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Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 40 Arkadaşının, Tip Fakülte
lerinden Mezun Olan Öğrencilerin Gerekli Bilgi ye Beceriye 
Sahip Olmadıkları İddiasını ve Bu Yetersizliklerinin Neden
lerini Tespit Etmek Amacıyla Anayasımn 98 inci, içtüzüğün 
102 ve 103 üncü Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması 
Acılmasma İlişkin Önergesi ve Meclis Araştırması Komisyonu 

Raporu (10/64) 

TÜRKİYE BÜYÜK MtLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

1980'den sonra plansız ve programsız şekilde kurulan tıp fakültelerinden mezun olan öğ
renciler, injeksiyon bile yapmadan diploma aldıklarını söylemektedirler. 

Halkımızın sağlığını ellerine teslim ettiğimiz, gerekli bilgi ve beceriyi almadan tıp fakülte
lerinden mezun olan öğrencilerin durumunu ve bu yetersizliğin nedenlerini araştırmak üzere, 
Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
ması için gereğini saygılarımızla arz ederiz. 

Ali Uyar 
Hatay 

Yusuf Kenan Sönmez 
İstanbul 

Holü Çulhaoğlu 
İzmir 

Abdülkadir Ateş 
Gaziantep 
Ömer Çiftçi 

Ankara. 

Mehmet Adnan Ekmen 
Mardin 

Kamil Atesoğuüart 
Ankara 

Ekin Dikmen 
İçel 

Gürcan Ersin 
Kırklareli 

Özer Gürbüz 
Sinop 

Cemal Şahin 
Çorum * 

Mehmet Fuat Erçetin 
Edirne 

İ, Önder Kıriı 
Balıkesir 

Mehmet Ali Eren 
İstanbul 

Hüsnü Okçuoğlu 
İstanbul 

Kamer Genç 
Tunceli 

Tevfik Koçak 
Ankara 

Mustafa. Sarıgöl 
İstanbul . 

M, Erdoğan Yetenç 
Manisa 

irfan Gürpınar 
Kırklareli 

Mustafa Yılmaz 
Gaziantep 

Ekrem Kangal 
Sivas 
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Mustafa Çakır 
Giresun 

M. Istemihan Talay 
tçcl 

Mehmet Kahraman 
Diyarbakır 

Mustafa Timisi 
İstanbul 

ismail Hakkı Onal 
tstanbul 

Tayfur Ün 
Bilecik 

Ali Haydar Erdoğan 
tstanbul 

Mehmet Turan Bayazü 
tzmir 

Neccar Turhan 
tzmir 

Erol Ağagil 
Ankara 

GEREKÇE. 
Çağdaş tıp, toplumun sağlıklı yaşamını sağlamak, insanın fiziksel, kimyasal, biyolojik ve 

toplumsal çevresiyle ilişkilerini, sağlıklı bir şekilde düzenlemek, olumsuz etkileri ortadan kal
dırmak, her türlü olumsuz etkilerle ortaya çıkacak hastalıkları tedavi etmek amacıyla araştır
ma, eğitim, öğretim ve uygulama yapan bir bilim dalıdır. 

Tıp eğitiminin araştırıcısı, uygulayıcısı ön planda hekimdir. Bu nedenle hekimlerin eğiti
mine gerekli önemi vermek büyük bir zorunluluk gerektirmektedir. Bu görüşten hareketle ülke 
gerçeklerine uygun bilgi ve beceri kazandırılmış hekimlerin yetiştirilmesine özen gösterilmeli
dir. Plansız ve programsız şekilde kurulan fakülteleri kadro, araç ve gereç yönünden çağdaş 
tıbbın gereklerine uygun bir düzeye getirmek gerekmektedir. Bütün tıp fakültelerinde eğitimin 
stahdardizasyonu ve yeterliliği sağlanmalıdır. 

Ayrıca tıp fakültelerinde eğitim programları öğrencilere ülke insanının içinde bulunduğu 
koşullarla tanıtılmalı, halkımızın sağlığını bozan nedenler iyice öğretilmelidir. 

Bununla birlikte batıdan ithal edilen bilgi ve yöntemler yurdumuzun koşullarına göre de
ğerlendirilmeli, ondan sonra uygulanmalıdır. 

Bilindiği gibi üniversite çevreleri ve tıp bilimi genellikle batıya bağımlı bulunmaktadır. Bu 
bağımlılık 12 Eylülün Türkiye'ye hediye ettiği Doğramacı YÖK'ü ile tam pekiştirilmiştir. Bu 
tür eğitim ve öğretim programına göre yetişmiş, çoğu dersi de otoriteler tarafından değil de 
kerhen başkaları tarafından verilmesi nedeniyle hekimler yeterince bilgi ve beceriye sahip ol
maktan uzak bir şekilde yetişmektedirler. 

Fehmi Işıklar 
Bursa 

Durmuş Fikri Sağlar 
İçel 

Abdullah Sedat Doğan 
Adana 

Mustafa Kul 
Erzincan 

Esre/Erdem 
Ankara 

Orhan Hli Yüdırım 
Tunceli 

Yüksel Çengel 
tstanbul 

Rıza Ytlmaz 
Ankara 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 
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Bu bozuk ve yurt gerçeklerinden uzak bir şekilde uygulanan eğitim ve öğretimle mezun 
olan hekimler bu eksikliklerini gidermek için uzmanlaşmaya yönelmektedirler. Bu da halka 
sunulan sağlık hizmetlerinin aksamasına yol açmaktadır. Çünkü, uzmanlaşan hekimler büyük 
kentlerde bir yığılma göstermektedirler. 

Bütün bu aksaklıkların temel nedeni bozuk sosyo-ekonomik ve kültürel düzendir. Bu bo
zuk ekonomik ve politik yapı bir taraftan insan sağlığını ticaret ve sömürü araçları haline geti
rirken öte yandan hekimin yetişmesindeki belirleyici nedenleri ülkenin ihtiyaçları için değil, 
egemen sınıfların arzuları doğrultusunda belirlemektedir. 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

10/64-2582 esas numaralı önergemizde 1980 yılından sonra mezun olan öğreniclerden bah
sedilmektedir. Ancak, önergemizin esas amacı genel mahiyette olup 1980 öncesi bütün tıp fa
kültelerini de kapsamaktadır. 

önergemizin bu kapsamda oylanmasını arz ve teklif ederiz. 

Ali Uyar 
Hatay 

Ekin Dikmen 
İçel 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

Mustafa Çakır 
Giresun 

Eşref Erdem 
Ankara 

Turhan Hvrjanoğlu 
Hatay 

-

Cemal Şahin 
Çorum 

Mustafa Sarıgül 
İstanbul 

Gürcan Ersin 
Kırklareli 

irfan Gürpınar 
Kırklareli 

Ömer Çiftçi 
Ankara 

Ali Hyadar Erdoğan 
İstanbul 

Neccar Türkcan 
İzmir 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Tıp Fakültelerinden Mezun Olan Öğrencilerin 
Gerekli Bilgi ve Beceriye Sahip Olmadıkları 
İddiastnt ve Bu yetersizliklerinin Nemlerini 

Tespit Etmek Amacıyla Kurulan (10/64) Esas 
Saydı Medis Araştırması Komisyonu 

Başkanlığı 14.5.1991 
Sayı : 44 

Konu : Rapor 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Tıp Fakültelerinden Mezun Olan öğrencilerin Gerekli Bilgi ve Beceriye Sahip Olmadıkla
rı İddiasını ve Bu Yetersizliklerinin Nedenlerini Tespit Etmek Amacıyla Kurulan Meclis Araş
tırması Komisyonumuz çalışmalarını tamamlamış ve hazırladığımız rapor ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Mustafa Kalemli 
Kütahya 

Komisyon Başkanı 

ü p Fakültelerinden Mezun Olan öğrencilerin Gerekli Bilgi ve Beceriye Sahip Olmadıkları İd
diasını ve Bu Yetersizliklerinin Nedenlerini Tespit Etmek Amacıyla Kurulan (10/64) Esas Sayılı 

Meclis Araştırması Komisyonu Raporu v 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Ttp Fakültelerinden Mezun Olan Öğrencilerin 
Gerekli Bilgi ve Beceriye Sahip Olmadıkları 
İddiastnt ve Bu yetersizliklerinin Nedenlerini 

Tespit Etmek Amacıyla Kurulan (10/64) Esas 
Sayılı Meclis Araştırması Komisyonu 

Esas No. : 10/64 
Karar No. : 5 

Konu : (10/64) No.'lu Meclis 
Araştırması Komisyonu 

TÜRKİYE BÜYÜK MlLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 40 arkadaşının, "Tıp Fakültelerinden Mezun Olan öğren

cilerin Gerekli Bilgi ve Beceriye Sahip Olmadıkları iddiasını ve Bu Yetersizliklerinin Nedenle
rini Tespit Etmek" amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi üzerine, Genel Kurulun 30.1.1990 Tarihli 
70 inci Birleşiminde kurulan, Meclis Araşürması Komisyonu, 28.2.1990 tarihinde toplanarak 
görev bölümü yapmış, Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli Başkan, Ağrı Milletvekili Yaşar 
Eryılmaz Başkanvekili, Gaziantep Milletvekili Mehmet Akdemir Sözcü ve Yozgat Milletvekili 
Mahmut Orhon Kâtip seçilmişlerdir. 
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Komisyon 14.3.1990 tarihinde yaptığı ikinci toplantıda, araştırmanın yöntemini tespit et
miş ve ilk önce söz konusu önergede araştırılması istenilen konular ile ilgili bulunan, Sağlık 
Bakanlığı, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Yükseköğretim Kurulu ve Ku
rul aracılığıyla tüm tıp fakülteleri, Gülhane Askerî Tip Akademisi, Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanlığı ve Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanlığından görüş ve bilgiler istemiştir. 

