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SUNUfi

Türk Tabipleri Birli¤i uzun y›llard›r t›p e¤itiminde niteli¤i ar-
t›rma yönünde çal›flmalar yapmaktad›r. Bu çal›flmalardan
biri 1997’den beri haz›rlanan TTB Mezuniyet Öncesi T›p
E¤itimi Raporlar›d›r. T›p fakültelerinden al›nan bilgilerle bu
raporlar daha çok niceliksel de¤erlendirmeleri içermektedir.
Bu y›l Mezuniyet Öncesi T›p E¤itimi Raporu’na ek olarak
Dünya T›p E¤itimi Federasyonu Global Standartlar› Avrupa
Spesifikasyonlar› kullan›larak Türkiye’de çal›flmalar›na bafl-
lanan t›p e¤itimi akreditasyonuna bir araç olabilecek t›p e¤i-
timinin nitel de¤erlendirilmesi yap›lm›flt›r. Halen ö¤renci
alan tüm t›p fakültelerine haz›rlanan Dünya T›p E¤itimi
Global Standartlar›n›n her yönünü karfl›layacak de¤erlendir-
me formu gönderilmifltir. Ö¤renci alan birisi hariç tüm t›p
fakülteleri de¤erlendirme formlar›n› yan›tlam›flt›r. Bu des-
teklerinden dolay› tüm t›p fakülteleri dekanl›klar›na teflekkür
ederiz.

Kendimizi de¤erlendirme ad›na önemli sonuçlar veren bu
raporun Türkiye t›p e¤itimi ortam›na katk› sunmas› umu-
duyla.

Türk Tabipleri Birli¤i
Merkez Konseyi





Türkiye’de T›p Fakülteleri Mezuniyet Öncesi
T›p E¤itimi Nitel De¤erlendirme Raporu 2008

I. G‹R‹fi

T›p e¤iminin niteli¤inin gelifltirmesine yönelik çal›flmalar 1980’lerin ba-
fl›ndan beri yürütülmektedir. Bu süreçte Edinburg Bildirgesi (1988) ve
Dünya T›p E¤itimi Zirvesi Tavsiyeleri (1993) dönüm noktas› olarak kabul
edilebilir (Global standarts). Edinburg Bildirgesi’nde t›p e¤itiminin amac›
tüm bireyler için sa¤l›¤›n geliflimini sa¤layacak hekimler yetifltirmek ola-
rak tan›mlanm›flt›r. Hekimlerin dikkatli bir dinleyici, gözlemci ve duyarl›
bir iletiflimci ve etkin bir klinisyen olarak yetiflmeleri beklenmektedir
(Nang-Fong Chan, 1989). 

Bu amaç Dünya T›p E¤itimi Federasyonu’nun (The World Federation for
Medical Education-WFME), yüksek nitelikli t›p e¤itiminin desteklenmesi
ile herkes için sa¤l›¤›n gelifltirilmesi hedefine esin kayna¤› olmufltur (Kar-
le, 2006). Dünya T›p E¤itimi Federasyonu, Dünya Sa¤l›k Örgütü ile ilifl-
kili, t›p e¤itimini ve dünya çap›nda ulusal t›p e¤itimi örgütlerini kapsayan
bir örgüttür (Karle, 2006). Federasyon t›p e¤itiminde üst düzey bilimsel
ve etik ölçütlerin gelifltirilmesi için yeni ö¤renme yöntemlerinin, yeni e¤it-
sel araçlar›n ve t›p e¤itiminde yenilikçi yönetimleri destekler (Global stan-
darts).

Dünya T›p E¤itimi Federasyonu’nunun 90’l› y›llar›n ikinci yar›s›ndan son-
ra niteli¤in gelifltirmesine yönelik yo¤un çal›flmalar› dikkat çekmektedir.
T›p E¤itiminde Uluslararas› Ölçütler projesi Federasyon’un Yönetim Ku-
rulu taraf›ndan 1997 y›l›nda bafllat›lm›flt›r (Karle, 2002a; Karle, 2002b).
Bir y›l sonra t›p e¤itiminde daha fazla yenilik ve de¤iflimin desteklenme-
si için bu çal›flma bir programa dönüfltürülmüfltür (Position paper; Global
standarts). Bafllat›lan çal›flmalar ile ölçütler uluslararas› 76 uzmandan olu-
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flan üç ayr› çal›flma grubu taraf›ndan derlenmifl (Karle, 2002a; Karle,
2006) ve üçleme (triology) olarak adland›r›lan temel, mezuniyet sonras›
ve sürekli t›p e¤itimini kapsayan belgelerin bas›m› ile sonuçlanm›flt›r (Nie-
kerk J P de V van, Christensen L, Karle H, Lindgren S & Nystrup J,
2003). Bu belgeler 2003 y›l›nda düzenlenen Dünya T›p E¤itimi Konfe-
rans›’n›n temel materyalini oluflturmufl (Karle, 2002a) ve bu konferansta
ölçütlerin dünya çap›nda uyarlanmas› kabul edilmifltir (Karle, 2006; van
Niekerk, 2003; Niekerk J P de V van, Christensen L, Karle H, Lindgren
S & Nystrup J, 2003). 

Evrensel düzeyde bir ölçüte duyulan gereksinim birkaç nedene dayan-
maktad›r. Bunlardan biri sa¤l›k iflgücündeki hareketliliktir. Son y›llarda
ö¤renci, e¤itmen, program de¤iflimi ve farkl› teknolojilerin kullan›ld›¤›
uzaktan e¤itim olanaklar›n› da kapsayacak flekilde ülkeler aras› de¤iflim
artmaktad›r (Karle, 2006). Evrensel ölçütler bu hareketlilik içinde yeterli
e¤itsel yap›n›n sa¤lanmas› için önemlidir (Global standarts). Artan t›p fa-
kültesi say›s› ikinci nedendir (Hays and Baravilala, 2004). Son on y›lda
aç›lan çok say›da t›p fakültesine ra¤men bunlardan bir k›sm› aç›k bir mis-
yon, yeterli kaynak, yeterli klinik e¤itim ve araflt›rma olanaklar›ndan yok-
sundur (Karle, 2006). T›p e¤itiminde son y›llarda çok önemli geliflmeler
sa¤lansa bile hekimlerin bilgi toplumuna haz›rlayabilmek için hala reform
ve yeniliklere ihtiyaç vard›r (Karle, 2006). 

Evrensel ölçütler ile gelifltirilen arac›n iki alan için gelifltirilmesi ve kulla-
n›lmas› amaçlanm›flt›r: Niteli¤in art›r›lmas› ve geliflim ve reformlar›n plan-
lanmas› için t›p fakültelerinin teflvik edilerek t›p e¤itiminin gelifltirilmesi ve
en az ölçütlerin sa¤lanmas› ile t›p e¤itimi kurum ve programlar›n›n ulusal
ve/veya uluslararas› de¤erlendirme ve tan›nmas› sa¤lanarak hekimlerin
uluslararas› alanda korunmas› (Karle, 2006). Dünya T›p E¤itimi Federas-
yonu’nun bu çal›flma ile temel amac› t›p fakülteleri ve di¤er t›p e¤itimi ku-
rumlar›n›n kurumsal özde¤erlendirme ve geliflim süreci s›ras›nda kendile-
rini ölçebilecekleri yeni bir çerçeve sa¤lamakt›r (Karle, 2006; Karle,
2002b). 
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Önerilen ölçütler baz› öncüllere dayal›d›r. Öncelikle ölçütler de¤iflim ve
reforma hizmet edecek bir basamak gibi tan›mlanabilir ve t›p fakülteleri-
nin program içeri¤i ve ürünlerinin ayn› olmas›n› gerektirmez. ‹kinci ola-
rak ölçütler program gelifltirmenin dinamik yap›s›n› ve bölgesel ve ulusal
farkl›l›klar› kabul eder. Üçüncü olarak sadece en az ölçütlerin belirlenme-
si de¤il niteli¤in geliflmesini destekler. Son olarak t›p fakültelerinin s›ra-
lanmas› amac›na yönelik de¤ildir (Karle, 2002b). 

Dünya T›p E¤itimi Federasyonu’nun niteli¤in gelifltirilmesi için haz›rlad›-
¤› üçleme temel t›p e¤itimi, mezuniyet sonras› t›p e¤itimi ve sürekli t›p
e¤itimini içermektedir. Ölçütler 9 temel alan ve 36 alt alandan oluflmak-
tad›r. Temel alanlar; misyon ve hedefler, e¤itim program›, ö¤rencilerin
de¤erlendirilmesi, ö¤renciler, akademik personel, e¤itim kaynaklar›,
program de¤erlendirme, yönetim ve idare ve sürekli yenilenmedir
(Grant, Marshall, Gary, 2005). Evrensel ölçütler Avrupa Birli¤i’nin des-
te¤i ile Avrupa T›p E¤itimi Konu A¤› (The Thematic Network on Medi-
cal Education in Europe-MEDINE) içinde oluflturulan bir çal›flma grubu
taraf›ndan Avrupa bölgesine uyarlanm›flt›r. Bu çal›flmada da temel ve alt
alanlar benzer flekilde kabul edilmifl ve baz› ölçütler de¤ifltirilerek Avrupa
ölçütleri belirlenmifltir (Sayek and Karle 2006; European specifications
2007). Evrensel ölçütlerde her bir alt alan temel ölçütler ve nitelik gelifl-
tirme olmak üzere iki düzeyde tan›mlanm›flt›r. Temel ölçütler tüm fakül-
te ve kurumlar taraf›ndan yap›lmas› gerekenleri, nitelik gelifltirme ölçüt-
leri ise önerileri belirtir (Grant, Marshall, Grant, Molloy, 2006; Global
standarts; van Niekerk, 2003).  

Gelifltirilen ölçütlerin farkl› çal›flmalarda yararlan›lmas› öngörülmüfltür.
En baflta e¤itim kurumlar›n›n iç de¤erlendirme ve nitelik çal›flmalar› için
kullan›labilir. Ayn› zamanda d›fl de¤erlendirme, tan›nma ve akreditasyon
çal›flmalar›nda yararlan›labilir. Ayr›ca ölçütler kurumsal özde¤erlendirme
ve akran de¤erlendirmenin kullan›lmas›yla t›p fakültelerinin nitelik de¤er-
lendirme çal›flmalar› için de kullan›labilir (Global standarts). Bu çal›flmada
ölçütlerin farkl› kullan›m alanlar›ndan özde¤erlendirme tercih edilmifltir.
Çal›flmada Türkiye'deki mezuniyet öncesi t›p e¤itiminin niteli¤i ile ilgili t›p
fakültelerinin özde¤erlendirmelerinin belirlenmesi amaçlanm›flt›r. 
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II. YÖNTEM

Çal›flma Grubu

Tan›mlay›c› nitelikteki bu çal›flma ö¤retime devam eden t›p fakülteleri ile
yürütülmüfltür. Haz›rlanan anketler çal›flma ile ilgili bilgi verilen bir ön
mektup ile birlikte tüm t›p fakültelerine gönderilmifltir. 2007 y›l› itibar› ile
59 t›p fakültesi bulunmaktad›r. Bunlardan 10’u ö¤renci almamaktad›r
(Ad›yaman Üniversitesi T›p Fakültesi, Ahi Evran Üniversitesi T›p Fakül-
tesi, Bozok Üniversitesi T›p Fakültesi, Bal›kesir Üniversitesi T›p Fakülte-
si, Erzincan Üniversitesi T›p Fakültesi, Giresun Üniversitesi T›p Fakülte-
si, Mu¤la Üniversitesi T›p Fakültesi, Ordu Üniversitesi T›p Fakültesi, Ha-
liç Üniversitesi T›p Fakültesi ve Fatih Üniversitesi T›p fakültesi), 4 t›p fa-
kültesinin ö¤rencileri baflka t›p fakültesinde ö¤retime devam etmektedir
(Gaziosmanpafla Üniversitesi T›p Fakültesi, Kafkas Üniversitesi T›p Fa-
kültesi, Selçuklu Üniversitesi Selçuklu T›p Fakültesi, Hacettepe Üniversi-
tesi Kastamonu T›p Fakültesi). Çal›flmaya 2006-2007 ö¤retim y›l›nda
ö¤renci almayan ve ö¤rencileri baflka t›p fakültesinde ö¤retime devam
eden t›p fakülteleri dahil edilmemifltir. Bir t›p fakültesinden ise yan›t al›n-
mam›flt›r (‹stanbul Bilim Üniversitesi T›p Fakültesi). Bu nedenle çal›flma-
ya kat›lan t›p fakültesi 44’tür. 

Araç

Çal›flmada öz-de¤erlendirmede kullan›lan ölçütler Dünya T›p E¤itimi Fe-
derasyonu (World Federation for Medical Education)’nun “T›p E¤itimin-
de Niteli¤in Gelifltirilmesi için Evrensel Ölçütler” Avrupa Bölgesi özel öl-
çütlerini içeren çal›flmas›ndan yola ç›karak belirlenmifltir. Bu çal›flman›n
Türkçe çevirisi yap›larak t›p fakültelerinin bu çeviriye web üzerinden ula-
flabilmesi sa¤lanm›flt›r. 

T›p E¤itiminde Niteli¤in Gelifltirilmesi için Evrensel Ölçütler 9 alan, 36
alt alanda temel ve nitelik gelifltirme olmak üzere iki düzeyde ölçütleri
içermektedir. Çal›flma çok kapsaml› olmas› nedeniyle temel alandaki öl-
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çütlerle s›n›rland›r›lm›flt›r. Her alt alandaki temel ölçütü kapsayacak flekil-
de sorular oluflturulmufltur. Alan ve alt alanlar›n isimleri ve bu alanlarda-
ki soru say›s› Tablo 1’de verilmifltir. Anket 159 sorudan oluflmufltur (Ek).
Sade ve kolay yan›tlanabilir olmas› için evet ve hay›r olmak üzere iki se-
çenekle s›n›rland›r›lm›flt›r.

Verilerin analizi

Ankete gelen yan›tlar›n say› ve yüzdeleri al›narak tan›mlanm›flt›r. Ayr›ca
her bir alt alan›n ne düzeyde gerçekleflti¤ini belirleyebilmek için bu alan-
larla ilgili evet yan›tlar›na bir puan verilerek puanlamas› yap›lm›fl ve 36
alan için gerçekleflme puanlar› yüz üzerinden hesaplanm›flt›r. Temel 9
alan için kapsad›¤› alt alanlar›n puanlar›n›n ortalamalar› hesaplanm›flt›r. 
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Tablo 1. T›p E¤itiminde Niteli¤in Gelifltirilmesi ‹çin Evrensel
Ölçütler Temel ve Alt Alanlar› ve Araflt›rmadaki Bu
Alanlarla ‹lgili Soru Say›s›
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III. BULGULAR

Çal›flmada bulgular dokuz temel alanda s›n›fland›r›larak sunulmufltur. Bu
s›n›flamaya göre bulgular›n verilifl s›ras› misyon ve hedefler, e¤itim prog-
ram›, ö¤rencilerin de¤erlendirilmesi, ö¤renciler, akademik personel, e¤i-
tim kaynaklar›, program de¤erlendirme, yönetim ve idare ve sürekli ye-
nilenme fleklindedir. Temel alanlar›n alt alanlar› ile ilgili ölçütler bu bafl-
l›klar alt›nda bulunabilir. 

1. M‹SYON VE HEDEFLER

Tablo 2’de t›p fakültelerinin misyon ve hedeflerin belirlenmesi ölçütleri
ile ilgili de¤erlendirmeleri bulunmaktad›r. T›p fakültelerinin %97,7’si mis-
yon ve hedef cümlesinin tan›mland›¤›n› belirtmifltir. Misyon ve hedeflerin
çal›flanlar taraf›ndan bilinme yüzdesi daha düflüktür (%77,3). Misyon ve
hedef cümlelerinin içerdi¤i alanlarda ise s›ras›yla en düflük yüzde mezuni-
yet öncesi t›p e¤itimine haz›rl›k (%69,0) ve toplum kat›l›m›d›r (%85,7).

Misyon ve hedeflerin belirlenmesine kat›lan birey ve gruplarda hükümet
yetkilileri hiç yer almazken, meslek örgütü ve Yüksek Ö¤retim Kuru-
lu’nun kat›ld›¤›n› bildiren fakülte say›s› düflüktür. T›p fakültesinin ortakla-
r› aras›nda yer alan gruplarda ise misyon ve hedef cümlesinin belirlenme-
sinde toplum (%14), ö¤renciler (%44) ve sa¤l›k hizmeti yetkililerinin kat›-
l›m›n›n sa¤lanmas› düflük bildirilmifltir.

T›p fakültelerinin %88’i e¤itim program›n› tasarlanmas›nda ba¤›ms›z ol-
duklar› bir politika oldu¤unu belirtirken, bu program›n uygulanmas›nda
gerekli kaynaklar›n belirlenmesinde ba¤›ms›z olduklar›n› bildirenlerin yüz-
desi daha düflüktür (%61).

Ö¤rencilerin mezun olduklar›nda sahip olacaklar› yeterlikler sa¤l›k siste-
minde gelecekte alacaklar› rollerle iliflkili olarak tan›mland›¤›n› belirten t›p
fakülteleri %86, daha sonraki e¤itimleriyle iliflkili oldu¤unu belirtenler
%77’dir. T›p fakültelerini yaklafl›k yar›s› yeterliklerin belirlenmesinde Av-
rupa temel ö¤renme ürünlerinin tan›mlanmas›ndaki geliflmelerin dikkate
al›nmad›¤›na iflaret etmifltir.
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Misyon ve hedef alt alan›n› puanlanarak de¤erlendirildi¤inde yüz üzerin-
den tüm t›p fakültelerinin yan›tlar›n›n ortalamas› 68,48’dir. Ortalamada-
ki düflüklü¤ün en önemli kayna¤›n›n misyon ve hedef cümlesinin belirlen-
mesine kat›l›ma verilen yan›tlar (ortalama 45,62) oldu¤u görülmektedir.
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Tablo 2. T›p Fakültelerinin Misyon ve Hedefler Temel Alan›
Ölçütleri ile ‹lgili De¤erlendirmeleri
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Tablo 3. Misyon ve Hedef Alt Alan›n›n Gerçekleflme Puanlar›

2. E⁄‹T‹M PROGRAMI

Tablo 4’de t›p fakültelerinin e¤itim program› ölçütleri ile ilgili de¤erlen-
dirmeleri bulunmaktad›r. T›p fakültelerinin %90’› e¤itim program› mode-
linin, %93’ü e¤itim yöntemlerinin tan›mland›¤›n› belirtmifltir. Bu alt alan-
daki en düflük yüzdeler Avrupa Birli¤i’nin 2005/36/EU (7 Eylül 2005)
say›l› yönergesine (%54) ve Bologna Bildirgesi’ne (%48) uyumla ilgilidir.

T›p fakültelerinin e¤itim programlar›nda bilimsel yöntemin ö¤retildi¤ini
belirtenler %90 iken kan›ta dayal› t›bb›n ö¤retildi¤ini belirtenler daha az-
d›r (%79). Temel t›p bilimlerinin programa katk›s›n›n tan›mlanmas› ile il-
gili yüzdeler de yüksektir. Davran›fl bilimleri, sosyal bilimler ve t›p eti¤in-
de ise sosyal bilimler (%59), sa¤l›k hukukunun (%63) programa katk›s›-
n›n tan›mland›¤›n› bildirenlerin yüzdesi düflüktür. Bu alanlar›n tan›mlan-
mas›nda demografik de¤iflim ve kültürel de¤iflime dikkat edildi¤ini bildi-
renler daha azd›r. 

Ö¤rencilerin yeterli klinik bilgi ve beceriyi edinmesi ve hasta ile yeterli te-
mas› sa¤lanm›flt›r önermelerine yüksek yüzdelerle evet yan›t› verilmifltir.
E¤itim program›n›n yap›, bileflim ve süresi alt alan›nda e¤itim program›n-
da rehabilitasyon (%77) ve geleneksel ve alternatif uygulamalar›n (%22)
rolü belirlenmifltir diyenlerin yüzdesi düflüktür.

T›p fakültelerin %95’i bir e¤itim program› komitesinin var oldu¤unu be-
lirtmifltir. Bu komiteye ö¤retme ve ö¤renme yöntemleri, ö¤rencilerin de-
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¤erlendirilmesi, yeniliklerin planlanmas› için sa¤lanan kaynak önermele-
rine yüksek yüzdelerle evet yan›t› verilirken, program de¤erlendirme için
e¤itim program› komitesine kaynak ayr›lmas›na daha düflük say›da evet
yan›t› verilmifltir. Misyon ve hedef cümlesine kat›l›mda oldu¤u gibi e¤i-
tim program› komitesine de ö¤rencilerin ve personelin kat›l›m› düflük
bildirilmifltir. E¤itim program› komitesinin mezuniyetten sonra kat›laca-
¤› e¤itim ya da uygulamalar›, mezunlar›n çal›flmas› beklenen çevrenin
özelliklerini araflt›rm›fl ve toplumdan gelen geribildirimlere yan›t verecek
flekilde uyarlam›flt›r önermelerine ise fakültelerin yaklafl›k  yar›s› hay›r
yan›t›n› vermifltir.
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Tablo 4. T›p Fakültelerinin E¤itim Programlar› Temel Alan›
Ölçütleri ile ‹lgili De¤erlendirmeleri
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E¤itim program› alan› puanlanarak de¤erlendirildi¤inde yüz üzerinden
tüm t›p fakültelerinin yan›tlar›n›n ortalamas› 78,95’dir. Alt alanlarda ise
en düflük ortalama t›bbi uygulamalar ve sa¤l›k sitemi aras›ndaki ba¤lant›
bafll›¤›ndad›r.
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Tablo 5. E¤itim Program› Alt Alan›n›n Gerçekleflme Puanlar›

3. Ö⁄RENC‹LER‹N DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹

Tablo 6’da ö¤rencilerin de¤erlendirilmesi ile ilgili yan›tlar bulunmaktad›r.
T›p fakültelerinin %93’ü ö¤rencilerin de¤erlendirilmesinde kullan›lan
yöntemleri geçme ölçütleri ile birlikte tan›mland›¤›n› belirtmifltir. Tüm t›p
fakülteleri ö¤renci de¤erlendirmesinin yaz›l› s›nav ile ve biri hariç di¤erle-
rinin tümünde sözlü s›nav ile yap›ld›¤› bildirilmifltir. T›p fakültelerinin
%63’ü biçimsel de¤erlendirme yap›ld›¤›n› bildirmifltir. Ö¤renci de¤erlen-
dirmesinde özel s›nav biçimlerini kullan›ld›¤›n› (%54) ve ölçme yöntemle-
rini geçerli¤i ve güvenirli¤i de¤erlendirilmifl ve kan›tland›¤›n› (%61) belir-
tenlerin yüzdesi ise düflüktür. De¤erlendirme ve ö¤renme aras›ndaki ilifl-
ki alt bafll›¤›nda yer alan önermelere de t›p fakültelerinden a¤›rl›kla evet
yan›t› gelmifltir. Bu alt alana verilen yan›tlar yüz üzerinden de¤erlendiril-
di¤inde ortalamas› 80,30’dur.
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Tablo 6. T›p Fakültelerinin Ö¤rencilerin De¤erlendirilmesi
Temel Alan› Ölçütleri ile ‹lgili De¤erlendirmeleri

Tablo 7. Ö¤rencilerin De¤erlendirilmesi Alt Alan›n›n
Gerçekleflme Yüzdesi
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4. Ö⁄RENC‹LER

Tablo 8’de t›p fakültelerinin ö¤renciler alan› ile ilgili yan›tlar› bulunmak-
tad›r. Ö¤renci say›s›n›n fakültenin tüm e¤itim aflamalar›ndaki olanaklar›
ile iliflkilendirilerek belirlendi¤i önermesine %45,5 hay›r yan›t› vermifltir.
Ö¤renci deste¤i ve dan›flmanl›k alt bafll›¤›nda ö¤rencilerin kifliflel ihtiyaç-
lar›n›n karfl›lanmas› seçene¤ine yüksek yüzdelerle evet yan›t› verilirken,
ö¤renci gelifliminin izlenmesine dayal› olarak dan›flmanl›k sa¤lanmas›na
%56’s› evet demifltir.

Ö¤rencilerin temsil edilmesine bak›ld›¤›nda bu alanda politikalar olmas›-
na ra¤men ö¤rencilerin e¤itim program›n›n tasarlanmas› (%43), e¤itim
program›n›n yönetimi (%29) ve e¤itim program›n›n de¤erlendirmesine
(%59) verilen evet yan›tlar› azd›r.

Bu alt alana verilen yan›tlar yüz üzerinden de¤erlendirildi¤inde ortalama-
s› 73,58’dir.
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Tablo 8. T›p Fakültelerinin Ö¤renciler Temel Alan› Ölçütleri ile
‹lgili De¤erlendirmeleri

Tablo 9. Ö¤renciler Alt Alan›n›n Gerçekleflme Puanlar›
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5. AKADEM‹K PERSONEL

Tablo 10’da t›p fakültelerinin akademik personel alan› ile ilgili yan›tlar›
bulunmaktad›r. Görevlendirme politikas› alan›nda iki yerde görevlendiril-
mifl e¤itmenler (%60), t›p ve t›p d›fl› akademik personel (%55) ve tam ve
yar› zamanl› personel aras›ndaki (%58) dengenin sa¤land›¤› önermeleri-
ne verilen evet yan›tlar› düflüktür. Personel politikalar› ve geliflimi alt ala-
n›nda ise personel politikas›n›n ö¤retme kapasitesi, araflt›rma ve hizmet
ifllevleri aras›ndaki dengeyi (%62) ve ö¤renci-e¤itmen oran›na (%67) dik-
kate almas›na evet yan›t›n› verenler düflüktür. Bu alt alanda en düflük yüz-
de ise personel politikas›n›n (%32) e¤itmenin ödüllendirilmesini içermesi
önermesidir. Bu alt alana verilen yan›tlar yüz üzerinden de¤erlendirildi-
¤inde ortalamas› 66,69’dur.
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Tablo 10. T›p Fakültelerinin Akademik Personel Temel Alan›
Ölçütleri ile ‹lgili De¤erlendirmeleri
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Tablo 11. Akademik Personel Alt Alan›n›n Gerçekleflme
Puanlar›

6. E⁄‹T‹M KAYNAKLARI

Tablo 12’de t›p fakültelerinin e¤itim kaynaklar› alan› ile ilgili yan›tlar› bu-
lunmaktad›r. T›p fakültelerinin %34’ü e¤itim program›n›n sunulmas› için
fiziksel olanaklar›n yeterli olmad›¤›n› belirtmifltir. Fakültelerin ço¤unlu¤u
klinik e¤itim için gerekli kaynaklar ve yeterli klinik deneyim (%86) sa¤lan-
d›¤›na iflaret etmifltir. E¤itmen ve ö¤rencilerin kendi kendine ö¤renme ve
bilgiye ulaflma alanlar›nda bilgi teknolojilerinin kullan›lmas›na fakülteler-
den evet yan›t› gelmifltir. Ö¤rencilerin hasta yönetimi ile ilgili bilgi tekno-
lojilerinin kullanmas› ise daha s›n›rl›d›r (%68).

Araflt›rma alt bafll›¤›na verilen evet yan›tlar› ise daha azd›r. Araflt›rma ve
e¤itim etkinlikleri aras›ndaki etkileflim programa yans›t›lmas›na t›p fakül-
telerinin %59’u, araflt›rma ve e¤itim etkinlikleri aras›ndaki etkileflimin
mevcut e¤itimi etkilemesine %68’i evet demifltir.

T›p fakültelerinin %61’i t›p e¤itiminin planlanmas› ve ö¤retim yöntemle-
rinin gelifltirilmesi için e¤itim uzmanl›¤›n›n kullan›m› ile ilgili politikalar ol-
du¤una iflaret etmifltir. E¤itim amaçl› de¤iflime de evet diyenlerin yüzde-
si fazlad›r.

E¤itim kaynaklar› alan› puanlanarak de¤erlendirildi¤inde yüz üzerinden
tüm t›p fakültelerinin yan›tlar›n›n ortalamas› 78,69’dur. Alt alanlarda ise
en düflük ortalama araflt›rma ve e¤itim uzmanl›¤› alt bafll›¤›ndad›r.
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Tablo 12. T›p Fakültelerinin E¤itim Kaynaklar› Temel Alan›
Ölçütleri ile ‹lgili De¤erlendirmeleri
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Tablo 13. E¤itim Kaynaklar› Alt Alan›n›n Gerçekleflme
Puanlar›

7. PROGRAM DE⁄ERLEND‹RME

Tablo 14’de t›p fakültelerinin e¤itim kaynaklar› alan› ile ilgili yan›tlar› bu-
lunmaktad›r. T›p fakültelerinin %68’i bir program de¤erlendirme yap›s›
bulundu¤unu belirtmifltir. Program de¤erlendirme yap›s› içinde e¤itsel ge-
liflimin kapsad›¤›n› belirtenlerin yüzdesi (59,1) daha azd›r.

E¤itmen ve ö¤renci geribildiriminin sistematik olarak topland›¤›n› ve ana-
liz edildi¤ini bildiren t›p fakültelerinin yüzdesi azd›r. Ö¤renci performan-
s› alt bafll›¤›ndaki önermelere verilen evet say›s› da düflüktür.

T›p fakültelerinin sadece %11,6’s› düzenli olarak d›fl de¤erlendirme ya-
p›ld›¤›n› ve %9,3’ü d›fl de¤erlendirmenin formal bir akreditasyon ile ilifl-
kili oldu¤unu belirtmifltir.

Program de¤erlendirme alan› puanlanarak de¤erlendirildi¤inde yüz üze-
rinden tüm t›p fakültelerinin yan›tlar›n›n ortalamas› 53,55’dir. Alt alan-
larda ise en düflük ortalama ortaklar›n kat›l›m› alt bafll›¤›ndad›r.
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Tablo 14. T›p Fakültelerinin Program De¤erlendirme Temel
Alan› Ölçütleri ile ‹lgili De¤erlendirmeleri

Tablo 15. Program De¤erlendirme Alt Alan›n›n Gerçekleflme
Puanlar›
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8. YÖNET‹M VE ‹DARE

Tablo 16’da t›p fakültelerinin yönetim ve idare alan› ile ilgili yan›tlar› bu-
lunmaktad›r. T›p fakültelerinin büyük ço¤unlu¤u yönetimin kurul yap›s›n-
da oldu¤unu ve yönetsel yap› ve ifllevlerin tan›mland›¤›n› belirtmifltir. An-
cak yönetim kuruluna ö¤rencilerin (%55,8) ve di¤er ortaklar›n (%23,3)
kat›l›m›na evet diyenler azd›r.

Fakültenin %47,6’s› t›p e¤itimi program› için akademik liderlik sorumlu-
lu¤unun aç›k oldu¤unu belirtmifltir. E¤itim bütçesi ve ayr›lan kaynaklar alt
alan›nda %79,1’i e¤itim program› için yetki ve sorumluluk oldu¤unu be-
lirtirken, e¤itim bütçesi dahil kaynaklar›n belirlenmesi (%44,2) ve fakülte-
nin özerkli¤i (%25,6) önermelerine verilen evet yan›tlar daha azd›r. 

‹dari personel ve yönetim alt alan›nda %72,1’i idari personel fakültenin
e¤itim program›n›n ve di¤er etkinliklerinin uygulanmas›n› desteklemek
için uygun oldu¤unu ve %65,1’i idari personel kaynaklar›n iyi da¤›l›m› ve
yönetimini sa¤land›¤›n› belirtmifltir.

Sa¤l›k, sa¤l›kla ilgili kesim ve hükümetle yap›c› etkileflim oldu¤unu belir-
tenler %41,9’dur.

Yönetim ve idare alan› puanlanarak de¤erlendirildi¤inde yüz üzerinden
tüm t›p fakültelerinin yan›tlar›n›n ortalamas› 56,02’dir. Alt alanlarda ise
en düflük ortalama sa¤l›k sektörü ile etkileflim, akademik liderlik ve e¤i-
tim bütçesi ve ayr›lan kaynaklar alt bafll›klar›d›r.
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Tablo 16. T›p Fakültelerinin Yönetim ve ‹dare Temel Alan›
Ölçütleri ile ‹lgili De¤erlendirmeleri

Tablo 17. Yönetim ve ‹dare Alt Alan›n›n Gerçekleflme
Puanlar›
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9. SÜREKL‹ YEN‹LENME

Tablo 18’de t›p fakültelerinin sürekli yenilenme alan› ile ilgili yan›tlar› bu-
lunmaktad›r. T›p fakültelerinin %83,7’si sürekli gözden geçirme ve yap›-
s›n› ve ifllevlerini güncelleme ile ilgili ifllemler kabul edildi¤ini, %79,1’i
gözden geçirmede belirlenen aksakl›klar›n düzeltildi¤ini belirtmifltir. Sü-
rekli yenilenme alan› puanlanarak de¤erlendirildi¤inde yüz üzerinden tüm
t›p fakültelerinin yan›tlar›n›n ortalamas› 81,39’dur.

Tablo 18. T›p Fakültelerinin Yönetim ve ‹dare Temel Alan›
Ölçütleri ile ‹lgili De¤erlendirmeleri

Tablo 19. Sürekli Yenilenme Alt Alan›n›n Gerçekleflme
Puanlar›

Temel alanlar puanlanarak de¤erlendirildi¤inde yüz üzerinden tüm t›p
fakültelerinin yan›tlar›n›n ortalamas› 70,50’dir. En düflük ortalama
program de¤erlendirme, yönetim ve idare alanlar›ndad›r.
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Tablo 20. Temel Alanlar›n Gerçekleflme Puanlar›
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IV. TARTIfiMA VE SONUÇ

Çal›flmada t›p fakültelerinin büyük k›sm› misyon ve hedef cümlesinin ta-
n›mland›¤›n› belirtmifltir. Ancak misyon ve hedef cümlelerinin t›p e¤itimi-
ne haz›rl›k ve toplum kat›l›m› alanlar›n› içerdi¤ini belirtenler daha azd›r.
Misyon ve hedeflere ulaflmak için e¤itim program›n›n tasarlanmas›nda
t›p fakültelerinin büyük k›sm› ba¤›ms›z olduklar› bir politika oldu¤unu, an-
cak yaklafl›k %40’l›k bir k›sm› program›n uygulanmas›nda gerekli kay-
naklar›n belirlenmesinde ba¤›ms›z olmad›klar›n› bildirmektedir. 

T›p fakültelerinin mezuniyet öncesi e¤itimindeki amaç ve hedefler ve çe-
kirdek müfredat› belirleme ilkeleri Ulusal Çekirdek E¤itim Program›’nda
(ÇEP) tan›mlanm›fl olmas›na ra¤men baz› t›p fakülteleri e¤itim ürünleri-
nin tan›mlanmas› ile ilgili önermelere hay›r yan›t›n› vermifltir.

T›p fakültelerinin büyük k›sm› e¤itim program› modeli ve e¤itim yöntemle-
rinin belirlendi¤ini, e¤itim programlar›nda bilimsel yöntemin ö¤retildi¤ini
belirtmektedir, kan›ta dayal› t›bb›n kapsand›¤›n› belirtenler daha düflüktür.
E¤itim program›nda temel t›p bilimlerinin programa katk›s›n›n tan›mlan-
m›flken,  davran›fl bilimleri, sosyal bilimler, sa¤l›k hukukunun programa
katk›s›n›n tan›mland›¤›n› bildirenler azd›r. Ö¤rencilerin yeterli klinik bilgi ve
beceriyi edindi¤i ve hasta ile yeterli temas›n›n sa¤land›¤› düflünülmektedir. 

T›p fakültelerin ço¤unlu¤unda bir e¤itim program› komitesinin var oldu-
¤u, bu komiteden ö¤retme ve ö¤renme yöntemleri, ö¤rencilerin de¤er-
lendirilmesi, yeniliklerin planlanmas› alanlar›nda beklentilerin oldu¤u, an-
cak e¤itim program› komitesi için daha az say›da t›p fakültesi kaynak ay-
r›ld›¤› yan›t›n› vermifltir. 

T›p fakültelerinin büyük k›sm› ö¤rencilerin de¤erlendirilmesinde kullan›-
lan yöntemlerin geçme ölçütleri ile birlikte tan›mland›¤›n›, ö¤renci de¤er-
lendirmesinin yaz›l› ve sözlü s›nav ile yap›ld›¤›n› bildirmifltir. Biçimsel de-
¤erlendirme, özel s›nav biçimlerini kullananlar ve ölçme yöntemlerinin
geçerli¤i ve güvenirli¤inin de¤erlendirildi¤ini belirtenler daha azd›r. 

T›p fakültelelerinin ö¤renci seçme süreci ÖSYM’nin düzenledi¤i bir s›nav
ile yürütülmektedir. Ö¤renci say›s›n›n belirlenmesinde ise t›p fakülteleri-
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nin önerileri al›nmakla birlikte politika belirleyicilerin her zaman bu öne-
rilere uymad›¤› ö¤renci say›s› önermesine verilen %45,5 hay›r yan›t›na
yans›t›lm›flt›r. Ö¤renci deste¤i ve dan›flmanl›k alt bafll›¤›nda ö¤rencilerin
kifliflel ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas› seçene¤ine yüksek yüzdelerle evet yan›-
t› verilirken, ö¤renci gelifliminin izlenmesine dayal› olarak dan›flmanl›k
sa¤lanmas›nda s›n›rl› kal›nd›¤› görülmektedir.

Görevlendirme politikas›na verilen yan›tlar baz› t›p fakültelerinde iki yer-
de görevlendirilmifl e¤itmenler, t›p ve t›p d›fl› akademik personel ve tam
ve yar› zamanl› personel aras›nda dengenin sa¤lanmas›nda sorunlar ol-
du¤una iflaret etmektedir. Personel politikalar› ve geliflimi alt alan›nda da
benzer bir durum söz konusudur. Personel politikas›n›n ö¤retme kapasi-
tesi, araflt›rma ve hizmet ifllevleri aras›ndaki dengeyi ve ö¤renci-e¤itmen
oran›n› dikkate almas›na evet yan›t›n› verenler düflüktür. Hizmet ve e¤i-
tim aras›ndaki dengeyi sa¤lamak için e¤itmenin ödüllendirilmesi önemli
bir unsur olmas›na ra¤men t›p fakültelerinin az bir k›sm› bunu gerçeklefl-
tirdiklerini belirtmifltir.

Baz› t›p fakülteleri e¤itim program›n›n sunulmas› için fiziksel olanaklar›n
yeterli olmad›¤›n› belirtmifltir. Fakültelerin ço¤unlu¤u klinik e¤itim için
gerekli kaynaklar ve yeterli klinik deneyim sa¤land›¤›n› ve e¤itmen ve ö¤-
rencilerin kendi kendine ö¤renme ve bilgiye ulaflma olanaklar› oldu¤unu
belirtmifltir. Araflt›rma alt bafll›¤›na verilen evet yan›tlar› ise daha azd›r. 

T›p fakültelerinin %61’i t›p e¤itiminin planlanmas› ve ö¤retim yöntemle-
rinin gelifltirilmesi için e¤itim uzmanl›¤›n›n kullan›m› ile ilgili politikalar ol-
du¤unu belirtmifltir. E¤itmen ve ö¤renci geribildiriminin sistematik olarak
topland›¤›n› ve analiz edildi¤ni bildiren t›p fakültelerinin yüzdesi azd›r.
Baz› t›p fakültelerinde bir program de¤erlendirme yap›s› bulunmamakta-
d›r. D›fl de¤erlendirme ve formal bir akreditasyon olan t›p fakülteleri ise
çok azd›r. T›p fakültelerinin ço¤unlu¤u sürekli gözden geçirme ile belirle-
nen aksakl›klar›n düzeltildi¤ini belirtmifltir.

T›p fakültelerinin büyük ço¤unlu¤u yönetimin kurul yap›s›nda oldu¤unu
ve yönetsel yap› ve ifllevlerin tan›mland›¤›n› belirtmifltir. Ancak e¤itim
bütçesi dahil kaynaklar›n belirlenmesi ve fakültenin özerkli¤inin sa¤lan-
mas›nda sorunlar oldu¤una iflaret edilmektedir. 
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Ankete verilen yan›tlar t›p fakültelerinin yar›s›nda yeterliklerin belirlen-
mesinde ve e¤itim yöntemlerinin Avrupa Birli¤i yönerge ve kararlar›na
ve Bologna Bildirgesi’ne uyum süreci ile ilgili uygulamalar›n yetersiz ol-
du¤unu göstermektedir.

Di¤er bir sorun de¤iflik düzeylerde kat›l›m ile ilgilidir. Öncelikle sa¤l›k,
sa¤l›kla ilgili kesim ve hükümetle yap›c› etkileflim oldu¤unu belirtenlerin
yüzdesi düflüktür. Toplum kat›l›m›n›n misyon ve hedef belirlenmesi ve
e¤itim program› komitesinin çal›flmalar›nda yeterli düzeyde sa¤lanmad›¤›
görülmektedir. Sistemin önemli bir parças› olmalar›na ra¤men birçok
alanda ö¤renci kat›l›m›n›n da düflük düzeyde sa¤land›¤› görülmektedir.
Misyon ve hedef belirlenmesi, e¤itim program› komitesine kat›l›m, yöne-
tim kuruluna kat›l›m, e¤itim program›n›n tasarlanmas›, e¤itim program›-
n›n yönetimi ve e¤itim program›n›n de¤erlendirmesi bu alanlar aras›nda
say›labilir. Üniversitede çal›flan personelin de ilgili alanlarda kat›l›mlar› az-
d›r. Benzer flekilde meslek örgütünün de kat›l›m›n›n sa¤lanmad›¤› dikkat
çekmektedir.
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Ek 1. Çal›flmaya Kat›lan T›p Fakülteleri

Abant ‹zzet Baysal Üniversitesi T›p Fakültesi

Adnan Menderes Üniversitesi T›p Fakültesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi T›p Fakültesi

Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi

Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi

Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi

Baflkent Üniversitesi T›p Fakültesi

Celal Bayar Üniversitesi T›p Fakültesi

Cumhuriyet Üniversitesi T›p Fakültesi

Çukurova Üniversitesi T›p Fakültesi

Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi

Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi

Düzce Üniversitesi T›p Fakültesi

Ege Üniversitesi T›p Fakültesi

Erciyes Üniversitesi T›p Fakültesi

Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi T›p Fakültesi

F›rat Üniversitesi T›p Fakültesi

Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi

Gaziantep Üniversitesi T›p Fakültesi

Gülhane Askeri T›p Akademisi

Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi

Harran Üniversitesi T›p Fakültesi

‹nönü Üniversitesi T›p Fakültesi

‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi

‹stanbul Üniversitesi T›p Fakültesi

Kahramanmarafl Sütçü ‹mam Üniversitesi T›p Fakültesi
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Karadeniz Teknik Üniversitesi T›p Fakültesi

K›r›kkale Üniversitesi T›p Fakültesi

Kocaeli Üniversitesi T›p Fakültesi

Maltepe Üniversitesi T›p Fakültesi

Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi

Mersin Üniversitesi T›p Fakültesi

Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Üniversitesi T›p

Fakültesi

Ondokuz May›s Üniversitesi T›p Fakültesi

Onsekiz Mart Üniversitesi T›p Fakültesi

Pamukkale Üniversitesi T›p Fakültesi

Selçuk Üniversitesi Meram T›p Fakültesi

Süleyman Demirel Üniversitesi T›p Fakültesi

Trakya Üniversitesi T›p Fakültesi

Ufuk Üniversitesi T›p Fakültesi

Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi

Yeditepe Üniversitesi T›p Fakültesi

Yüzüncü Y›l Üniversitesi T›p Fakültesi

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi T›p Fakültesi
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EK 2. T›p Fakültelerinin E¤itim Programlar›n›n Nitel 
De¤erlendirilmesi Anket Formu 2008

TIP FAKÜLTELER‹N‹N E⁄‹T‹M PROGRAMLARININ N‹TEL
DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹ ANKET FORMU 2008
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Aç›klamalar:
1. Yeterlikler; temel, klinik, davran›fl ve sosyal bilimler ile ilgili bilgi ve kavramay›, halk

sa¤l›¤› ve toplum hekimli¤i t›p uygulamalar› ile ilgili t›b eti¤ini; klinik beceri ve tutum-
lar› (tan›, uygulamal› süreçler, iletiflim becerileri, hastal›klardan koruma ve tedavi, sa¤-
l›¤› gelifltirme, rehabilitasyon, klinik ak›l yürütme ve problem çözmeyi dikkate alarak);
ve profesyonel geliflim ve yaflam boyu ö¤renme becerisini içerir. Yeterliliklerin tan›m-
lanmas›nda Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi, MED‹NE projesi ve di¤er ilgili giriflimler
dikkate al›nmal›d›r.

2. E¤itim program› modelleri: disiplin temelli, probleme dayal›, toplum dayal› vb.; ö¤re-
tim yöntemleri ö¤retme ve ö¤renme yöntemlerini kapsar.

3. Klinik beceriler, öykü alma, fizik muayene, t›bbi süreçler ve inceleme, acil uygulama-
lar, iletiflim ve liderlik becerilerini içerir.

4. Biçimsel de¤erlendirme, bir programda ö¤rencilerin ö¤retme-ö¤renme sürecinde he-
def-davran›fllar› kazan›p kazanmad›¤›n› ve ö¤renme güçlüklerini belirleyen, tan›, kon-
trol ve düzeltme amaçl› de¤erlendirme; düzey belirleyici de¤erlendirme not verme, ser-
tifika kazand›rma gibi dönem sonunda yap›lan de¤erlendirme; ölçüt dayanakl› de¤er-
lendirme bellirli bir performans standard›n› belirlenmifl ölçütlerle yarg›lama; norma da-
yal› de¤erlendirme, di¤er ö¤renciler ya da ulusal standartlar gibi bireylerin birbiri ile
karfl›laflt›r›lmas›n› içeren de¤erlendirmedir.

5. Güvenli ö¤renme ortam› tehlikeli madde, afl›laman›n sa¤lanmas›, numune ve organiz-
malar›, labaratuvar güvenli¤i kurallar› vb. içermektedir. 
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