
GİRİŞ 

 

İyi bir hekim bilgili, yetkin, kendini geliştirebilecek ve karşılaştığı problemleri          

çözebilecek niteliklere sahip, verdiği kararlar bilgi, bulgu ve tecrübeye dayanan, çalışkan,           

dürüst ve davranışları tıp mesleği ve hekimlik geleneklerine uygun olan hayatı boyunca            

öğrenmeye kararlı, ülkeye ve insanlığa hizmet amacı ile tıp biliminin ilerlemesi için imkanlar             

yaratan ve bu imkanların en iyi şekilde kullanılmasını sağlayan, hastalarına karşı anlayışlı ve             

sorumlu olan ve hasta bakımında çevre şartlarına göre en yüksek tıp standartlarını kullanan,             

ekibine ve topluma danışmanlık ve önderlik yapan kişidir. [1] Hekimler tıp fakültesinden            

mezun olduktan sonra hizmet sundukları toplumda yaş, cinsiyet, dil, din, ırk, hastalık ayrımı             

gözetmeksizin en önemli sağlık problemleri ve sağlığı etkileyebilecek sorunlar karşısında ilk           

sağlık hizmetini verebilecek yeterliliğe sahip olmalıdır. [2] 

Günümüz koşullarında ülkemizde nitelikli sağlık hizmeti verilebilmesi için        

yetiştirilmesi gereken hekim ihtiyacı artmıştır. [3] Bu bağlamda artan tıp fakülteleri sayısının            

sonucu olarak tıp eğitiminin iyileştirilmesi ve nitelikli hale getirilmesi için Çekirdek Eğitim            

Programı çalışmalarına başlanmıştır. 2014 yılında ise yenilenmiş Ulusal Çekirdek Eğitim          

Programı(ÇEP) yapılandırılması “222. Üniversitelerarası Kurul Toplantısı”nda oy birliği ile         

kabul edilmiştir. [4] Ülkemizde tıp eğitimi bu çerçeve etrafında şekillenmektedir. 

Stratejik vizyonunu ulusal düzeyde tıp eğitimi, araştırma, sağlık hizmeti sunumunda          

liderliğini korumak olarak belirleyen bir tıp fakültesi, birinci basamak sağlık hizmetlerinde           

görev alacak üst düzeyde bilgi birikimine sahip, iyi nitelikli ve yeterli genç hekimleri             

yetiştirmelidir. [1] 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



GENEL BİLGİLER 

Tıp eğitiminin temel amacı “iyi hekim” yetiştirmektir. İyi hekim ise üst düzeyde bilgi             

birikimine sahip, iyi tanı koyabilen ve tedavi yapabilen, koruyucu hekimliği ve toplum            

sağlığını ön planda düşünen, iyi iletişim kurabilen, araştırmacı, etik değerleri gözeten kişidir.            

[5] Bu nitelikleri hekimlere kazandırmak doğrultusunda tıp eğitimi mezuniyet öncesi (temel           

tıp eğitimi), mezuniyet sonrası (tıpta uzmanlık eğitimi) ve sürekli tıp eğitimi (sürekli mesleki             

gelişim) olmak üzere üç evre halinde ele alınabilir. Bu üç evre süreklilik içinde olmalıdır. Tıp               

eğitimindeki değişim ve gelişme her üç alanda birlikte düşünülmelidir. [6]  

3.1. Tıp Eğitiminin Tarihsel Gelişimi 

Tıp bir bilim dalı olmakla birlikte sanatı da barındıran bir alandır. Analitik ve eleştirel              

düşünme becerisi ve bu beceriyi tıbbi uygulamalarda kullanılmasındaki yetkinlik tıbbın sanat           

yönünü oluşturur. Tıp biliminin birçok pozitif bilim dalından farklı olarak “insan” üzerinde            

çalışması; insanın beden ve ruh sağlığını toplumsal varlığıyla birlikte ele alması, tıbbın sanat             

yönünü bir kez daha vurgular. [6] Tıbbın bilimsel ve sanatsal yönlerini uygulayan hekimler             

ise sadece bir meslek mensubu değil, geniş kültürüyle de sanatkâr, filozof tabiatında bir             

insandır. [7] Bu yetkinliklere sahip hekimlerin eğitimi ise tarih boyunca önemsenmiş ve            

niteliği tartışma konusu olmuştur. [6] 

Hekimlik tarih öncesi dönemde din ve büyünün etkisi altındadır. M.Ö. V. yüzyıla            

gelindiğinde Antik Mezopotamya, Mısır ve Anadolu kültürlerinin sentezi olan Yunan tıbbının           

büyük hekimi Hipokrat, gözlemi dahil ederek tıbbı bu mitolojik anlayıştan kurtarmıştır.           

Böylelikle tıp, felsefeden ayrılarak bağımsız bir bilim dalı olmuş ve bilimsel tıp dönemi             

Hipokrat’la başlamıştır. [7] Bu dönemde Hipokrat hastalıkların açıklanabilir nedenlerini ve          

tedavilerini ayrıntılı bir şekilde tanımlamış, tedavi yöntemlerinin başarılı ve başarısız          

yönlerini belirtmiş, bir hekim ve usta olmuştur. Hekimlik bu dönemde genellikle babadan            

oğula geçen ya da çıraklık ile öğretilen bir meslek olarak öne çıkmaktadır. Tıp eğitimi ise o                

dönemde formal olmayıp pratiğe dayalı bir eğitim olarak değerlendirilmektedir. Bu anlamda           

ilk tıp okulları olan Kos ve Knidos’ ta verilen eğitim, usta-çırak ilişkisinin ilk örneklerini              

oluşturmaktadır. [6] Kos ve Knidos tıp okulları tümevarıma dayanan tıp anlayışını geliştirmiş            

ve rasyonel tıp anlayışının temellerini atmıştır. Kos Tıp Okulu, hekimin yaratıcılığının           

doğuştan gelen bir özellik olduğunu ve mesleğin usta-çırak ilişkisi içinde öğrenilebileceğini;           



Knidos Tıp Okulu ise kişiye özgü durumlar değil, benzerlikler veya ortak özellikler esas             

alınarak ortaya konan teorilerle hekim yetiştirmeyi ve hasta tedavi etmeyi üstlenmiştir. [7] 

Orta Çağ tıp eğitiminde önde gelen merkezlerden biri İran’da M.S. 4. Yüzyılda Sasani              

Hanedanı döneinde kurulan Cundişapur Hastanesi ve tıp okuluydu. Mısır, Roma ve           

Yunanistan’dan bilim insanları bu merkezde çalışmaktaydı. Tıp eğitimi tarihindeki ilk tıp           

toplantısı da Cundişapur’da gerçekleştirilmiş ve toplantıya farklı ülkelerden yüzlerce hekim          

katılmıştır. [8] 

Tıp, Orta Çağ İslam kültüründe de merkezi bir role sahipti. İslamiyetin Arap            

Yarımadası’nı etkisi altına aldığı bu dönemde hekimlik özellikle desteklenmiş ve saygın bir            

meslek olarak kabul görmüştür. İslam tıbbı, Yunan ve Roma hekimleri ve akademisyenleri            

tarafından bırakılan miras üzerine inşa edilmiştir. Arap dünyasındaki hekimler ve          

akademisyenler, Galen ve Hipokrat gibi büyük hekimlerin yanı sıra Mısır ve İskenderiye’deki            

Yunan bilim adamları tarafından da etkilenmişlerdir. Yunancadan Arapçaya çevirdikleri         

metinlere dayanan yeni tıbbi bilgiler üretmişlerdir. [9] 