4.4.1990 tarihinde yapılan üçüncü komisyon toplantısında gelen bu bilgiler incelenmiştir. 
. Sağlık Bakanlığı cevabında, Türkiye'de tıp fakülteleri açılmadan önce Bakanlığının görü

şünün alınmadığını ve tıp fakültelerinin kuruluş ve hazırlık çalışmalarına katılmadığını bildir
miştir. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bakanlıklarına bağlı 10 eğitim hastanesinde, üni
versite tıp fakültelerinden zaman zaman intörnlerin birer aylık dönemler halinde bu hastane
lerde pratik eğitim gördüklerini muayene yaptıklarını ve küçük cerrahi müdahalelerde bulun
duklarını bildirmiştir. 

Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, plan hedeflerine uyularak yıllara gö
re doktor sayısının tespit edildiğini bildirmiştir. 

Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı işe, hekim sayısının bütünlüklü bir ulu
sal sağlık politikası ve master planı, çerçevesinde belirlenmesi yerine yalnızca hekim başına dü-
şen nüfus parametresi dikkate alınarak belirlenmesinin.yanlış olduğunu, tıp fakültelerinin eği
timle ilgili çağdaş yenilikleri hayal etmek şöyle dursun eski durumlarını bile koruyamadıkları
nı iddia etmektedir. 

Tıp fakültelerinden gelen raporlarda ise genelde yarının tıp adamlarını uygun bilgi ve beceri 
içerisinde yetiştirememenin ve kalitenin düşeceği kaygısı vardır. Bu kaygının nedenleri şöylece 
özetlenebilir; 

— öğrenci sayısının fazlalığı, tıp fakülteleri genelde yılda 100-150 öğrenciden fazlasını is
tememektedirler. 

— öğretim üyesi sayısının azlığı. Bu nedenle öğretim üyelerine düşen öğrenci sayısının 
fazlalığı, üniversite tıp fakültelerinden gelen raporlara göre bir öğretim üyesine düşen Öğrenci 
sayısı oranları şöyledir: 

İstanbul Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi Tip Fakültelerinde 8, Marmara Üniversitesi 
ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültelerinde 9, tnönü Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fa
kültelerinde 10, Ege Üniversitesi ve Erciyes Üniversiteleri Tıp Fakültelerinde 11, Selçuk Üniver
sitesi, Fırat Üniversitesi, Anadolu ve Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültelerinde 12, Çukurova Üni
versitesi Tip Fakültesinde 14, Dokuzeylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde 16, Ondokuz Mayıs Üni
versitesi Tıp Fakültesinde ise bu oran 18'dir. 

inönü Üniversitesi Tıp Fakültesi bir profesör ve yedi yardımcı doçent ile öğrenimini sür
dürmektedir. 

—öğrenciler, bizzat yapmaları gereken uygulamalı hasta başı eğitimlerini yapamamakta
dırlar. 

— "üardımcı sağlık personeli sayısı çok azdır. 
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— Maddî imkânsızlıklar, mekân darlığı, binalarının olmayışı veya yetersizliği nedeniyle 
teorik dersler elverişsiz dershanelerde yapılmakta ve öğrencilerin sosyal ihtiyaçları karşılana-
mamaktadır. 

— Gelişen teknolojiye rağmen mevcut araç ve gereçlerin yetersiz olması, eskiyenlerin ye-
nilenememesi tatbikatta zorluk yaratmaktadır. 

Bu bilgilerin incelenmesi ve değerlendirilmesinden sonra araştırmanın daha genişletilebil-
mesi amacıyla brifingler ve tıp fakültelerinde öğrencilerin de katılacağı alan çalışmalan yapma 
kararı Komisyonumuzun üçüncü toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Alınan karar gereğince ilk önce Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında 19.4.1990 ve . 
7.6.1990 tarihlerinde olmak üzere; Sağlık Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Devlet Planlama 
Teşkilatı, Türk Tabipler Birliği Merkez'Konseyi, Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Millî Eği
tim Bakanlığı temsilcilerinin de katıldığı iki brifing düzenlenmiştir. 

Bu brifinglerde yapılan tartışma ve bilgilendirme sonucu şöylece özetlenebilir. 

— 1979 ile 1989 yılları arasında Yükseköğretim Kurumlarına tahsis edilen ödenek hemen 
hemen aynıdır. Buna karşılık öğrenci sayısı büyük ölçüde artmıştır. 1979 yılında bir üp öğren
cisine 3,5 milyon düşerken 1989 yılında bir tıp öğrencisine 1,9 milyon düşmektedir. 

— Nüfus artış hızı çoktur. Bu nedenle kontenjan arzı durdurulamamaktadır. Altıncı 5 yıl
lık plan uygulanarak öğrenci alma zorunluluğu vardır. Bu planda hedef 60 bin hekimdir. Bu
gün bizim 45 bin hekimimiz vardır. Her yıl tıp fakültelerine 5 000 yeni öğrenci alınması plan
lanmıştır. Fakat bu rakam çoktur, yarı yarıya indirilmeli 2 500'ü geçmemelidir. 

— Yükseköğretime tahsis edilen ödenek 1990 yılında 700 milyardır, ancak bu ödenekten 
yapılan kesintiler, bloke ve katma değer vergileri sonunda ancak °7o 50'si üniversitelerimizde 
kullanılmaktadır. 

— Yükseköğretimin başarısı orta öğretimin başarısıdır. Orta öğretimin başarısızlığı en büyük 
darboğazdır. Ancak tıp fakültelerine giren öğrencilerin yetenek, yeterlilik ve başarı açısından 
üst düzeyde oldukları söylenmektedir. 

— 1989-1990 öğretim yılında tıp fakültelerinde 12,4 öğrenciye bir öğretim üyesi düşmektedir. 
Gelişmiş ülkelerde bu oran 5,8'dir. Yardımcı doçentin gerçek anlamda öğretim üyesi olup 

olmadığı da henüz tartışma konusudur. Ancak bu kanun mevzuudur ve öğrenci fazlalığı karşı
sında bu uygulama getirilmiştir. 

— Tıp eğitiminde temel eğitim aracı, tıp fakülteleri hastanelerinde hasta yatağıdır. Bir öğ
renci en azından günde iki saat hasta başında pratik yapmalıdır. Bu ise öğrenci sayısı fazlalı
ğından ve hasta yatağı yetersizliğinden mümkün olamamaktadır. 

— Türkiye'de mevcut 24 tıp fakültesinde aynı standartta tıp eğitimi verilememektedir. Ara
daki denge ve eğitim farkı kaldırılmalı üp fakültelerinde standart eğitim şartları aranmalıdır. 
TUS sınavındaki başarı oranları bu farklılığı göstermektedir. 

— Yardımcı sağlık personeli sayısı çok azdır ve bunların eğitimleri de standart değildir. 

— öğretim üyesi yeterli görünmektedir ancak kurumlara dağılışı dengesizdir. Profesörle
rin full-time çalıştırılmaları düşünülmelidir. 

, Başka bir ifade ile öğretim üyesinin tüm mesaisini, kurum ye hastane içine çekmek gerekir. 
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— Yeni tıp fakülteleri açılmamak, mevcutlar ıslah edilmeli, bu fakülteler ıslah edilinceye 
kadar yeni öğrenci alınmamalıdır. Tip fakültelerinde bulunan boş kapasiteler yeni kombine
zonlar içinde değerlendirilmelidir. 

— Tip fakültelerinde geçme puanı % 60, 50,40'dır. Bu puan tıp öğrenimi için çok düşük
tür. Puan yükseltilmelidir. 

— Ülkemizde hekim eğitimi pratisyen hekim yetiştirmeye değil, yataklı tedavi kurumla
rında istihdam edilecek uzman hekim yetiştirmeye yöneliktir. Bu itibarla ülkemiz şartlarına 
uygun pratisyen hekim yetiştirmek için tıp eğitiminin yeniden düzenlenmesi ve eğitimin konu
sunun değiştirilmesi gerekmektedir, öğrenciler teorik bakımından fevkalade yüklüdürler an
cak pratiğe yönelik şeylerde noksanlıkları vardır, öğrenciler eğitim hastanalerine ve donanım 
ve kadroları yeterli Devlet, Sosyal Sigortalar Kurumu v.b. tatbikat hastanalerine zorunlu ola
rak yollanmalı ve burada belirli bir program çerçevesinde ve öğrenci-doktor statüsü ile eğitil
melidir. Bu husus halen uygulanan Sağlık Bakanlığı - Üniversiteler arasında yapılan protokol 
ile değil eğitimde bir zorunluluk olarak düzenlenmelidir. 

— Mecburî hizmet yasasının yeniden gözden geçirilmesi gereklidir. 

— Toplantılar sonunda; Sağlık Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Yük
seköğretim Kurulu ve Millî Eğitim Bakanlığı temsilcileri, tıp fakültelerinde verilen eğitim ve 
öğretim konularındaki aksaklıkları görüşmek, gelecekte tıp eğitiminin nasıl olması gerektiği 
konusunda bir koordinasyon sağlanarak tıp eğitiminin yeniden gözden geçirilmesi için bir ara
ya gelmek ve bir düzenleme yapmak hususunda görüş birliğine varmışlardır. 

Brifingler sonunda tutanaklar çoğaltılarak temsilcilere dağıtılmıştır. 

Yapılan bu brifinglerden sonra 12-13 Mayıs 1990 tarihleri arasında Ankara'da toplanan 
"Türkiye Birinci Pratisyen Hekimlik Kongresi" tutanakları getirtilmiş ve konunun bir de pra
tisyen hekimler yönünden incelenmesi yapılmıştır. 

— Pratisyen hekimler bilimsel bir organizasyonkurarakbununaracılığı ile pratisyen he
kim eğitiminin iyileştirilmesini isterler; 

öğrenci sayısının azaltılması, araştırma bölgelerinin güçlendirilmesi, tıp fakültelerinde ve
rilen eğitimin pratisyen hekim yetiştirmeye yönelik olarak düzenlenmesi, pratisyenler için halk 
sağlığı eğitiminin artırılması, mezuniyet sonrasında da sürekli eğitimin yapılabilmesi, ocaklar
da çalışan hekimlerin mutlaka hizmet için kurslara çağrılmaları, yeni mezun hekimin özel ça
lışma alanında yer alabilmesinin sağlanması. 

Bütün bunların yapılabilmesi için pratisyenlik çalışma alanının ayrı bir uzmanlık olarak -
değerlenmesi gerekmektedir. Pratisyen hekimlik ikinci sınıf hekimlikten çıkarılmalıdır. 

— Pratisyen hekimlerin çalışma alanlarında rahat çalışabilmeleri ve daha verimli olabil
meleri için bazı şartların da gerçekleşmesi gerekir. 

Pratisyen hekimlere saygınlık getirilmelidir. Pratisyenlerin iki yıllık mecburî hizmet süre
sini bitirerek bir ân önce uzmanlaşmak istemeleri önlenmelidir. 

TUS sınavı tek ilde değil birkaç ilde yapılmalıdır. Ayrıca tıp fakültelerini yeni bitiren he
kim ile 2-3 yıl hizmet vermiş pratisyen hekimin aynı şartlarda imtihana girmesi pratisyen he
kim açısından dezavantajdır. Bu bakımdan pratisyen hekime imtihana girerken bazı avantajlar 
sağlanmalıdır. 
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Pratisyenleri mecburî hizmetle ocaklara gönderme yerine, mahrumiyet şartları, tıbbî im
kânlar, ulaşım imkanları göz önüne alınarak Türkiye bölgelere bölünmdi ve bu bölgelere malî 
farklılıklar tanınmalı ve pratisyen doktorların buralara talip olarak gitmeleri özendirilmelidir. 

Pratisyen hekimler sağlık ocaklarında yeterince araç ve gerece sahip değillerdir. Pek çok 
yerde ambulans dahi yoktur. 

Sağlık ocaklarına hasta gelmemektedir. Halen sevk zinciri sağlanamamıştır. 

Ayrı bir sağlık personel yasası çıkarılmalıdır. Hekim kanun karşısında güvenceye kavuştu
rulmalıdır. Hekimin sicil amiri yine bekim olmalıdır. Keyfî yer değiştirmeler ve geçici görevlen
dirilmeler yapılmamalıdır. 

Pratisyen hekime adlî hekimlik yapUnlmamalıdır. 

Ücretlerinin artırılarak çalıştıkları bölgelerde sosyal olanakları sağlanmalıdır. 

Pratisyen hekimler eğitim öğretim ve çalışma şartlarının bu sayılan öneriler ile düzeltil
mesini isterlerken bugünkü durumu şöyle özetlemektedirler: 

Yükseköğretim Kurulu, tıp doktoru sayısının tespitinde halkın tıp doktorluğuna başvur
ma geleneğini gereğinden fazla önemsemekle, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ise he
kim sayısı tespitinde nüfus/hekim kriterine göre hareket etmekle hata etmektedirler. 

Millî sağlık politikası ise, hekimin yetişmesinde kalite değil kantite üzerine kurulmuştur. 

Bu politikalarla öğrenci alımı aynı şekilde devam ederse 2000 yılında en az 11 bin hekim 
işsiz kalacaktır. 

2000'li yıllarda insanların ulaşması beklenen sağlık düzeyleri şöyle tanımlanmıştır: 
Salgın hastalıklar artık görülmeyecek, bebek ölüm hızı binde 20'nin, ana ölüm hızı 100 

bin canlı doğumda lS'in altına düşmüş olacaktır. Birinci basamak sağlık hizmeti veren kuru
luşlar tüm sağlık kuruluşunun temel hizmet veren kuruluşları durumuna gelmiş olacaktır. 

Ancak son yıllarda Türkiye'de halk sağlığı hizmetleri gelişememiştir. Sağlık ocakları ise 
birinci basamak sağlık hizmeti verememektedirler. Sağlık taraması çalışmaları öğrencilere ya
rar sağlamamıştır. 

Komisyonumuz 10.10.1990 tarihli altıncı toplantısında; elde edilen bilgiler ile üyelerimizin 
üç gurupta yaptıkları çalışmaları değerlendirerek, bundan böyle çeşitli üniversitelere bağlı tıp 
fakültelerinde öğretim üyeleri ve öğrencilerle birlikte yapılacak alan çalışmalarına başlanılma
sını kararlaştırmıştır. 

8.11.1990 tarihinde Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde, 14.11.1990 tarihinde Ankara Üni
versitesi Tıp Fakültesinde ve 24.1.1991 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde olmak 
üzere üç toplantı yapılmıştır. 

Tıp Fakültelerinde yapılan toplantılarda tüm öğretim görevlileri, bundan evvelki toplantı
larda ve bildirilerde dile getirilen şikâyet ve aksaklıkları tekrar belirtmişlerdir, öğretim görevli
lerinin sorunlarını çok kısa olarak şöyle toparlayabiliriz. 

ÖĞRETİM GÖREVLİLERİNİN SORUNLARI: 
— öğrenci artışı fazladır bu nedenle eğitim gerilemiştir. 
— Planlama yapılmadan, mekan, araç, gereç, öğretim ve sosyal şartlar tamamlanmadan 

açılan tıp fakülteleri nedeniyle eğitim gerilemiştir. 
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— öğretim üyelerinin yönetime katkısının olmaması eğitimi olumsuz yönde etkilemektedir. 
— Yardımcı sağlık personel sayısının azlığı da eğitimi olumsuz etkilemektedir. 
— Tıp eğitimi yeniden organize edilmeli pratisyen, uzman ve araştırmacı yurt ihtiyacına 

göre yetiştirilmelidir. 
— Tıp eğitimine ayrılan bütçe olanakları yeterli değildir. 
— Sağlık Ocakları ıslah edilmelidir. 

ÖĞRENCİLERİN İSTEK VE ŞİKAYETLERİ: 

— ' Bu toplantıda öğrencilerin şikâyet ve istekleri dinlenmiş ve görülmüştür ki tıp öğrencileri 
de bugünkü durumdan şikâyetçidirler. 

Bunlar şöylece özetlenebilir. 
— öğrenci sayısının fazlalığından gerek anfıde gerekse uygulamada öğretim üyelerimize 

ulaşamıyoruz. 
— ödenek yetersizliğinden alet ve araç yokluğundan pratik yapamıyoruz, soğuk anfilerde 

ders görüyoruz. 
— Devamlı not tutup ezberliyoruz, dersin teksirleri verilmiyor bu telaş ile az şey öğreniyo

ruz. Birinci sınıftan itibaren TUS sınavı için çalışıyoruz. Pratisyen kalmak ve sağlık ocaklarına 
gidip bilgilerimizin % 50 sini kaybetmek istemiyoruz. Ayrıca işsiz kalmak korkusu da moti
vasyonumuzu kırmıştır. 

— öğretim üyelerimiz de zaman zaman seminerlere gidip öğretim metodlarını yenilemeli-
dirler. 

— Derslerimiz çok yüklü, sosyal faaliyette bulunacak hiç zaman bulamıyoruz, müzik; be
den gibi dersler seçimlik olmalı ve bu derslerde imza aranmamalıdır. 

— Yurtlarımız yetersiz, rehber öğretim üyemiz de yoktur. 
— Intörnler kliniklerde yalnızca hasta ile uğraşmalıdırlar, tntörnlere sekreterlik, personel 

işleri gibi angaryalar yaptırılmamalıdır. 
— Tfebancı uyruklu öğrenciler hiçbir sınava girmeden bizlerin hayal bile edemeyeceği ihti

sas dallarına giriyorlar. Bu adaletsizlik ortadan kaldırılmalıdır. 

— İngilizce tıptan mezun olanlara ayrı bir statü getirilmelidir veya İngilizce Tıp eğitimi 
kaldırılmalıdır. 

— öğrenciler de eğitimlerinde söz hakkına sahip olmalıdırlar. 
Komisyonumuz, 10 ve 11 inci toplantısını 27.2.1991 ve 14.5.1991 tarihlerinde Türkiye Bü

yük Millet Meclisinde yapmış, Araştırma konusunda elde edilen tüm bilgileri değerlendirerek 
Yüce Meclise sunulacak raporumuzun içeriğini tespit etmiştir. 

SONUÇ: 
Komisyonumuz, Tıp Fakültelerinden mezun olan öğrencilerimizin gerekli bilgi ve beceriye 

sahip olmadıkları iddiasını ve bu yetersizliklerinin Dedenlerini araştırmak için çok yönlü bir 
çalışma yapmış, yetkili kuruluş ve üniversitelerimizin fikir mütalaa ve tecrübelerine müracaat 
etmiş, yetkililerin, öğretim üyelerinin ve öğrencilerin şikâyet ve görüşlerini dinlemiş, resmî bel
geleri incelemiş, yerinde alan çalışmaları yaparak bizzat eksiklikleri görmüş ve yukarıda ilgili 
kuruluşların, öğretim üyelerinin, hekimlerin, öğrencilerin ve tıp fakültelerinin sorunları özet 
halinde Yüce Meclisimizi bilgilendirmek amacıyla sunulmuştur. 
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Araştırma konusunda, komisyon olarak tespitlerimiz şöyledir: 

1. Ülkemizde hekim sayısının çoğaltılarak sağlık hizmetlerinin düzeltileceği ileri sürül
müş, planlama yapmadan yeni tıp fakülteleri açılmış, hazırlıksız açılan bu fakültelere gereğin
den fazla öğrenci alınmış ancak yeterli sayıda öğretim üyesi ve yardımcı sağlık personeli temin 
edilememiş öğrenciye de yeterli derecede hasta başı eğitimi verilememiştir; 

2. Bütçe imkânlarının kısıtlı olması nedeniyle her yeni açılan tıp fakültesi diğerlerinin 
bütçe ödeneklerinin azalmasına neden olmuş, öğrenci başına düşen gerçek ödenek miktarı azal
mış, tıp fakültelerinin binaları hastaneleri sosyal tesisleri tamamlanamamış, yeterli araç gereç 
temin edilememiş ve sağlık ocakları da istenilen düzeye getirilememiştir. 

3. Tıp fakültelerine girmek isteyen öğrencilere gerekli güvence verilememiş ağır bir eği
tim sonunda; mecburî hizmet, işsizlik ve uzmanlığa girememe ve pratisyen hekim olarak kal
ma korkusu gibi nedenlerle tıp fakültelerine talep azalmış, tıp fakültelerinin giriş taban puanı 
düşmüştür. 

Komisyonumuz yukarıdan beri sayılan nedenlerden, yurt düzeyinde tıp eğitimi alanında 
standart bir eğitim verilemediği görüşündedir. 

Tıp eğitiminin amacı; kaliteli hekim yani bilimsel gerçekleri her koşula uyarlayabilen, bil
gi üretebilen, kendine güvenli, sürekli olarak kendini yetiştirebilen hekim yetiştirmektir. 

Tıp eğitiminin amacı; öncelikle insanların sağlığını koruyabilmek ve hastaya da en kısa 
sürede ulaşabilmek, yararlı olabilmektir. 

Bu yüzyılda, 12 Ağustos 1988 tarihli "Edinburg Bildirgesinde de belirtildiği gibi, biyo-
medikal bilimlerde sağlanan olağanüstü gelişmeye karşı bu amaçlar pek çok ülkede de gerçek
leştirilememiştir. 

Komisyonumuzca da tespit edilen bu aksaklıklar halkımızı, öğretim üyelerimizi, hekimler 
rimizi, öğrencilerimizi ve ilgili kurumlarımızı da rahatsız etmektedir, Ülkemizin her alanda iyi 
yetişmiş insangücüne ihtiyacı vardır. Kaliteli eğitim yapılması iyi yetişmiş eleman mezun edil
mesi hedefimiz olmalıdır. Hele bu eleman hekimse ve uğraşı da insan ise. 

Komisyonumuz, Sağlık Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Millî Eğitim Bakanlığı, Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi gibi kurumların bir araya 
gelerek; 

Sağlık, insangücü, planlama, üretim, eğitim ve yöntem ile ilgili esas prensipler ışığında, 
sağlık hizmetlerinin niteliğini olumsuz yönde etkileyen hususları da ortadan kaldırarak, üp fa
kültelerimizde en iyi eğitimin nasıl verilebileceği ve eğitim kalitesinin nasıl yükseltilebileceği 
konuları üzerinde çalışarak, tıpeğitiminin istenilen seviyeye ulaşUrılabilmesi için yeni kararlar 
almalarını, gerekirse bu yönde hazırlayacakları yasa teklifleri ile yeni düzenlemeler getirmele
rini temenni eder. 

Bu konuda Komisyonumuz, üzerine düşen görevi yaptığına kanidir ve birlikte çalıştığı araş
tırma grubu ile büyük emek sonucu hazırlanan 3 cilt kitap da rapora ek olarak Yüce Meclise 
sunulmaktadır. 

Cilt 1. - Türkiye'de Tıp Eğitimi (öğrenci Boyutu) 
Cilt 2. - Türkiye'de Tıp Eğitimi (öğretim Üyesi Boyutu) 
Cilt 3. - Türkiye'de Tıp Eğitimi (Yönetim Boyutu) 
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Bu 3 cilt kitabın özeti olan Türkiye'de Tip Eğitimi (Özet Rapor) görüleceği gibi bu rapo
rumuzun eki olarak basılmıştır. 

3 cilt halinde hazırlanmış olan Türkiye'de Tip Eğitimi ile ilgili kitaplar da yeterince M.E.R 
matbaasında basılarak Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığında Araştırma Komisyonumuz 
ile ilgili dosyada muhafaza edilmekle birlikte Meclis Kütüphanesine de verilerek Sayın Millet-
vekillerimizin ve araştırmacıların bilgilerine, sunulacaktır. 

Bu büyük çalışma Türkiye Büyük Millet Meclisinde bundan sonra kurulacak Araştırma 
Komisyonlarına da yol gösterici olacaktır inancım taşıyoruz. 

Zira bu disiplinle yapılan bu bilimsel çalışma insan sağlığı konusunda bundan sonra yapı
lacak planlamalarda uzmanlara iyi bir kaynak ve rehber olacaktır. 

Yapılan çalışmalar sonucu düzenlediğimiz işbu rapor Genel Kurulun bilgilerine arz edil
mek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Mustafa, Kaltmli 

Kütahya 
Sözcü 

Mihnet Akdemir 
Gaziantep 

Üye 
Ali Uyar 

Hatay 
Üye 

Ntzamtttin Özdoğan 
Elazığ 

Başkanvekili 
Yasar Eryümaz 

Ağrı 
Kâtip Üye 

Mahmut Orhon 
Yozgat 

Üye 
Ahmet Küçükel 

Elazığ 
Üye 

Resti Ülker 
tstanbul 

Karşı oy yazım eklidir 
Üye 

Türkân Akyol 
İzmir 

KARŞI OY YAZISI 
Komisyon Raporu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde özet olarak Meclis Araş

tırma Komisyonunda konu ile ilgili önemli bulunan iddiaların ve karşı görüşlerin çok kısa öze
ti yapılmıştır. Sonuç başlıklı bölümde ise tazı tespitler yapılmış ve en sonunda Sağlık Bakanlı
ğı, Yüksek öğretim Kurulu, Millî Eğitim Bakanlığı, Devlet Planlama Müsteşarlığı, Türk Ta-
bibler Birliği Merkez Konseyi gibi kurumların bir araya gelerek tıp eğitiminin, istenilen seviye
ye ulaştırılabilmesi için yeni kararlar almalarım tavsiye etmiştir. • 

Böylece birinci bölümde görüş ve karşı görüşlerin çok özet olarak belirtilmesi bir zorun
luluk haline gelmiştir. Çünkü bunlar, birkaç bin sayfada yer alan komisyon çalışma belgelerin
de konu ile ilgili temel görüşlerin ve karşı görüşlerin özetleridir. Rapor bunlarla birlikte anlam 
kazanır, bunlardaki eksiklikten raporun anlamı değiştirilebilir. 

Bu sebeple bu bölümde karşı görüşlerin de çok özet olarak yer alması gerekmektedir. Ra
porun 1 inci sahifesinde 14.3.1990 tarihinde Sağlık Bakanlığı, DPT Müsteşarlığı, YÖK ve tıp 
fakülteleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyinden 
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istenen_görüş ve bilgilerin incelendiği bildirilerek, her birinin görüşleri özetlenmiş olmasına 
rağmen bu konuda en yetkili ve sorumlu üst kuruluş olan Yüksek öğretim Kurulunun ve Dev
let Planlama Müsteşarlığının görüşlerine yer verilmemiştir. Bunlardan bazılarını belirtelim: (Dos
yadaki YÖK temsilcilerinin komisyon ve Hacettepe Tıp Fakültesindeki beyanlarında ve komis
yona verdikleri Tıp Fakültelerinin öğrenci kontenjanları, eğitim-öğretimleri ve mezunların ba
şarılan üzerindeki rapor ile yüksek öğretimin genel durumu ve tıp eğitimi hakkında rapor) 

Raporda "öğretim üyesi sayısının azlığı, bu nedenle öğretim, üyelerine düşen öğrenci sayı
sının fazlalığı", YÖK temsilcisi, bu konuda ülkemiz üp fakültelerindeki öğretim elemanı veya 
öğretim üyesi oranının birçok üniversite için batı ülkelerindeki oranlardan daha düşük olma
dığı ifade edilmektedir. (Tutanak. 19.4.1990 5.20- Rapor S., 12,14) Yaklaşık beş öğrenciye bir 
akademik personel düşmektedir. Bu oran Türkiye genel ortalamasının çok üstünde olduğu gi
bi batı standartlarının da altında değildir. 

Raporda, "öğrenciler bizzat yapmaları gereken uygulamalı hasta başı eğitimlerini 
yapamamaktadırlar" denmektedir. YÖK temsilcisi bu konuda "yeni tıp fakülteleri açmak" 
yoluyla mevcut öğrencilere daha fazla pratik yapma imkânı sağlanabileceğini ifade etmiştir. 
(Tutanak 24.1.1991 s. 91 [Hacettepe] Rapor s.19) 

Raporda "Nüfus artış hızı çoktur. Bu nedenle kontenjan arzı durdurulamamaktadır. Al
tıncı beş yıllık plan uygulanarak Öğrenci alma zorunluluğu vardır. Her yıl tıp fakültelerine 
5 000 yeni öğrenci alınması planlanmıştır. Fakat bu rakam çoktur. Yan yarıya indirilmeli, 
2 500'ü geçmemelidir" denmektedir. YÖK temsilcisi bu konuda: "Nüfus sayısı çoğalırken, her 
yıl bir milyona yakın öğrenci üniversite sınavlarına başvururken başvuranların °7o ll'i (2 nci 
sırada) tıp fakültelerine 1 inci tercih olarak tercihlerini bildirirken, diğer fakültelerde konten
jan artırımı yapılırken, nasıl olur da öğrenci azaltma yoluna gidilir." demektedir. (Tutanak 
10.4.1990 s.6,14,15 ve 24.1.1991, s. 90. rapor) 

Raporda "Yeni üp fakülteleri açılmamak, mevcutlar ıslah edilmeli, bu fakülteler ıslah edi
linceye kadar yeni öğrenci alınmamalıdır. Tıp fakültelerinde bulunan boş kapasiteler yeni kom
binezonlar içinde değerlendirilmelidir" denmektedir. 

YÖK Temsilcisi bu konuda "Tıp doktoruna başvurma geleneği önemli olmakla birlikte, 
Olması gereken bu geleneği Batı standartları düzeyine çıkarmak, diğer bir deyişle planlamayı 
buna göre yapmak gerekir. (Tutanak 19.4.1990 s. 15, 18, 19, 40) 

"Bulgaristan'da 420, Romanya'da 564, Yunanistan'da 452, Mısır'da 1089, Türkiye'de 1213 
kişiye bir hekim düşmektedir. Plan uygulanırsa 1994'de 1 011 kişiye bir hekim düşecek. (Tuta
nak 19.4.1990 s. 19) 

DPT Temsilcisi de daha ayrıntılı olarak aynı fikri savunmaktadır ve planda hekime başvurma 
katsayısı olarak alınan sayının gelişmiş ülkelerdeki 5 veya 6 sayısı olmayıp 3 olduğunu, hekime 
kolay ulaşılamadığı durumda ihtiyacın talebe dönüştürülememesi olayı olduğunu, Türkiye'deki baş
vuru olayının söylenildiği gibi düşük düzeyde olmadığını söylemektedir. (Tutanak 19.4.1990 s. 76) 

Raporda "Bu politikalarla öğrenci alımı aynı şekilde devam ederse 2000 yılında en az 11 000 
hekim işsiz kalacaktır" denmektedir. 

YÖK ve DPT temsilcileri bu konuda bugün Türkiye'de 1 213 kişiye bir hekim düştüğüne 
ve Yunanistan'da bile 452 kişiye bir hekim olduğuna göre önümüzdeki yıllarda bu endişenin 
geçerli olmayacağını ifade etmişlerdir. (Tutanak 19.4.1990 s. 19 ve 76) Daha ayrıntılı karşıt gö
rüşler dosyada YÖK ve DPT raporlarında ve yetkililerin beyanlarında yer almaktadır. 

Anayasamızın 98 inci Maddesine göre "Meclis Araştırması, belli bir konuda bilgi edinil
mek için yapılan incelemeden ibarettir" dendiğine ve TBMM'ne yalnızca rapor sunulacağına 
göre bu ve benzer görüşlerin raporda yer alması gereklidir. 15.5.1991 

Reşü Ülker 
İstanbul 
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BÖLÜM IV 

ÖZET VE ÖNERİLER 

Bu bölümde "Türkiye'de Tıp Eğitimi" araştırmasının öğrenci 
boyutuna ilişkin bulguları özetlenmiş ve bunlara dayalı olarak önerilerde 
bulunmuştur. 

I. Kişisel Değişkenler: 

1. Araştırmaya 1989-1990 öğretim yılında Tıp Fakültelerinden 
mezun olan 1507 intern katılmıştır. Bu internlerin yüzde 19'u Ankara, 
yüzde 10'u istanbul, yüzde 9'u Anadolu Ü. Tıp Fakültelerinden geri kalanı 
ise daha küçük yüzdelerle diğer üniversitelerden mezun olmuşlardır. 

2. İnternlerin yüzde 12'si mezun olduğu Tıp Fakültesine bir başka 
fakülteden yatay geçiş yapmıştır. 

Fakülte değişikliği, uyum problemleri sebebiyle enerji kaybına neden 
olmakta ve öğrenci başarısını olumsuz yönde etkilemektedir. 

3. İnternlerin yüzde 35'i kız, yüzde 65'i erkektir. Anadolu, Gazi ve 
Marmara Üniversitelerinde, kız mezunlar diğerlerinde de erkek mezunlar 
çoğunluktadır. 

4. İnternlerin yüzde 73'ü genel lise, yüzde 9'u Anadolu Lisesi, yüzde 
6'sı özel lise mezunudur. 

Lise türlerine göre mezunların fakültelere dağılımı bakımından; 
Anadolu Lisesi mezunlarının en çok Ankara Ü. Tıp Fakültesine, Fen Lisesi 
mezunlarının Hacettepe Ü. Tıp Fakültesine, İmam-Hatip Lisesi 
mezunlarının Dicle Ü. Tıp Fakültesine, Teknik Lise ve Endüstri Meslek 
Lisesi mezunlarının Anadolu ve Dicle Ü. Tıp Fakültelerine, özel Lise 
mezunlarının Ankara Ü. Tıp Fakültesine girdiği görülmektedir. 

Genel Liseden en çok öğrenci alan fakülte Ankara Ü. Tıp Fakültesi, 
en az öğrenci alan fakülte ise Hacettepe Ü. Tıp Fakültesidir. 

5. İnternlerin yüzde 74'ü 1984 yılında tıp fakültelerine kaydolmuş 
ve normal süresi içerisinde mezun olmuşlardır. Yüzde 26'si ise bir veya 
daha fazla yıl sınıf tekrar ederek mezun olmuştur. Tüm grubun dörtte 
birinin bir veya daha fazla yıl kaybetmesi düşündürücüdür. 
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6T Internlerin tıp fakültesine girişte aldıkları ÖYS fen puanı 400 ila 750 
arasında değişmektedir. 

Bu kadar geniş bir alana yayılan öğrenci yeterliğinin eğitimin ürününü 
etkilemesi doğaldır. Giriş fen puanları bakımından fakülteler arasında 
anlamlı farklar vardır. 

7. öğrenciler genellikle ailelerinin desteği ile öğrenim yapmışlardır. 
Burs alarak veya çalışarak okuyanların oranı çok sınırlıdır. 

II. Eğitim Programları: 

Internler, tıp fakültelerinde okutulan dersleri genel olarak "Orta" 
derecede öğrenmişlerdir. 

Ancak, yüzde 58'i Biyofizik, yüzde 56'sı Embriyoloji, yüzde 52'si 
Fizik dersini az öğrendiklerini; 

Yüzde 62'si Bilgisayar Bilimini, yüzde 26'si Nükleer Tıp, yüzde 24'ü 
Plastik Cerrahi, yüzde 25'i de Güzel Sanatlar ve Beden Eğilimi dersini 
"Hiç" okumadıklarım belirtmişlerdir. 

Derslerin öğrenme dereceleri ayrıntılı olarak aşağıda verilmiştir : 

III- ADLİ TIP 

Adli Tıp dersi "Az" ile "Orta" arasında öğrenilmiştir, öğrenim 
seviyeleri bakımından fakülteler arasında fark vardır. 

II.2-ANATOMİ 

Anatomi dersi "Orta" nın biraz üstünde öğrenilmiştir. Tüm grubun 
yüzde 17'sinin "Az" seçeneğini seçmiş olması, Anatomi dersinin doktorluk 
mesleğindeki yeri ve önemi dikkate alındığında düşündürücüdür. 

II.3- ANESTEZİYOLOJİ 

Anesteziyoloji dersi "Az" ile "Orta" arasında, "Orta" kategorisine 
yaklaşan bir değerde öğrenilmiştir, öğrencilerin öğrenme seviyeleri 
bakımından, tıp fakülteleri arasında anlamlı farklar vardır. 

II.4-BİLGİSAYAR BİLİMİ 

Bilgisayar Bilimi dersi "Hiç" ile "Az" kategorileri arasında "Hiç" 
kategorisine yaklaşan bir düzeyde öğrenilmiştir. 
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II.5-BİYOFİZİK *7 

Biyofizik dersi "Az" ile "Orta" arasında öğrenilmiştir. 

H.6-BİYOİSTATİSTİK 

Biyoistatistik dersi "Az" ile "Orta" arasında öğrenilmiştir. 

11.7- BİYOKİMYA VE ORGANİK KİMYA 

Biyokimya ve Organik Kimya dersi "Orta" derecede öğrenilmiştir. 

11.8- GENEL CERRAHİ 

Genel Cerrahi dersi "Orta" ile "Çok" arasında öğrenilmiştir. 

11.9- GÖĞÜS VE KALP DAMAR CERRAHİSİ 

Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi dersi "Orta"nın biraz altında "Az" ile 
"Orta" dereceleri arasında öğrenilmiştir. 

Cumhuriyet Üniversitesi mezunlarının yüzde 88'i, Marmara 
Üniversitesi mezunlarını yüzde 65'i, Karadeniz Üniversitesi mezunlarının 
yüzde 39'u, Trakya Üniversitesi mezunlarının yüzde 38'i ise, bu dersi hiç 
okumadıklarını belirtmişlerdir. 

11.10-PEDİATRİK CERRAHİ 

Pediatrik Cerrahi dersi "Az" ile "Orta" dereceleri arasında 
öğrenilmiştir. 

11.11-PLASTİK CERRAHİ 

Plastik Cerrahi dersi "Az" seviyede öğrenilmiştir. 

11.12- DERMATOLOJİ 

Dermatoloji dersi "Orta" ile "Çok" arasında Öğrenilmiştir. 

11.13-EMBRİYOLOJİ 

Embriyoloji dersi "Az" ile "Orta" dereceleri arasında öğrenilmiştir. 

11.14- FARMAKOLOJİ 

Farmakoloji dersi "Orta" derecede öğrenilmiştir. 

11.15-FİZİK 
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Fizik dersi "Az" ile "Orta" dereceler arasında öğrenilmiştir. 

11.16- FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON 

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon dersi "Orta" ya yakın bir derecede 
öğrenilmiştir. 

11.17-FİZYOLOJİ 

Fizyoloji dersi "Orta" derecede öğrenilmiştir. 

11.18-HALK SAĞLIĞI 

Halk Sağlığı dersi ise "Orta" ile "Çok" arasında öğrenilmiştir. 

11.19- HİSTOLOJİ 

Histoloji dersi ise "Orta" derecede öğrenilmiştir. 

11.20- İÇ HASTALIKLARI 

İç Hastalıkları dersi "Orta" ile "Çok"dereceleri arasında öğrenilmiştir. 

0.1- ENDOKRİNOLOJİ 

Endokrinoloji dersi "Orta" derecede öğrenilmiştir. 

Q.2- GASTROENTEROLOJİ 

Gastroenteroloji dersi "Orta" ile "Çok" seçenekleri arasında 
ancak, "Orta" ya yakın bir düzeyde öğrenilmiştir. 

0.3-HEMATOLOJİ 

Hematoloji dersi "Orta" ile "Çok" seçenekleri arasında ancak, 
"Orta"ya yakın bir düzeyde öğrenilmiştir. 

0.4 ONKOLOJİ 

Onkoloji dersi "Az" ile "Orta" dereceleri arasında öğrenilmiştir. 

0.5-PULMONER HASTALIKLAR 

Bu ders "Orta" derecede öğrenilmiştir. 
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Kardiyoloji dersi "Oıta" ile "Çok" dereceleri arasında 
öğrenilmiştir. 

0.7- ENFEKSİYON HASTALIKLARI 

Bu ders, "Orta" ile "Çok" dereceleri arasında öğrenilmiştir. 

0.8-ROMATOLOjt 

Romatoloji dersi "Orta" derecede öğrenilmiştir. 

0.9- NEFROLOJİ 

Nefroloji dersi "Oıta" derecede öğrenilmiştir. 

11.21- KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 

Kadın Hastalıkları ve Doğum dersi, "Orta" ile "Çok" dereceleri 
arasında öğrenilmiştir. 

11.22-KIRSAL HEKİMLİK 

Kırsal Hekimlik dersi "Orta"nın üzerinde öğrenilmiştir. 

11.23- KULAK-BURUN-BOĞAZ 

Kulak-Burun-Boğaz "Orta" ile "Çok" dereceleri arasında 
öğrenilmiştir. 

11.24-MİKROBİYOLOJİ 

Mikrobiyoloji dersi "Orta" derecede öğrenilmiştir. 

11.25-PARAZİTOLOJİ 

Parazitoloji dersi "Orta" derecede öğrenilmiştir. 

11.26- NÖROLOJİ 

Nöroloji dersi "Orta"nın üzerinde öğrenilmiştir. 

11.27-NÖROŞİRURJİ 

Nöroşirurji dersi "Orta" derecede öğrenilmiştir. 
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11.28-NÜKLEER TIP 

Nükleer Tıp dersi "iliç" ile "Az" arasında öğrenilmiştir. 

11.29-OFTALMOLOJİ 

Oftalmoloji dersi "Orta" derecenin biraz altında öğrenilmiştir. Ancak, 
tüm grubun yüzde 30'unun "Hiç" ile "Az" kategorilerini seçmiş obuası 
düşündürücüdür. 

11.30-ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 

Ortopedi ve Travmatoloji dersi, "Orta" derecenin üzerinde 
öğrenilmiştir. 

11.31-ACİL TIP HEKİMLİĞİ 

AcilTıp Hekimliği "Orta"nın biraz altında öğrenilmiştir. 

11.32- PATOLOJİ 

Patoloji dersi "Orta" derecede öğrenilmiş olup, bilhassa öğrenme 
seviyeleri bakımından fakülteler arasında anlamlı farklılığın bulunduğu 
söylenebilir.. 

0.1-GENEL PATOLOJİ 

Genel Patoloji dersi, "Orta" derecenin biraz altında fakat "Orta" 
dereceye yakın bir seviyede öğrenilmiştir. 

0.5-NEFROPATOLOJİ 

Tıp eğitimi sırasında okutulan Nefropatoloji dersi "Az" ile 
"Orta" arasında öğrenilmiştir. 

0.3-NÖROPATOLOJİ 

Nöropatoloji dersi "Az" ile "Orta" dereceleri arasında ancak, 
"Orta"ya yakın bir düzeyde öğrenilmiştir. 

0.4- GASTROENTESTlNAL SİSTEM PATOLOJİSİ 

Bu ders "OıtaMnın biraz altında öğrenilmiştir. 

0.5-KEMİK PATOLOJİSİ 

Kemik Patolojisi dersi "Az" ile "Orta" arasında öğrenilmiştir. 
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0.6- HEMATOPATOLOjt 

Hematopatoloji dersi "Az" ile "Orta" dereceleri arasında, 
"Orta"ya daha yakın bir düzeyde öğrenilmiştir. 

11.33- PEDİATRİ 

Pediatri dersi "Orta"nın üzerinde öğrenilmiştir. 

0.1-HEMATOLOJİ 

Hematoloji dersi "Orta"nın biraz üstünde öğrenilmiştir. 

0.2-KARDİYOLOJİ 

Kardiyoloji dersi "Orta" derecede öğrenilmiştir. 

0.3-ALLERJİ 

Allerji dersi "Orta" derecenin altında öğrenilmiştir. 

0.4-ONKOLOJİ 

Onkoloji dersi "Az" ile "Orta" derece arasında öğrenilmiştir. 

0.5-NEFROL0Jİ 

Bu dersin öğrenilme derecesi "Orta"nm biraz üzerindedir. 

0.6-YENİDOĞAN VE PREMATÜRE 

Bu ders te "Orta"derecenin üzerinde öğrenilmiştir. 

0.7-GÖĞÜS HASTALIKLARI 

Pedialrik Göğüs Hastalıkları dersi "Orta"nın üzerinde öğrenilmiştir. 

0.8-ENFEKSİYON HASTALIKLARI 

Bu ders "Orta"nın biraz üzerinde öğrenilmiştir. 

0.9-METABOLİZMA HASTALIKLARI 

. Bu ders "Orta"ya çok yakın derecede öğrenilmiştir. 

0.10-GENETİK HASTALIKLAR 

Bu grup dersler de "Az" ile "Orta" dereceler arasında 
öğrenilmiştir. 
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11.34- PSİKİYATRİ 

Bu ana bilim dalı dersi "Orta"nın üzerinde öğrenilmiştir. 

0.1- ERİŞKtN PSİKİYATRİSİ 

"Orta" derecenin üzerinde öğrenilmiştir. 

0.2- ÇOCUK PSİKİYATRİSİ 

Çocuk psikiyatrisi dersi "Az" ile "Orta" dereceler arasında 
öğrenilmiştir. Erişkin ve çocuk psikiyatrisi öğrenimi fakülteler arasında 
anlamlı farklar göstermektedir. 

1135-PSİKOLOJİ 

Bu ders "Az" ve "Orta" dereceler arsında öğrenilmiştir. 

11.36-RADYOLOJİ 

Bu ana bilim dalı dersi "Orta" dereceye yakın bir derecede 
öğrenilmiştir. 

11.37-TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK 

Bu ders "Az" ile "Orta" derecede öğrenilmiş olup fakülteler arasında 
anlamlı bir fark bulunmaktadır. 

11.38- TIBBİ DEONTOLOJİ 

Bu ders "Orta"nın üzerinde "İyi" dereceye yaklaşan bir düzeyde 
öğrenilmiştir. Fakülteler arasında anlamlı bir fark bulunduğu 

• görülmektedir. 

11.39- ÜROLOJİ 

Üroloji dersi "Orta" ile "İyi " dereceleri arasında öğr enilmiştir. 
Fakülteler arasında anlamlı bir fark vardır. 

TIP DIŞI DERSLER 

11.40- ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ 

Bu ders "Orta"nın üzerinde öğrenilmiştir. 

11.41- GÜZEL SANATLAR VE BEDEN EĞİTİMİ 

Bu ders "Az" ve "Orta" dereceler arasında öğrenilmiş olup 
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"Hiç"kategorisi de dikkati çekecek kadardır. 

11.42- TIBBİ İNGİLİZCE 

Bu ders "Az" ve "Orta" dereceler arasında öğrenilmiştir. Fakülteler 
arasında önemli farklar vardır, 

11.43-TÜRK DİLİ 

Tıp dışı dersler grubunda okutulan Türk Dili dersi mezunlarca "Orta" 
derecede öğrenilmiştir. 

TIP EĞİTİMİNDE KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLERİ 
KULLANMAYI ÖĞRENME DERECELERİ 

Araştırmanın bulgularına göre, kullanılan araç ve gereçlerden tıp 
eğitiminde tansiyon aletinin "Tam"a yakın derecede; steteskop, pansuman 
seti, refleks çekici gibi araçların "Çok iyi" derecenin üzerinde; Otoskop, 
Oftolmaskop, Derin Duyu Çatalı gibi araçların "Orta" ile "fok iyi" 
dereceleri arasında öğrenildiği söylenebilir. 

TIP ÖĞRETİMİNDE KAZANDIRILMASI GEREKEN 
BECERİLERİN ÖĞRENİLME DERECESİ 

İlgili verilerin sonuçlarına göre; internlerin, tıp öğreniminde kazanmış 
olmaları beklenen becerilerin demonstrasyonunu genellikle izledikleri, 
önemli bir kısmını bizzat yaptıkları ve gerektiğinde yine yapabilecekleri 
görüşünde oldukları anlaşılmaktadır. 

Bu beceriler, genellikle, bir pratisyen hekimin mesleki 
uygulamalarında karşılaşacağı, haşarı ile yapması gereken davranışlar 
olarak seçilmiş ve üç boyutta test edilmiştir. 

Birinci boyutta, intcrnlere bu becerilerin demonstrasyonunu izleyip 
izlemediği sorulmuştur. 

Bu boyutta dikkati çeken hususlar şunlardır: 

- Tüm grubun yüzde 40'ı otopsi, yüzde 39'u trakaestomi, yüzde 22'si 
göğüse tüp konulması ve drenajı, yüzde 19'u rahim -içi araç takılması ve : 
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doğum kontrol metodları, yüzde 12'si mide lavajı, yüzde 1 l'i sağlık ocağı 
hekiminin görevleri ve yanık tedavisi uygulamalarını "Hiç" izlemediklerini 
belirtmişlerdir. 

İkinci boyutta, inlernlerin bu becerileri bizzat kendilerinin yapıp 
yapmadıkları sorulmuştur. 

Bu boyutla dikkati çeken hususlar şunlardır: 

Tüm grubun yüzde 92'si trakaestomi, yüzde 83'ü göğüse tüp 
konulması ve drenajı, yüzde 811 otopsi, yüzde 61'i torasentez, yüzde 56'sı 
rahim-içi araç takılması ve doğum kontrol metodları, yüzde 55'i kırığı atele 
alma ve alçı uygulama, yüzde 54'ü cut-dovvn, yüzde 5l'i parasentez 
uygulamasını hiç yapmadıklarını belirtmişlerdir. Bu gruptaki, hastadan 
hikaye alma, sistemlerin fizik muayenesi, damara girme ve damar içine 
sıvı ve ilaç uygulaması, adele içi, deri altı, deri içi enjeksiyonların tatbiki, 
dikiş atma ve dikiş alma, kan sayımı, periferik kan yayması ve formül 
yapılması, akciğer grafisi ve karın filmi okuması gibi becerilerin ise 
inlernlerin hemen hemen tümü tarafından yapıldığı anlaşılmıştır. 

Üçüncü boyutta internlere bu becerileri gerektiğinde yapıp 
yapamayacakları sorulmuştur. 

Bu boyutta elde edilen sonuçlar şunlardır: Tüm grubun yüzde 74'ü 
irakaestomi, yüzde 65'i göğüse tüp konulması ve «drenajı, yüzde 60'ı otopsi, 
yüzde 38'i cut-dovvh, yüzde 37'si kırığı atele alma ve alçı, yüzde 35'i 
torasentez ve rahim-içi araç takılması ve doğum kontrol metodları, yüzde 
29'u endotrakeal entübasyon, yüzde 26'sı parasentez, yüzde 25'i kulak 
yıkama burun tamponu vb. acil KBB tedavilerini yapamayacaklarını ifade 
etmişlerdir. 

Bu sonuçlara göre; tüm grubun yüzde 74'ü trakaestomi 
yapamayacağını belirtmektedir. Zira, tüm grubun yüzde 39'u 
trakaestominin nasıl yapıldığını hiç görmemiş ve tüm grubun yüzde 92'si 
bir kere bile trakaestomi yapmayı denememiştir. Yüzde 74 ile 92 
arasındaki yü2de 18 fark, yapmadım ama gerekirse yaparım anlamını 
taşımaktadır. Bunun gibi 1989-1990 öğretim yılı tıp fakültesi mezunları; 
göğüse tüp konulması ve drenajı, otopsi, cut-dovvn, kırığı atale alma ve 
alçı, torasentez, rahim-içi araç takılması ve doğum kontrol metodları, 
endotrakeal entübasyon, parasentez, acil KBB tedavilerini de genellikle, 
nasıl yapıldığını izlemedikleri veya bizzat yapmadıkları için gerektiği 
zaman yapamayacakları görüşündedirler. 
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Bir pratisyen hekim için, bu becerilerin hangisinin ne derece önemli 
olduğu "Öğretim Üye ve Yardımcıları Araştırma Anketi" nin 11. sorusu ile 
"Bilmesi Şart Değil", "Bilmesi Gerekir" ve "Mutlaka Yapabilmelidir" 
seçenekleri çerçevesinde sorulmuştur. Bu anketten elde edilen sonuçlara 
göre beceri listesine ilişkin görüş ve öneriler, yeniden düzenlenecektir. 

Kuşkusuz, bu listede yer alan becerilerin kazanılması, uygulama 
düzeyinde bilgi ve kas çalışması yönünden de pratik gerektirmektedir. 
Bilgi edinme ve pratik, öğrencinin öğrenme gücü, hazır bulunuşlugu 
(readiness), motivasyonu, fizikî ve ruhî kondisyonu ile öğrenilecek 
konunun basit veya karmaşık oluşu, uyaranın (stimulus) şiddeti, birden çok 
duygu organı ile etkileşimi, ihtiyaç karşılama gücü ve önceki 
öğrenilenlerle ilişkisine bağlıdır. 

YABANCI DİL BİLGİSİ 

İnternlerin yarısı yabancı dil yönünden "Yetersiz" veya "Az yeterli" 
yüzde 30'u "Orta" derecede yeterli; yüzde 20'si ise "Çok" veya "Tam" 
derecede yeterlidir. 

Buna göre; internlerin ancak beşte birinin tıp alanında yabancı dilde 
yazılmış bir yayını izleyebilecek derecede dil bildiği anlaşılmaktadır. 

TIP ALANINDA İZLENEBİLEN PERİYODİK SAYISI 

İnternlerin yüzde 64'ü tıp alanında herhangi bir periyodiği 
izlemediklerini belirtmişlerdir. 

Alanı ile ilgili yayını izlemeyen internlerin gelecekteki mesleki 
durumları düşündürücüdür. 

ABONE OLUNAN PERİYODİK SAYISI 

Tıp fakültesi 1989-1990 öğretim yılı mezunlarının yüzde 77'si hiç bir 
periyodiğe abone değildir. 

• Bu mezunların bir kısmının daha sonra abone olması olası ise de bu 
bulgu ilgililerin dikkatini çekici görülmüştür. 

MECBURİ STAJ DIŞINDA YURTİÇİNDE VE YURTDIŞINDA 
YAZ STAJI YAPMA 

İnternlerin yüzde 22'si mecburi staj dışında yurtiçinde ayrıca staj 
yapmıştır. 
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Internlcrin yalnızca yüzde 8'i yurtdışında staj yapma olanağı 
bulmuştur. 

İHTİSAS YAPMA İSTEĞİ 

1989-1990 Öğretim yılı mezunları tıpta ihtisas yaparak uzman olmayı" 
"Çok" ile "Tam" arasında istemektedir. 

Bu bulgu, toplumun pratisyeniik ve uzmanlıkla ilgili değer yargılan 
ile tıp fakültesinde öğrenciye kazandırılan mesleki bilgi, beceri, tutum ve 
alışkanlıkların, öğrencinin "benlik tasarımı" nda oluşturduğu 
değerlendirme kriterleriyle ilgilidir. 

Kuşkusuz, bu bulgunun ne kadarının, toplumun pratisyen hekim ile 
uzman hekime verdiği değer farkından, ne kadarının tıp fakültesinde 
verilen eğitimin pratisyen hekime kazandırdığı mesleki yeterliğe güven 
duygusundan, ne kadarının da yükselme ve uzmanlaşma beklentisinden 
geldiği ayrı bir araştırma konusudur. 

KENDİNE GÜVEN DUYMA 

İnternler, hekimlik uygulamasında kendilerine "Orta" ile "Çok" 
arasında güven duymaktadır. 

Bu bulgu, kendine güven duygusu bilgisizlikten gelmediği oranda, 
meslekte başarılı olabilir anlamına gelebilir. Kendime "Hiç" 
güvenmiyorum diyen grubun (68 intern) durumu düşündürücüdür. 

DOKTORLUK MESLEĞİ İLE İLGİLİ BAZI TUTUM VE 
ALIŞKANLIKLARA ÖNEM VERME 

1989-1990 öğretim yılı tıp fakültesi mezunları, insan sevgisi, sır 
saklama, fedakârlık yapma, kendini yenileme, bilimsel şüpheciliğe sahip 
olma, meslektaşın kararına saygılı olma, temiz olma ve tıp 
uygulamalarında ekonomiye özen gösterme gibi meslekî tutum ve 
alışkanlıkları "Çok" ile "Tam" arasında; meslekte paraya önem verme ve 
hastaya doğru teşhis söyleme tutum ve alışkanlıklarına da "Orta" ile "Çok" 
arasında önem vermektedirler. Sayısı az da olsa (yüzde 1) bazı internlerin 
temiz olmaya ve kendini yenilemeye hiç önem vermediğini belirtmiş 
olması düşündürücüdür. 
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TIP FAKÜLTELERİ DEKANLARININ TIP EĞİTİMİ 
İLE İLGİLİ ANKETE VERDİKLERİ CEVAPLARIN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

I. GENEL ÖZELLİKLER 

Ankete cevap veren 23 tıp fakültesi dekanından yüzde 56' sının İstanbul, 
yüzde 26'sının Ankara, yüzde 13'ünün Hacettepe ve yüzde 4'ünün (bir dekan) 
Atatürk Tıp Fakültesi mezunu oldukları ve yüzde 43'ünün 1-3 yıldır, yüzde 
30'unun 4-6 yıl ve yüzde 13'ünün 7 yıldan fazla görevde oldukları 
anlaşılmıştır (TABLO 1-2). Dekanların yüzde 26'sı îç Maslalıkları (6 Dekan), 
yüzde'2.1'i (5 Dekan) Genel Cerrahi ve yüzde 13'ü (3 Dekan) Anesteziyoloji 
uzmanlık dalından gelmişlerdir. Tıp Fakültesi .dekanlarımızın uzmanlık, 
doçentlik, ve profesörlük unvanı aldıkları kurumlara göre dağılımı TABLO 
4-5-6'da görülmektedir. 

ıı. ÖĞRETIM ÜYE VE YARDIMCILARININ TAM ZAMANLI VE 
KISMİ STATÜDE ÇALIŞMA DURUMLARI 

Öğretim üyelerinin tıp fakültelerine dağılımında sayı ve alan 
bakımından önemli farklar vardır. 

Tıp Fakültelerinde bulunan tüm öğretim elemanlarının yüzde 33.4'ü 
Tam zamanlı profesör, yüzde 28.7'si tam zamanlı doçent, yüzde 13.8'i kısmi 
statüde profesördür. (Tablo 7) 

Profesörlerin yüzde 54.8'i, doçentlerin yüzde 36'sı, yardımcı doçentlerin 
yüzde 18'i, öğretim görevlilerinin yüzde 42'si, Hacettepe Tıp, istanbul Tıp, 
Cerrahpaşa Tıp ve Ankara Ü. Tıp Fakültelerinde kalan yüzdeleri ise, diğer 19 
Tıp Fakültesinde bulunmaktadır. 

Tıp. Fakültelerinde görev yapan öğretim üyelerinin yüzde 47.2'si 
profesör, yüzde 28.9'u doçent, yüzde 17.8'i yardımcı doçent, yüzde 6.1 'i 
öğretim görevlisidir. Görüldüğü gibi piramit tersine dönmüş durumdadır.J3u 
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durum değiştirilemez ise, profesör sayısı giderek azalacak ve akademik yapı 
bozulacaktır. 

öğretim elemanlarının yüzde 39'u akademik unvanları karşılığı kadroda 
değildir. (Tablo 8) 

Bilim dallarına ve akademik unvanlarına göre tam zamanlı ve kısmi 
statüde bulunan öğretim üyelerinin ve yardımcılarının sayılan 
incelendiğinde; 

TEMEL TIP BİLİMLERİ: 

a) ANATOMİ DALINDA Cumhuriyet, Fırat, İnönü ve Karadeniz 
Tıp'ta yalnızca bir tam zamanlı Yardımcı Doçent bulunduğu, Erciyes Tıp'ta 
bir Yardımcı Doçent ve bir öğretim görevlisi tam zamanlı olarak bulunduğu, 
Selçuk Tıp'ta iki Yardımcı Doçent, Uludağ Tıp'ta iki Profesör ve Trakya * 
Tıp'ta bir Profesör, bir Doçent bulunduğu görülmektedir. Ülkemizde 
Anatomi Dalında hemen hepsi tam zamanlı olan toplam 100 öğretim üye ve 
yardımcısı mevcuttur. 

Cumhuriyet, Dicle, Erciyes, