım işlerinde görev alarak, asistan 

hekimlerin ve hemşirelerin yaptıkları işleri de yapmaktadırlar.  

Dolayısıyla klinik uygulama ve beceri kazandırma için sistematik bir eğitim yerine hizmet üretimine 

dayalı çalışmalar yapılmaktadır. 

Tıp eğitiminde pratik uygulamaların temel tıp bilgilerinin üzerine bina edildiği düşünüldüğünde, tıp 

fakültelerindeki pratik uygulama eksikliğinin temel tıp bilgileri konusuna hâkimiyet noktasında 

yaşanan yetersizliğin doğal sonucu olduğu gösterebilir. Hekimlik mesleğine ilişkin bir takım 

değerlerle ilgili görüşler incelendiğinde verilerin gösterdiği en çarpıcı durum katılımcıların 

%86,6’inin hekimlik mesleğinin prestijinin azaldığına inanmalarıdır. Bu oran geçen sene ile 

karşılaştırıldığında (2016: %81), 2017 (%75)artma göstermiştir. İntern hekimlerin büyük bir kısmı 

(%73,4) hekimlik mesleğinin kutsal olduğunu ve yine önemli bir kısmı (%61,9) hekim ile hasta 
arasına para ilişkisinin girmemesi gerektiğine inanıyor. Hekimliğin kutsal olduğunu düşünenlerin 

oranı artarken, hekim ile hasta arasına para ilişkisinin girmesi gerektiğine inanların oranı 

azalmıştır. Katılımcıların %64,7’si sağlık hizmetlerinin adil toplanan vergilerce karşılanması 

gerektiğini düşünmektedir. Bu oran önceki seneler ile karşılaştırıldığında (2014 %55,3), (2016 

%61,8), (2017 %45,6) değişkenlik göstermektedir. Hekim adayları arasında ülkemiz sağlık 

sisteminin halk sağlığı açısından geliştiğini düşünenlerin oranı (2017 %16,8) ,(2018 

%8,6)azalmıştır.Ülkemizdeki siyasi iradenin bu konu ile ilgili etkin bir çalışma yaptığını 

düşünenlerin (%7,9) oranı dikkat çekici derecede azdır. Meslek örgütlerinin hekim haklarının 

savunulması konusundaki etkinlikleri %31,8’lik bir katılımcı grubu tarafından yetersiz 

görülmektedir. Geçmiş yıllara baktığımızda ‘’Hekimlik mesleği kutsaldır.’’ diyenlerin oranında 

giderek bir azalma görülmüştür. 2003 (%85), 2008 (%77), 2014 (%69), 2015 (%73,2), 2016 

(%73,3),  2017 (%68,6), 2018(%73.4) 

‘Ülkemizde hekimler mesleklerini yeterince iyi bir şekilde yerine getirmektedir’ diyenlerin 

oranında giderek belirgin bir azalış gözlenmektedir. 2003 (%2,0), 2008 (%4,0), 2014 (%9,0),2015 

(%11,2), 2016 (%7,9), 2017 (%4,4). 

‘‘Ülkemizde hekimler mesleklerini yeterince iyi bir şekilde yerine getirmektedir’ diyenlerin oranı 

bir önceki senenin iki katına çıkmıştır. 2003 (%2,0), 2008 (%4,0), 2014 (%9,0), 2015 (%11,2), 

2016 (%7,9), 2017 (%4,4).2018(%9.4) 

‘Ülkemizde Hekimlik Toplumsal Prestiji Giderek Artan Bir Meslektir’ cümlesine katılmayanların 

oranı yıllar içinde giderek artmıştır ancak son yılda bir azalma söz konusudur. 2003 (%54,0), 2008 

(%75,0), 2013 (%74,5), 2014 (%80,6), 2015 (%87,2), 2016 (%81), 2017 (%75), 2018(%80,6) 

‘Ülkemizde Toplumun Sağlık Hizmetlerinin Yönetimine Yeterli Derecede Katılımı Sağlanmaktadır’ 

cümlesine katılmayanların oranı yıllar içinde azalmıştır.2003 (%66,0), 2008 (%60,0), 2013 

(%46,0), 2014 (%38,3),2015 (58,7), 2016 (%60,6), 2017 (%61,6) 2018(%39,6) 

Katılımcılar genel olarak intörnlük döneminde alınan stajlardan halk sağlığı (%70,5) kalp damar 

cerrahisi (%59) ile en yetersiz bulunurken;Göğüs hastalıkları (%87,8),   stajı intörn hekimler 

tarafından en yeterli staj olarak değerlendirilmiştir.İnternlük dönemindeki temel hedef olan hekim 

adaylarını mesleğe hazırlamanın fakültemizde yetersiz olduğu ve özellikle dahiliye ve cerrahi 

stajlarının memnuniyetsizlik ve yetersizlik oranlarının yüksek olması intern hekimlerin mesleki 

eğitimden çok işgücü amaçlı çalıştırılmasına bağlanabilir. 2018 yılında araştırmaya katılan 

öğrencilerin 1-5. dönemler arasında alınan ders saatlerinin yeterliliği ile ilgili düşünceleri 

değerlendirildiğinde Göğüs hastalıkları (%87,8), üroloji (%87,1), çocuk sağlığı ve hastalıklar 

(%86,3)enfeksiyon hastalıkları (%86,3) en yeterli dersler olarak bulunurken; en yetersiz dersler 

halk sağlığı (%70,5) kalp damar cerrahisi (%59)dir. Ders saati fazla bulunan  dersler ise kardiyoloji 
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(%30,9), tıp etiği ve tıp tarihi (%20,9). Ders içeriğinin yeterliliği açısından yetersiz olanlar acil tıp 

(%38,1), beyin cerrahi(%38,1); en yetersiz olan ders ise kulak burun boğaz (%30,9),ders içeriği en 

yeterli olan dershalk sağlığı (%73,4) ders içeriği en fazla olarak değerlendirilenler ise Biyokimya 

(%34,5), ortopedi (%33,8) olarak saptanmıştır. İntörn hekimlerin yapmış olduğu önerilerin 

çoğunda intörnlerin görev tanımının yapılması, sekreterlik, hemşirelik, personel işlerinin intörnlere 

yaptırılmaması ve daha çok hasta tanısı ve tedavisi odaklı bir eğitim almalarının sağlanması, intörn 

hekimlerin poliklinikte daha fazla vakit geçirmesi yer almaktadır. Tıp fakültesindeki eğitimin 1 ve 

5.dönemleri için yapılan öneriler ise; dönem 1,2,3’teki teorik derslerin azaltılması, ders notları ile 

birlikte ders kitaplarının okunmaya özendirilmesi; dönem 4 ve 5’teki eğitimin daha çok pratik 

uygulamalar içermesi ve genel olarak aşırı ders yükünün ve yoğunluğunun azaltılması yer 

almaktadır. 

 

5- SONUÇ VE ÖNERİLER  

Ülkemiz tıp fakültesi öğrencilerinin okullarını bitirmelerini takiben birinci basamak sağlık 

kuruluşlarında, sahip oldukları kabul edilen bu niteliklerle hizmet vermeleri mecburi bir süreçtir. 

Bu açıdan tıp fakültesinin son iki sınıfındaki öğrencilerin pratik uygulama eksikliklerinin bulunması 

ciddiyetle değerlendirilmesi gereken bir durum olarak algılanmalıdır. Son yıllarda tıp eğitiminde, 

tüm dünyada ve ülkemizde büyük bir değişim süreci yaşanmaktadır. Klasik eğitim sistemi yerini, 

öğrenci merkezli aktif eğitim sistemlerine bırakmaktadır. Günümüzde hizmet vereceği toplumun 

temel sağlık sorunlarına egemen, bunların korunma, tedavi yollarını iyi bilen hekimlere gereksinim 

duyulmaktadır. Ülkemizde tıp fakülteleri son yıllarda bu konuda atılımlar yapmasına rağmen hala, 

ulusal sağlık sorunlarımızdan uzak, toplumda çok az görülen hastalıkların ayrıntılı olarak bilindiği, 

ileri derecede uzmanlık düzeyi gerektiren bilgilerle donatılmış ve tek amacı Tıpta Uzmanlık 

Sınavı’nı kazanmak olan öğrenciler yetiştirmektedir. Sağlık politikalarındaki olumsuzluklar, ülkenin 

gereksinimi olan hekim modelini belirlemeyi güçleştirmekte, “nasıl bir hekim yetiştirilmeli?” 

sorusunun yanıtı bulunamamakta, 1. basamak sağlık hizmetlerinin geliştirilmemesi ise tıp 

eğitiminin uzmanlık yönelimli olması ile sonuçlanmaktadır. Tıp eğitiminin genel pratisyen 

yetiştirmeye dayalı olmaması önemli bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Sağlığa ve eğitime genel 

bütçeden ayrılan payların yetersizliği, gereksiz yere ve gerekli donanımdan yoksun tıp fakültesi 

açılmaya devam edilmesi; tıp fakültelerindeki kontenjanların kapasitenin üzerinde oluşu, 

Türkiye'deki tıp eğitiminin önündeki belli başlı sorunlardır.Ülkemizde özellikle pratisyen 

hekimliğin içinde bulunduğu durum ve prestijinin düşüşü öğrencilerin gelecek kaygısını arttırdığı 

düşünülmektedir.Öğrencilerin meslek yaşamlarıyla ilgili beklentilerinin umutsuzluk yönünde artışı 

bu durumu desteklemektedir. Bu nedenle birinci basamakta çalışma koşullarının düzeltilmesine ve 

toplumdaki pratisyen hekim imajının iyileştirilmesine yönelik çabaların artırılması gerektiği 

düşünülmektedir. Birinci basamak sağlık hizmetlerine daha fazla önem verilmeli ve buna göre ders 

içerikleri yeniden düzenlenmelidir. Tüm dallar eğitim programlarında koruyucu hekimliğe ağırlık 

vermelidirler. Teorik ders yükü azaltılarak pratik eğitim zenginleştirilmeli ve sayısı arttırılmalıdır. 

Dönem 3’de teorik ve klinik eğitim arasında korelasyon sağlanmalıdır. Çekirdek Eğitim 

Programında teorik derslerdeki bilgi yükü azaltılarak konunun özünün öğretilmesine çalışılmalıdır. 

Tıp öğrencilerine tıp eğitiminin ömür boyu devam eden bir eğitim olduğu bilinci verilerek kendi 

kendini eğitme yeteneği kazandırılmalıdır. Öğretim elemanlarının eğitim materyalleri sağlık 

alanındaki gelişmeler takip edilerek, daha sık güncellenmelidir.  
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