Arap dünyasının en ünlü isimlerinden biri ise kuşkusuz Hipokrat’ın yaklaşımlarını          

benimseyen ve Galen’e karşı çıkan El-Razi’dir. Birçok hastalıkla ilgili yaklaşımları bugünkü           

bilgilere temel oluşturmuştur. Kendisinden sonraki 300 yıl boyunca klinik tıp ve yatak başı             

eğitimi hakkındaki eserleri Avrupa’da temel başvuru kaynağı olmuştur. Arap ülkelerinde 10.           

yüzyılın sonuna gelindiğinde üç tip tıp okulu eğitim vermiştir: Bağdat, Şam ve Kahire’de             

hastanelerle birlikte bulunan merkezler, El-Razi gibi yetiştiricilerin ününe sahip özel okullar,           

usta-çırak ilişkisi içinde hekimlik mesleğinin öğretildiği merkezler. [8] 

Tıp alanında formal eğitim, Orta Çağın sonlarına doğru Avrupa’da üniversitelerin          

kurulması ve bu üniversitelerde tıp okullarının açılmasıyla başlamıştır. Düzenli tıp eğitimi           

veren ilk tıp okulu Salerno’da 1096 yılında kurulmuştur. 2 Bu tıp okulunda hekim olacakların              

mesleğe başlama şartı, üç yıllık mantık ve beş yıllık tıp eğitiminin ardından, halk önünde              

yapılacak sınavdan geçip Salerno hocalarının onayıyla tecrübeli bir hekimin yanında bir yıl            

staj yaptıktan sonra yemin etmektir. [7] Batıdan daha ileride olan Arap Tıbbı metinlerinin             

Avrupa dillerine çevrilmesi ile bu dönemde Bologna ve Montpellier, tıp öğrencilerinin           

standart yöntemlerle eğitim aldığı ilk merkezler olmuştur. Bahsi geçen merkezlerde Hipokrat           

ve Galen’in eserlerinin yanı sıra İbn-i Sina’nın eserleri de eğitimde kullanılmıştır. Ayrıca bu             



dönemde Anadolu’da bilinen ilk tıp merkezi ise 1210 yılında kurulan Gevher Nesibe Tıp             

Medresesi’ dir. [6] 

16. yüzyılda tüm Avrupa’yı etkisi altına alan reform hareketi de tıp eğitimi alanında             

önemli değişimlere yol açmıştır. Bu dönemde eski Yunan’da bulunan Hipokrat ve Galen’in            

eserleri Yunancadan Latinceye çevrilmiştir. Matbaanın kullanılmasıyla beraber bu yeni         

çeviriler çoğaltılmış ve daha yaygın olarak edinilebilmiştir. [8] 16. ve 17. yüzyılda tıp eğitimi,              

kitapların yanında gözlem ve deneylere dayandırılmaya başlanmıştır. Fransız Devrimi tıp          

eğitimi tarihinde önemli etki yaratmış ve eğitim şehirlerde akademi dışına kurulan büyük            

hastanelere taşınmıştır. Daha sonra İngiltere’de Oxford ve Cambridge Üniversiteleri kurulmuş          

ve bunu takiben 1726’da Edinburgh Tıp Okulu açılmıştır. [6] 

Modern tıp ve tıp eğitiminin başlangıcı sayılan 19. yüzyılda Alman ekolü           

hâkimiyetinde, deneysel tıp ve istatistiğin katkısıyla temel tıp eğitimi anatomi, fizyoloji,           

patoloji laboratuvarlarında verilmeye başlanmıştır. 20. yüzyıl başlarında temel bilim         

eğitiminde hemen hemen tamamını disipline dayalı ders ve laboratuvar etkinliklerinin          

oluşturduğu eğitim yöntemleri kullanılmıştır. [6] 

Tıp eğitiminin tarihsel sürecini incelerken Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) tıp          

eğitiminin gelişimine özellikle bakmak gerekir. ABD’de ilk tıp okulu John Morgan tarafından            

1765 yılında Philadelphia’da “College of Philadelphia” olarak kurulmuştur. Ancak ABD’de          

tıp eğitimindeki reform 1800’lü yılların sonlarına doğru gerçekleşmiştir. ABD Bağımsızlık          

Savaşından sonra ezberci bir eğitim yerine, problem çözen ve eleştirel düşünen hekim            

yetiştirmek temel alınmıştır. Ayrıca tıp okullarında eğitimin yanı sıra araştırmaya dayalı bilim            

üretme hedefi ortaya konmuştur. 1870’lerde, bugün ABD’nin en önde gelen tıp okulları olan             

Harvard, Michigan, Chicago tıp okulları kurulmuştur. Bu okullarda hastane merkezli bir           

eğitim yürütülmüştür. [6] ABD’nin diğer en önde gelen tıp okullarından biri olan Johns              

Hopkins Tıp Okulu ise 1893 yılında kurulmuştur ve tıp eğitiminde yüksek düzeyde            

standartları tanımlamış, bilim temelli ve hastane merkezli dört yıllık bir program yürütmüştür.            

Bu eğitim programlarının uygulanması ile öğrenciye verilen bilginin miktarı çok artmış, temel            

bilimler önem kazanmış ve yeni disiplinler oluşmuştur. [8] 19. Yüzyıla gelindiğinde ise ABD’             

deki tıp okullarının sayısı hızla artmıştır. Bu dönemde genellikle kar amacı güden bu okullara              



giriş kriteri ve eğitimleri ile ilgili yasal bir düzenleme belirlenmemiş ve eğitim standardize             

edilmemiştir. Klinik kullanım açısından temel bilimlerin edinilmesi yetersiz kalmıştır. [10] 

ABD tıp eğitiminde önemli rol oynayan William Osler, tıp eğitiminin hastane           

servislerinde verilmesini sağlamış ve insan bilimleri ile tıp eğitiminin birlikteliğinin önemini           

savunmuştur. Osler bilimsel tıbbın klinik bilimlere entegrasyonunu sağlamış ve tıp eğitiminde           

stajyerlik sistemini geliştirerek öğrencilerin kliniklerde çalışmalarına olanak sağlamıştır. [6] 

Tıp eğitimi tarihsel gelişiminde Flexner Raporu ayrı bir öneme sahiptir. Flexner 1910            

yılında yayınladığı raporunda; tıp eğitiminin standardize edilmiş sonuçlara ulaşmak         

doğrultusunda maksimum esneklikle planlanması, öğrenmenin entegre edilmesi ve işbirliği ile          

gerçekleşmesi için olanaklar yaratılması, kendini sorgulama ve geliştirme alışkanlığı         

sağlanması, öğrencilere ve asistanlara hastaların ve toplumun sağlık düzeyini yükseltirken          

profesyonel formasyon sağlamak amacıyla destekleyici bir öğrenme ortamı sunulmasını         

savunmuştur.[10] Usta–çırak eğitiminin yüksek nitelikli hekim yetiştirilmesinde yetersiz        

kaldığını ve tıbbi uygulamaların bilimsel ağırlığının arttırılması gerektiğini ileri süren          

Flexner‘ in bu modeli hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin üniversitelerinde            

benimsenmiştir.[11]  

Flexner Raporu sonrası tıp eğitimi üniversitelerin içine alınmış, klinik eğitimden önce           

temel bilimler eğitimi verilmesinin önemi ortaya konmuş ve bilimsel araştırmanın öncelikli           

hale gelmesi sağlanmıştır. 1920’lerde ABD’de tıp okulları gelişimlerini tamamlayarak 20.          

yüzyılın sonlarına doğru “akademik tıp merkezleri” (tıp okulları ve eğitim hastanesi birlikte)            

haline dönüşmüşlerdir. O dönemde tam gün çalışma ile eğitim ve araştırma önemsenmiştir ve             

sağlık hizmet sunumu eğitim ve araştırma için bir araç olarak görülmüştür. Bu durum tıp              

eğitiminin niteliğinin yükselmesini sağlamıştır. [6] 

Bilim ve teknolojideki hızlı ilerleme, tıpta aşırı uzmanlaşmaya neden olarak geleneksel           

eğitim programlarının bilgi yükünü daha da artırmıştır. Çözüm arayışı olarak 1950‘li yıllardan            

itibaren, bu yoğun bilgiyi belirli temalarda entegre eden organ/sistem temelli eğitim,           

Flexner’den sonraki ilk reform hareketini oluşturmaktadır. 1960’lı yılların sonunda Kanada          

Mc Master ve Hollanda Limburg Tıp Fakülteleri tarafından uygulanan ve içerikten çok            

öğrenme-öğretme sürecine odaklanan PDÖ modeli, birçok fakülte tarafından da         

benimsenmiştir. [6] 



Dünyada tıp eğitiminin değişen koşullara ve gereksinimlere uygun olarak geliştirilmesi          

gerekliliği 1980’lerde tartışılmaya başlanmıştır. Son yıllarda ise giderek artan tıp eğitimi           

reformu tartışmalarında, eğitim stratejilerinde ve yöntemlerinde; probleme dayalı eğitim,         

topluma dayalı eğitim, aktif eğitim, öğrenci merkezli eğitim, yeterliğe dayalı eğitim gibi            

yaklaşımlar önemli bir yer tutmaktadır.[11]  

 

  



3.2 Dünyada ve Türkiye’de Tıp Eğitimi 

Hekimlik, uzun ve yorucu bir eğitim süreci gerektiren, hastalar ve toplumun           

sorumluluğunu taşıyan, güncel gereksinimler için sürekli gelişim ve yenilenmeye dayalı bir           

meslektir. Tıp eğitimi, ulusal ve küresel açıdan hastalar ve sağlık sistemlerinin ihtiyaçlarına            

uygun olmalıdır. 2 

Dünya Tıp Eğitimi Federasyonu ve Edinburg Bildirgesi tıp eğitiminin amacını, “tüm           

insanların sağlıklı yaşamalarını sağlamak için hekim yetiştirmek” şeklinde tanımlamıştır. [12,          

13] 

Tıp eğitiminin niteliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar 1980’lerin başından beri         

yürütülmektedir. Bu süreçte Edinburg Bildirgesi (1988) ve Dünya Tıp Eğitimi Zirvesi           

Önerileri (1993) dönüm noktası olarak kabul edilebilir. Hekimlerin dikkatli bir dinleyici,           

gözlemci ve duyarlı bir iletişimci ve etkin bir klinisyen olarak yetişmeleri beklenmektedir,            

bunun için öneriler şunlardır: 

● Eğitim programlarının yürütüldüğü alanlar genişletilmeli, yalnız hastaneler       

değil; toplumun tüm sağlık kaynakları eğitime katılmalıdır.  

● Eğitim programları ulusal sağlık sorunlarını yansıtacak biçimde       

düzenlemelidir. 

● Öğretimin yaşam boyu sürmesi gerçekleştirilmelidir. Günümüzde çok yaygın        

olan “pasif” eğitimin yerine; kişisel yönlendirme, bağımsız çalışma ve küçük          

gruplar oluşturma gibi “aktif” öğrenim yollarına ağırlık verilmelidir.  

● Program ve sınavlar yalnızca bilginin saklanmasını ve anımsanmasını değil,         

mesleki beceri ve sosyal değerleri de geliştirecek biçimde hazırlanmalıdır. 

● Öğretmenler (öğretim üyeleri) yalnızca belli bir konuda uzman olarak değil,          

eğiticiler olarak yetiştirilmelidir.  

● Bilim eğitimi ve pratik eğitimin el ele yürütülmesine çalışılmalıdır. Klinik ve           

toplum içinde “problem çözme“ bir öğretim yöntemi olarak benimsenmelidir.         

[14] 

Tıp eğitiminde, içeriğin örgütlenmesine göre disiplin temelli, organ/sistem temelli,         

semptom yakınma temelli; uygulama biçimine göre eğitici merkezli, öğrenci merkezli          

program şeklinde modeller bulunmaktadır. [6] 



Bu modellerden birisi olan Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ) öğrenenleri         

sorgulamaya, araştırma yapmaya, problem çözmeye ve öğrenmeye teşvik eden, günlük yaşam           

problemlerini kullanarak öğrenenleri mesleki yaşama hazırlayan bir öğrenme yaklaşımıdır.         

[15] Probleme dayalı öğrenme (PDÖ) programları semptom yakınma temelli olup teorik           

bilginin kazanılmasının yanı sıra, klinik problem çözme becerileri ile eleştirel düşünme           

yeteneğinin geliştirilmesini ve kişilerarası iletişim becerilerini arttırmayı amaçlamaktadır. [16]         

Eğitimin merkezinde senaryoların kullanıldığı, öğrenci merkezli bir eğitim modelidir. [17]          

Türkiye’de ilk kez, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ( DEÜTF ) 1997-1998            

akademik yılında merkezinde PDÖ oturumlarının yer aldığı bir eğitim programı başlatılmıştır.           

Daha sonra Pamukkale, Ondokuz Mayıs ve Ankara Üniversitesi tıp fakültelerinde probleme           

dayalı öğrenme odaklı programlar geliştirilmiştir. Halen çok sayıda tıp fakültesinin eğitim           

programlarının farklı aşamalarında probleme dayalı öğrenmenin yöntem olarak kullandığı         

bilinmektedir. [6] 

Öğrencilerin sağlık hizmeti vereceği toplumu tanımasına yönelik olarak, topluma         

dayalı eğitimi önceleyen programlar da bulunmaktadır. Bunlardan biri de topluma dayalı tıp            

eğitimidir. Topluma Dayalı Eğitim (TDE), tıp eğitimine önemli katkı sağlayan, sağlık           

çalışanlarının toplumun gereksinimlerine göre yetiştirilmelerini hedefleyen bir eğitim        

yaklaşımıdır. [6] Bu eğitimde belirli bir coğrafi bölgede hizmet veren bir fakülte, o coğrafi              

bölgedeki tüm sağlık kuruluşlarından yararlanarak eğitimini sürdürür. Bu program ilk          

yıllardan itibaren bir genel pratisyen veya fakülteden bir denetimcinin sorumluluğunda eğitim           

gören küçük öğrenci gruplarının bir sağlık ocağındaki çalışmalara aktif olarak katılmasıyla           

sürdürülür.[18] Böylece, eğitimde toplumun ihtiyaçlarıyla bağlantılı kazanımların elde         

edilmesi hedeflenmektedir. [11]   

Ayrıca diğer bir model olan yeterliğe dayalı eğitim; klinik beceri alanında, pratik            

uygulamalara dayanan, aşırı bilgi yüklenmesinden çok, beceriyi temellendirecek kadar bilgi          

ile öğrencinin performansını geliştirmeyi dikkate alan, beceride yeterlik kazandıran bir          

eğitimdir.[18] 

Disiplin temelli geleneksel/klasik programların eğitim modeli olarak uygulandığı        

fakültelerde, eski bir deyişle "kürsü dersi" adı altında o alana ilişkin bilgilerin ne olacağı ve ne                

kadar öğretileceği o disiplinin sorumluları tarafından kararlaştırılarak, diğer disiplinlerle         

bağlantı kurulmaksızın verilmektedir. [19] Anabilim dallarının sınırları içinde kalan ve          



yalnızca o alanın hedeflerini içeren dersler şeklinde yürütülen disiplin temelli         

geleneksel/klasik programların, içeriğinin yoğun olması, temel bilimleri klinik bilimler ve         

mesleki bağlamla ilişkilendirmemesi, interdisipliner sorgulama ve tıp uygulamaları olanağı        

sağlamaması, öğrencilerin öğrenme ve güdülenmesinde azalmaya neden olması, bilgilerin         

kalıcılığı ve mesleki yaşama uyarlanmasında yaşanan sorunlar gibi nedenlerle yoğun olarak          

eleştirildiği bilinmektedır. [6] 

Organ/sistem temelli programlar ise, sistemle ilişkili farklı disiplinlerin bilgilerinin         

farklı yöntemlerle bağlantılı olarak işlenmesi veya en azından ardışık olarak sunulması, dikey            

ve yatay entegrasyonu kolaylaştırması avantajı nedeniyle literatürde entegre programlar         

kapsamında tanımlanmaktadır. Organ/sistem temelli program multidisipliner olarak uygulanır.       

[6] 

Entegrasyonun ilk boyutu temel tıp bilimlerinin ve klinik tıp bilimlerinin kendi           

içlerinde organ sistemleri bazında entegrasyonuyla ilişkilidir. Yatay entegrasyona yönelen tıp          

eğitimlerinde, her organ sistemi için ayrı bir ders kurulu oluşturulur ve bu kurullara             

müfredatta belirli zaman dilimleri ayrılır. Ders kurullarının amacı, disiplinlerarası işbirliği          

kurarak bir sistemin farklı yönlerinin farklı disiplinler tarafından birbirini tamamlayacak          

şekilde öğretilmesini sağlamaktır. Böylece öğrencilerin farklı derslerde anlatılan konuları         

kaynaştırmaları ve o organ sistemini her açıdan kavramaları sağlanmış olur. Dikey           

entegrasyona yönelen tıp eğitimlerinde ise temel tıp bilimleri ile klinik tıp bilimleri arasındaki             

bütünleşmenin sağlanmasıyla öğrencilere belirli bir sistemin normal fonksiyonlarına ek olarak          

fonksiyon bozuklukları, ilişkili klinik bulgu ve belirtiler, bunlara karşılık gelen hastalıkların           

anlatılması amaçlanmıştır. Hatta her ders kurulunda öğrencilerin bağlantılı birkaç hasta ile           

karşılaşması programlanarak entegre bilgilerinin işe yararlığını arttırma yolunda amaç         

içermektedir. [19] [20]  

Tıp eğitiminde yatay ve dikey entegrasyona olanak sağlayan sistem temelli, öğrenci           

merkezli ve toplumun gereksinimlerine yanıt verecek, insanı sosyal çevresiyle bütüncül olarak          

değerlendirebilecek hekimler yetiştirmek üzere topluma yönelik/dayalı programların       

geliştirilmesi eğilimi giderek artmaktadır. [6] Bu eğilim doğrultusunda 1950’li yıllardan sonra          

organ/sistem temelli entegre sistem denilen yaklaşım Case Western Reserve Üniversitesi          

(ABD) öncülüğünde tıp eğitimine girmeye başlamıştır. [20] 

  



3.2.1. Dünyada Tıp Eğitimi 

Tıp eğitimi; mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim, genel klinik eğitim, uzmanlık ve üst             

uzmanlık eğitimi ve sürekli eğitimi içerir. Mezuniyet öncesi tıp eğitiminin süresi ülkeden            

ülkeye değişmekle birlikte, Avrupa’da liseden sonra genellikle altı yıllık süreyi kapsarken,           

ABD’de liseden sonraki dört yıllık kolej eğitimini takiben dört yılda tamamlanmaktadır. Bazı            

ülkelerde intörnlük uygulamaları temel tıp eğitiminin süresi içerisinde, bazılarında ise 1 veya            

1.5 yıllık ek sürede tamamlanmaktadır. [18] 

ALMANYA: 

Temel tıp eğitimi 6 yıldır. Daha sonra 18 aylık bir intörnlük vardır. Mezuniyetten             

sonra yeterlilik sınavından geçmek gereklidir. Almanya'da tıp eğitimi klasik yöntemlerle          

verilmektedir.  

Eğitimin ilk 2 yılı preklinik dönemdir. Üçüncü yıl genel patoloji, genel farmakoloji,            

mikrobiyoloji, klinik kimya ve hematoloji, radyoloji ve radyasyondan korunma, genel fizik           

muayene ve öykü alma, aciller ve ilk yardım, biyometrik yöntemler, insan genetiği, tıp tarihi              

dersleri verilmektedir. Dördüncü ve beşinci yıllarda özel patoloji, özel farmakoloji, cerrahi,           

pediatri, iç hastalıkları, dermatoloji, göz hastalıkları, KBB, kadın hastalıkları ve doğum,           

üroloji, ortopedi, nöroloji, psikiyatri, psikosomatik tıp ve psikoterapi dersleri verilmektedir.          

Ekoloji kursu adı altında; halk sağlığı, adli tıp, endüstri hekimliği ve sosyal tıptan oluşan bir               

ders verilmektedir. Yine bu yıllarda pratisyenlikte karşılaşılan sorunlara giriş dersi vardır.           

Dört ay üniversite hastanesi dışındaki hastanelerde ambulatuvar sistemde staj yapılmaktadır.          

Altıncı yıl, iç hastalıkları, cerrahi, seçmeli stajlar yapılmaktadır. Devamındaki 18 ay intörnlük            

döneminde hastanelerde ve özel muayenehanelerde uygulama yapılmaktadır. Bu dönemde         

sınav yapılmamaktadır. Yılda 6 hafta tatil söz konusudur. [21] 

ABD: 

ABD'de ortalama dört yıllık bir tıp öncesi üniversite eğitiminden sonra dört yıllık bir             

tıp eğitimi yapılmaktadır. Bu eğitimin iki yılını temel bilimler, iki yılını ise klinik bilimler              

teşkil etmektedir. Daha sonra intörnlük, hekimlik lisansı elde edilmesi, asistanlık aşamaları           



yer almaktadır. Problem çözmeye dayalı yöntemle eğitim veren Harvard Üniversitesi Tıp           

Fakültesi'nin programında dört yıllık tıp eğitiminin ilk iki yılı temel bilimler, son iki yılı da               

klinik bilimler alanındadır. Birinci yıl insan bedeni, metabolizma, organ sistemlerinin          

fonksiyonları, farmakoloji, genetik, embriyoloji, üreme, mikroorganizmalar, savunma, sağlık        

hizmetleri politikaları, epidemiyoloji, istatistik, sosyal tıp, hasta-hekim ilişkileri verilmektedir.         

İkinci yıl insan sinir sistemi, davranışlar, hasta-hekim ilişkileri, klinik bilimlere giriş,           

psikopatoloji, beslenme yer almaktadır. Üçüncü ve dördüncü yıllar acil hekimliği,          

ambulatuvar bakım, iç hastalıkları, nöroloji, psikiyatri, radyoloji, cerrahi, kadın ve çocuk           

sağlığı, hasta-hekim ilişkileri, seçmeliler yanı sıra bağımsız yürütülen bir proje çalışması yer            

almaktadır. [21] 

3.2.2. Türkiye’de Tıp Eğitimi: 

Türkiye’de tıp eğitiminin sorunları 1970‘lerden beri tartışılmaktadır. Yapılan        

çalışmalarda tıp eğitiminin amacı ile ülkenin sorunlarının uyuşmadığı görülmüştür. [22] [23] 

1990'lı yıllarda Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve Türk Tabipleri Birliği           

(TTB)‘nin yaptığı araştırmalar ile Türkiye’de tıp eğitimi ile ilgili sorunlar ortaya konmuştur.            

TBMM’nin 1991 yılında yaptığı araştırma sonucu yayınladığı raporda da ülke          

gereksinimlerine göre yetiştirilmiş nitelikli hekim sayısındaki yetersizlik vurgulanmıştır.        

TBMM’nin bu çalışmasına katılan birçok dekan eğitim programlarının ülkenin sağlık          

sorunlarına yer vermesi ve üniversite hastaneleri dışında da eğitim verilmesi gerektiğini           

belirtmiştir (TBMM 1991). TTB’nin mezuniyet öncesi raporunda da bu yöndeki bulgularına           

çözüm olarak Türkiye’nin gereksinimlerine uygun pratisyen hekim yetiştirilmesi, tıp         

eğitiminin topluma dayalı ve problem çözmeye yönelik aktif eğitim yöntemi ile verilmesi            

önerilmiştir. [24] [25] 

Belirlenen hedeflerin uygulanabilirliğindeki 1980‘den sonra her on yılda bir tıp          

fakültesi sayısındaki iki kat artış, buna bağlı kontenjan artışı, tam gün yasasının etkileri ve              

öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının artmasına bağlı eğitimde yaşanan aksaklıkları           

gidermek açısından 2001 yılında önemli bir adım atılarak “Ulusal Çekirdek Eğitim Programı”            

(Ulusal ÇEP) çalışmalarına başlanmıştır. Komisyon öncelikle, tıp fakültelerindeki mezuniyet         

öncesi eğitimin amaç ve hedeflerini belirlemiş; amaç ve hedeflere uygun çekirdek müfredat            



içeriğinin ortaya konmasını sağlayacak ilke ve ölçütleri sıralamış ve sonrasında bu doğrultuda            

programla ilgili çalışmalarını tamamlamıştır.  

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 kullanacakları 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. [6] 

3.3 Hacettepe’de Tıp Eğitimi 

3.3.1. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tarihçesi 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin başlangıcı sayılan Çocuk Sağlığı Kürsüsü 2          

Şubat 1954 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne bağlı olarak kurulmuştur.  

Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Enstitüsü ve Hastanesi olarak 1957 yılında          

Hacettepe’de çalışmaya başlamış ve 1958 yılında da eğitim, öğretim, araştırma çalışmalarına           

ve kamu hizmetine geçmiştir. 1961 yılında Hacettepe’de Hemşirelik, Tıbbi Teknoloji, Fizik           

Tedavi ve Rehabilitasyon, 1962 yılında Beslenme ve Diyetetik alanlarında eğitim yapan           

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu kurulmuştur. 1963 yılında ise Hacettepe Sağlık Bilimleri          

Yüksekokulu, Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi haline getirilerek Temel Bilimler, Hemşirelik,           

Fizyoterapi- Rehabilitasyon, Tıbbi Teknoloji ve Sağlık Teknolojisi Yüksekokulları bu         

Fakülteye bağlı olarak yeniden örgütlenmiş ve ayrıca yine Tıp ve Sağlık Bilimleri            

Fakültesi’ne bağlı Diş Hekimliği Yüksekokulu kurulmuştur. 1965 yılında Hacettepe         

Üniversitesi eğitim kurumlarının koordinasyonunu sağlamak amacıyla Hacettepe Bilim        

Merkezi ve 1966’da Hacettepe Tıp Merkezi kurulmuş, aynı yıl Hacettepe Tıp Merkezi            

Hastanesi de hizmete girmiştir. Bu şekilde örgütlenen ve gelişen çekirdek kuruluşlar, 8            

Temmuz 1967 tarih ve 892 sayılı kanunla Hacettepe Üniversitesi haline getirilmiş ve Tıp,             

Sağlık Bilimleri, Fen ve Sosyal Bilimler Fakülteleri ile eğitime başlamıştır.”[14] 

3.3.2. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Misyon, Vizyon ve Amaç 



3.3.2.1. Amaç 

“Yeni bir felsefe ve metodoloji ile tıp eğitimine başlayan Hacettepe Üniversitesi Tıp             

Fakültesi’nde, 40 yılı aşkın uygulama sonunda gayet başarılı sonuçlar elde edilmiş ve            

uygulanan model birçok tıp fakültesi ve uygulama hastanesinin de esin kaynağı olmuştur.            

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin temel amacı; bilgili, yeterli, karakter sahibi, kendi           

kendini eğitebilme yeteneğine ve ilk defa karşılaştığı problemleri çözebilecek niteliklere          

sahip, verdiği kararlar bilgi, bulgu ve tecrübeye dayanan, çalışkan dürüst ve davranışları tıp             

mesleği ve hekimlik geleneklerine uygun olan hayatı boyunca öğrenmeye kararlı, ülkeye ve            

insanlığa hizmet amacı ile tıp biliminin ilerlemesi için çalışan hastalarına karşı müşfik,            

anlayışlı ve sorumlu olan, hasta bakımında çevre şartlarına göre en yüksek tıp standartlarını             

kullanan mezunlar vermek, bilimin ilerlemesine yardım edecek olanaklar yaratmak ve          

bunların en iyi şekilde kullanılmasını sağlamak, ülke sağlığına en iyi şekilde hizmet etmek             

olmuştur.” [14] 

3.3.2.2.  Misyon 

“Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin misyonu, üst düzeyde bilgi birikimine sahip,          

iyi tanı koyabilen ve tedavi yapabilen, koruyucu hekimliği ve toplum sağlığını ön planda             

düşünen, iyi iletişim kurabilen, araştırmacı, etik değerleri gözeten ve toplum lideri           

niteliklerine sahip “iyi” nitelikli ve yeterli hekimler yetiştirmek, topluma bilimsel, çağdaş           

düzeyde, kaliteli sağlık hizmeti sunmak, yaptığı araştırmalarla evrensel bilgi birikimine          

katkıda bulunmak, toplumu daha sağlıklı kılabilmek için üretilecek sağlık politikalarında söz           

sahibi olmaktır.”[14] 

3.3.2.3. Stratejik Vizyon  

“Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin stratejik vizyonu, ulusal düzeyde tıp eğitimi,          

araştırma, sağlık hizmeti sunumunda liderliğini korumak, uluslararası düzeyde önde gelen tıp           

fakülteleri arasında yer almaktır.”[14] 

3.3.3. Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminin Amaç ve Hedefleri  

“HÜTF mezuniyet öncesi tıp eğitiminin genel amacı; üst düzeyde bilgi birikimine ve            



mesleki yeterliğe sahip, sağlığın korunmasını ve geliştirilmesini önceleyen, doğru klinik          

kararlar verebilen, kaliteli sağlık hizmeti sunabilen, etik değerleri koruyan ve gözeten           

araştırmacı hekimler yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda HÜTF tarafından belirlenen         

öğrenim hedefleri ise şunlardır:  

HÜTF mezunu hekimler:  

• Mesleğini sevmeli, mesleki gelişiminin yanısıra kültürel, sanatsal ve sosyal açıdan           

kendini yenileyip geliştirebilmeli,  

• Bilimsel düşünce felsefesini kavrayarak hekimliği bir yaşam biçimi olarak          

benimsemeli,  

• Hekimlik sanatını uygularken eleştirel düşünebilmeli ve kanıta dayalı uygulamalar          

ile sorun çözebilmeli, 

• Bilgiye ulaşma yollarını kullanarak kişisel gelişimi için yaşam boyu öğrenmeyi           

hedeflemeli, 

• Birey ve toplumun sağlığını koruma ve geliştirmeyi önceleyebilmeli, 

• Başvuran kişiyi/hastayı, bütüncül bir yaklaşımla, hem bir birey, hem de ailenin ve             

toplumun bir üyesi olarak görebilmeli,  

• Toplumda sık görülen hastalıkları tanıyabilmeli ve tedavi edebilmeli,  

• Başvuran kişiye/hastaya güvene dayanan bir ilişki içinde en yüksek kalitede, tam ve             

sürekli hizmet sunabilmeli, 

• Mesleğini uygularken hasta ve yakınlarının haklarını koruyabilmeli ve gözetebilmeli,  

• Ekip çalışmasına ve işbirliğine önem vererek multidisipliner ve multisektörel          

çalışabilmeli,  

• Kendi sağlıklarını korumaları ve geliştirmeleri için birey ve toplum ile iyi iletişim             

kurabilmeli  



• Ülkenin sağlık sorunlarına karşı duyarlı olmalı ve bunlara çözüm arayabilmeli,  

• Bilimsel araştırma planlayabilmeli, yürütebilmeli ve değerlendirebilmeli,  

• Hastaların ve toplumun sağlık gereksinimlerini karşılamak için sağlık verilerini          

uygun şekilde kullanabilmelidir.” [14] 

3.3.4. Eğitim Programı 

“ Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde uygulanan eğitimin başlıca özelliği, Dönem          

I, II ve III’de derslerin anabilim dallarına göre değil konulara göre verilmesidir. Entegre             

sistem adı verilen bu eğitim düzeninde belirli bir konu, örneğin dolaşım sistemi ele alınmakta              

ve bu konuya ait anatomi, fizyoloji, histoloji gibi temel tıp bilimleri ile klinik bilimleri              

birbirleri ile ilgili ve belirli bir düzen içerisinde verilmektedir. Bu sistemde değişik bilim             

dalları ve klinik öncesi ile klinik konular arasındaki yapay ayrım geniş çapta ortadan             

kaldırılmaktadır. Entegre sistemde tıp öğrencisine önce en basit ve küçük fonksiyonel ve            

yapısal üniteler sunulmakta sonra da giderek insan organizmasının daha karmaşık sistemlerine           

geçilmektedir. Bütün dersler ve laboratuvar çalışmaları konular açısından birbirleri ile ilgili ve            

bağlantılıdır. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde her anabilim dalı kendi disiplinlerini          

kapsayan eğitim çalışmalarında tamamen özgür olduğu halde tıp eğitimi programı anabilim           

dallarını temsil eden üyelerin katıldıkları ders kurulları yolu ile ortaklaşa hazırlanmakta ve            

alınan sonuçlara bakılarak gerekli düzeltmeler yapılmaktadır.”[14] 

3.3.5. Tıp Eğitiminin Genel Akışı 

“Öğrencilere tıp eğitiminin birinci döneminde esas olarak temel bilimler, ikinci           

döneminde normal insan biyolojisi ve mikrobiyolojinin temel esasları verilmektedir. Üçüncü          

dönemde ise sistemler, fizyopatoloji, patoloji, farmakoloji ve klinik bilimleri açısından ele           

alınmaktadır. Preklinik dönem sonunda öğrenciler; sistemler zemininde entegre edilmiş         

programla gelecekte klinikte kullanacakları tıbbi uygulamaların temelini oluşturacak temel         

bilim ve klinik disiplinlerin ana prensip ve anahtar kavramlarını ilişkilendirebilecek ve iyi bir             

hekimin gereksinimi olan temel bilgi, beceri ve tutumu kazanacaklardır. Tıp eğitiminin           

dördüncü ve beşinci dönemleri klinik stajlarına ayrılmıştır. Servislerde hastalar üzerindeki          

çalışmalar, klinik eğitimi ve derslere ek olarak seminerler de yapılır. Altıncı yıl mezuniyet             



öncesi intörnlük dönemidir. Bu dönemde öğrenciler öğretim üyeleri ve uzmanların          

denetiminde sorumluluk alarak kendilerini hekimliğe hazırlarlar. Öğrenciler tüm dönemlerde         

teorik derslerin %25’i oranında seçmeli ders alabilmektedir.”[14] 

3.3.6. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ders Listesi 

Birinci Yıl: 

1. Hücre Bilimleri I: Bu ders kurulunun amacı organik bileşiklerin ve           

biyomoleküllerin yapısal özellikleri, temel fonksiyonları; hücre kavramı, evrimi, yapısal         

özellikleri; temel sağlık ve hastalık kavramları, tütün kullanımının kontrolü, tıp biliminin           

tarihsel gelişimi ve etik hakkında bilgi edinmektir. Ders süresi 86 saat, laboratuvar 5 saat,              

uygulama 5 saattir. 

2. Hücre Bilimleri II: Bu ders kurulunun amacı, hücre bilimlerinde, doku biliminin,            

enzimolojinin, enerji metabolizmasının ve genom bilimin temel kavramlarını katılımcılara         

kazandırmaktır. Ders süresi 93 saat, laboratuvar 3 saat, uygulama 3 saattir. 

3. Hücre Bilimleri III: Bu ders kurulunun amacı intermediyer metabolizmayı, hücre           

zarı ve taşınma, sinyal iletimi, zar potansiyeli konularını incelemek, mikroorganizmalar ile           

ilgili bilgiler edinmektir. Ders süresi 89 saat, laboratuvar 7 saat, uygulama 2 saattir. 

4. Hücre Bilimleri IV: Bu ders kurulunda öğrencinin biyokimyasal metabolik          

tepkimelerini, hücre bölünmesini, farmakolojide temel kavramları, psikolojik gelişim        

özellikleri ve kognitif gelişim kuramını ve DNA teknolojisi ve temel istatistik uygulamalarını            

öğrenmesi hedeflenmektedir. Ders süresi 78 saat, laboratuvar 5 saat, uygulama 4 saattir. 

5. İyi Hekimlik Uygulamaları:  Uygulama 14 saat. Dersin çıktıları; 

• Hasta görüşmesini gösterebilir. 

• El yıkama, maske takma, ateş ve tansiyon ölçme, enjeksiyon yapma, temel           

yaşam desteği ve tespit sargısı yapmayı gösterebilir. 

• Bilgiye ulaşma kaynaklarını tanımlayabilir, istediği bilgiye ulaşmayı       



gösterebilir. 

• Etik ve profesyonel değerleri içselleştirebilir. 

• Tıbba sanat açısından bakmayı sorgulayabilir.[17] 

İkinci Yıl: 

1. Hastalıkların Biyolojik Temeli: Bu ders kurulunun amacı, immün sistemin işleyişini           

kavramak, patoloji, farmakoloji, biyokimya, biyoistatistik, genetik ve tıp etiği konularında,          

hastalıkların oluşumunun kavranmasına temel oluşturacak ya da katkıda bulunacak bilgileri          

öğrenmektir. Ders süresi 72 saat, uygulama 13 saattir. 

2. Dolaşım, Kan ve Solunum Sistemleri: Bu ders kurulunun amacı öğrencilere, insanda            

dolaşım sistemi, kan dokusu, solunum sistemi ve bu sistemleri oluşturan hücre, doku ve             

organların embriyolojik gelişimi; histolojik ve anatomik yapısı; fizyolojik özellikleri; işlevleri          

ve bu işlevlerin mekanizmaları; bu sistemlerin birbirleriyle ilişkileri; iç ve dış ortam            

koşullarındaki değişikliklere cevapları konularında bilgi ve beceri kazandırmaktır. Ders süresi          

94 saat, uygulama 31 saattir. 

3. Gastrointestinal Sistem ve Metabolizma: Bu ders kurulunun amacı sindirim          

sisteminin anatomisi, embriyolojisi, histolojisi, fizyolojisi ve biyokimyasının kavranması,        

besinlerin sindirim ve emiliminin, normal insan metabolizmasının ve obezitenin moleküler          

mekanizmalarının öğrenilmesidir. Ders süresi 65 saat, uygulama 25 saattir. 

4. Sinir Sistemi: Sinir sisteminin yapısal özelliklerini mikroskobik ve makroskobik          

olarak kavratmak ve sinir sisteminin fonksiyonlarını temel fizik ilkeleri ile birlikte           

yorumlatabilmek. Ders süresi 100 saat, uygulama 22 saattir. 

5. Endokrin ve Ürogenital Sistemler: Endokrin ve ürogenital sistemlerin yapısal ve           

işlevsel özelliklerinin organ, doku, hücre tipi ve biyomolekül düzeyinde öğretilmesi. Ders           

süresi 70 saat, uygulama 17 saattir. 

6. Doku, İskelet ve Periferik Sinir Sistemleri: Bu ders kurulunun amacı öğrencilerin;            

temel dokular, iskelet ve periferik sinir sistemi ile gametogenezden başlayarak fetal dönemin            



sonuna kadar insan gelişimi hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaktır. Ders süresi 116 saat,             

uygulama 50 saattir. 

7. İyi Hekimlik Uygulamaları: Uygulama 14 saat. Dersin çıktıları; 

• Zor hasta görüşmesini gösterebilir, 

• Damaryolu açmayı, kalp ve solunum sistemini muayene etmeyi, EKG         

çekmeyi, nazogastrik sonda uygulamayı ve foley kateter uygulamayı gösterebilir, 

• Kanıt düzeylerine göre bilgiye ulaşma kaynaklarını tanımlayabilir, 

• Yaşamın başlangıcı ve sonu ile ilgili etik ve profesyonel değerleri          

içselleştirebilir, 

• Tıbba tarih açısından bakmayı sorgulayabilir. [17] 

Üçüncü Yıl: 

1. Dolaşım ve Solunum Sistemleri: Bu ders kurulunun sonunda öğrencilerin kalp,           

dolaşım ve solunum sistemi hastalıkları konularında temel bilgileri öğrenmeleri ve ilgili           

alanların yaklaşımlarını kazanmaları amaçlanmaktadır. Ders süresi 66 saat, uygulama 6          

saattir. 

2. Neoplazi ve Hematopoetik Sistem Hastalıkları: Bu ders kurulunda neoplazi,          

hematopoetik ve immünsistem ile ilgili temel bilgilerin ve yaklaşımın verilmesi          

amaçlanmıştır. Ders süresi 64 saat, uygulama 4 saattir. 

3. İnfeksiyon Hastalıkları: Bu ders kurulunun amacı tıbbi önemi olan          

mikroorganizmaların tanınması, önemli yapısal özelliklerinin ve hastalık oluşturma        

süreçlerinin anlaşılması, başlıca tanı ve tedavi yaklaşımlarının açıklanmasıdır. Ders süresi 85           

saat, uygulama 9 saattir. 

4. Gastrointestinal Sistem ve Hastalıkları: Bu ders kurulunun amacı öğrencilerin GIS           

hastalıklarının oluş mekanizmalarını anlamak tanı yöntemlerini öğrenip tedavi etmek. Ders          

süresi 48 saat, uygulama 7 saattir. 



5. Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları: Bu ders kurulunun endokrin sistem          

düzeninin nasıl olduğunu öğretmek Öğrencilerin endokrin hastalıkların patofizyolojisini,        

klinik ve laboratuar özelliklerini anlamalarını sağlamak Öğrencilerin endokrin hastalığı olan          

hastaların tanı, ayırıcı tanı ve bakımını öğrenmelerini sağlamak. Ders süresi 60 saat, uygulama             

3 saattir. 

6. Ürogenital Sistem Hastalıkları: Bu ders kurulunun amacı boşaltım sistemi, meme ve            

üreme organlarının hastalıklarının epidemiyolojik, etyolojik, patogenetik, klinik ve patolojik         

özelliklerinin öğrenilmesidir. Yanı sıra normal-anormal menstrüel düzen, infertilite,        

kontrasepsiyon, gebelik ve doğum bilgisi verilecektir. Ders süresi 74 saat, uygulama 9 saattir. 

7. Halk Sağlığı, Adli Tıp, Deontoloji, Biyoistatistik: Bu ders kurulunun sonunda           

öğrencilerin halk sağlığı, biyoistatistik, tıp etiği, adli tıp konularında temel bilgileri           

öğrenmeleri ve ilgili alanların yaklaşımlarını kazanmaları amaçlanmaktadır. Ders süresi 85          

saattir. 

8. Nörolojik Bilimler, Psikiyatri ve Kas İskelet Sistemi: Bu ders kurulununda           

öğrencilerin santral ve periferik sinir sistemini, ruh sağlığını ve kas iskelet sistemini; ayrıca             

göz ve kulak-burun-boğaz işlevlerini etkileyen belli başlı hastalıkların patofizyolojik         

mekanizmalarını, klinik ve radyolojik olarak tanı ve ayırıcı tanılarının nasıl yapıldığını,           

farmakolojik esaslara göre medikal ve ayrıca cerrahi tedavi yaklaşımlarının temel bilgi ve            

ilkelerini öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Ders süresi 114 saat, laboratuvar 4 saattir. 

9. İyi Hekimlik Uygulamaları: Uygulama 14 saattir. Dersin çıktıları;  

• Kötü haber vermeyi ve hasta muayene etmeyi gösterebilir, 

• Dikiş atmayı, temel yaşam desteği uygulamayı, kadın genital sistem muayenesi          

ve rektal muayene yapmayı gösterebilir, 

• Kanıt düzeylerine göre bilgiye ulaşma kaynaklarını tanımlayabilir, 

• Etik ve profesyonel değerleri içselleştirebilir, 



• Tıbba insan açısından bakmayı sorgulayabilir. [17] 

3.4. Literatürdeki Benzer Bazı Çalışmalar Hakkında Bilgiler 

Tıp eğitimini değerlendirmek amaçlı; Danimarka’da disiplin temelli modelle eğitim         

yapan 3 tıp fakültesinden yeni mezun hekimler üzerinde yapılan çalışmada Remmen’in           

1999’da tezinde ortaya koyduğu hedeflenen müfredat, öğretilen müfredat, öğrenilen müfredat          

kavramlarından yararlanılmış ve bazı mesleki beceriler konusunda özdeğerlendirmeleri        

alınmıştır. Sonuçta, hedeflenen müfredatın yüzde 75‘i öğrenildiği görülmüştür. [26] Medical          

Collage of Georgia School of Medicine'da üçüncü sınıf öğrencileri üzerindeki çalışmada           

senenin başında mesleki becerilerle ilgili iki günlük teorik ve pratik eğitim verilmiştir.            

Üçüncü yılın sonunda bu mesleki becerileri uygulama sayıları ve kendi yeterliliklerini           

değerlendirmeleri istenmiştir. Sonuçlar göstermektedir ki uygulama sayısı arttıkça kendilerini         

daha iyi olarak değerlendirmektedirler. [27] Cincinnati Üniversitesi’nde 2003-4 ve 2004-5          

yılları arasında, dört yıllık tıp öğrencileri üzerinde yapılan 601 kişiden 467 kişi ile %78              

katılımın sağlandığı araştırmada öğrencilerden iç hastalıkları rotasyonlarında yaptıkları        

uygulamalar ve bu uygulamalar esnasında kendilerini yetkin hissedip hissetmedikleri         

sorulmuştur. Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu bir mesleksel beceriyi en az bir kere            

uygulamışlarsa kendilerini o mesleksel beceri ile ilgili daha yetkin hissetmektedir. [28]           

University of North Carolina at Chapel Hill’de 156 tıp fakültesi son sınıf öğrencilerinde             

elektronik posta aracılığıyla yapılan anket çalışmasında dokuz mesleki beceri hakkında          

sorular sorulmuştur. Bu çalışmada ise damar yolu açma, idrar sondası takma gibi            

becerilerinde kendi yeterliliklerini değerlendirmeleriyle uygulama yapma sayıları arasında bir         

ilişki bulunmamıştır; Birleşik Krallık’ta son sınıf öğrencileri üzerinde yapılan bir çalışmada           

da çok az uygulama yapmalarına rağmen kendilerini yeterli hissetme oranları beklenen           

sonuçtan yüksek çıkmıştır, bu öğrenciler yapılan uygulamaları izledikleri için kendilerini          

yeterli hissettiklerini söylemişlerdir. [29, 30] Tıp eğitimini değerlendirmek amaçlı yapılan          

özdeğerlendirme çalışmalarında bazı kısıtlılıklar görülmektedir. Örneğin, Malezya       

International University’deki son sınıf öğrencilerine altı ayın başında ve sonunda bazı mesleki            

becerileri hakkındaki özdeğerlendirmelerinde de uygulama sayısı ile kendilerini        

değerlendirme açısından pozitif ilişki bulunmuştur. [31] Portekiz ve Portekizce konuşan          

Angola ve Mozambik’teki son sınıf tıp fakültesi öğrencilerinde yapılan bir çalışmada           



özdeğerlendirmelerin yetişme şartlarından etkilendiği saptanmıştır. [32] Avustralya’da 30        

intörn hekim üzerinde bazı mesleki beceriler üzerinde özdeğerlendirmeleri ile objective          

structured clinical examination (OSCE)’a göre yeterlilikleri karşılaştırılmıştır; özellikle        

öğrenciler tarafından kolay olarak nitelendirilen damar yolu açma becerisinde aldıkları OSCE           

puanları kendi değerlendirmelerinden daha düşük bulunmuştur. [33] Yemen’de yapılan diğer bir           

çalışma yeni mezun hekimlerin genç yaş grup başta olmak üzere mesleki becerileri konusunda             

olduklarından daha yeterli hissettiklerini göstermiştir. [34] ABD’de obstetrik jinekoloji stajyer          

doktorları üzerinde yapılan bir çalışmada beş alanda (bilgi birikimi, kişisel tutum, problem            

çözme becerisi, yazılı/sözlü yetenek, teknik yetenek) özdeğerlendirmeleri alınmıştır. Sözlü         

yazılı becerilerinde öğrencilerin özdeğerlendirmeleriyle staj sorumlusunun verdiği not        

arasında pozitif ilişki; bilgi birikimi, problem çözme ve teknik becerilerinin          

özdeğerlendirmeleriyle verilen not arasında zayıf pozitif ilişki bulunmuştur. [35] Tıp eğitimini           

değerlendirmek amaçlı Türkiye’de yapılan çalışmalardan; Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp         

Fakültesi’nde ilk üç yıllarında olan öğrenciler üzerinde yapılan bir çalışmada meslek           

tercihinde etkili olan faktörler araştırılmıştır. Çalışmanın sonucuna göre tıp fakültesi          

öğrencileri tercihlerini yaparken aile, öğretmen veya arkadaş tavsiyesi gibi geleneksel          

değerlerden daha çok kendi inisiyatifini kullanmaktadır. Tıp fakültesi tercihinde insanlara          

yardımcı olma isteği, belirgin olarak göze çarpmaktadır. Hekimliğin saygın bir meslek olarak            

görülmesi, prestijli bir meslek sahibi olmak ve tıp eğitiminin kariyer olanakları gibi sebepler             

bu tercihte önemli rol oynamaktadır.[36] Şüphesiz ki meslek seçimindeki faktörler öğrenmeyi           

de etkileyecektir.  

HÜTF intörn hekimleri üzerinde 2001 yılında yapılan bir çalışmada temel mesleki           

bilgi ve beceriler hakkında özdeğerlendirmeler araştırılmıştır. Çalışmanın bulguları        

göstermektedir ki; tıp fakültesinin müfredatı intörn hekimlerin, yeni mezun bir doktor için            

beklentilerini yeterli bilgi ve becerilerin eğitimi açısından karşılamamaktadır. [37] Kocaeli          

Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 2013 yılında yapılan intörn hekimlerin bazı mesleksel bilgi ve            

becerilerine dair özdeğerlendirmelerine dayalı çalışmanın bulgulara göre mezuniyet        

aşamasına gelen öğrenciler almış oldukları tıp eğitimini birinci basamağa uygunluğu          

konusunda yeterli bulmamaktadırlar. [38] HÜTF’de 2005 yılında intörn hekimler üzerinde          

yapılan iki ayrı çalışma intörn hekimliğin başında ve sonunda yapılmış, bu senenin mesleksel             

becerilerin çoğuna katkı sağladığı saptanmıştır. [39] 



55 yeni mezun Türk hekimden 48’i (%87.3) üzerinde yapılan bir çalışmada hekimlik            

yapmaya hazır hissetme sorusu %87.6 oranında evet olarak cevaplanmıştır. [40] 2002-2003           

yılı KTÜ Tıp Fakültesi intörn hekimleri üzerinde %77.5 katılımla (110 kişi) yapılan            

özdeğerlendirmelerde günlük hekimlik pratiğinde sık kullanılan pratik uygulama ve         

müdahalelerde intörn hekimlerin çoğunluğu başarılı olduğunu düşünmektedir. [41] Marmara         

Üniversitesi Tıp Fakültesi (MÜTF) dördüncü sınıf klinik stajları öğrenci geribildirimleriyle          

değerlendirilen öğrenme hedeflerine eğitim öğretim uygulamaları ile ne derecede         

ulaşılabildiğini saptamaya amaçlayan bir çalışmada öğrencilerin klinik stajların organizasyon         

ve planlaması ile öğrenci-öğretim üyesi arasındaki iletişim açısından pozitif düşünceye sahip           

oldukları, objektif ölçme-değerlendirme ve bilgi ve beceri öğrenmedeki yeterlilik açısından          

kararsız görüşte oldukları görülmüştür. [42] İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinde          

2010-2011 yılındaki intörn hekimlerle yapılan bir çalışmada tıp eğitimi sonunda kendini           

pratisyen hekim olarak yeterli hissetme sorusunu hem teorik hem pratik uygulamalarda           

yetersiz olarak değerlendirenler %46,6’dır. [43] Ankara'da bir tıp fakültesinde okuyan intörn           

hekimlerin tükenmişlik durumu ve ilişkili olabilecek bazı sosyodemografik özeliklerin         

değerlendirildiği çalışmada anketi yanıtlayan son sınıf öğrencilerine yöneltilen, "İntörnlükten         

memnun musunuz?" sorusunu 81 kişi "hiç memnun değilim" (%29.3), 80 kişi "memnun            

değilim" (%29.0) olarak yanıtlamıştır. [44] 
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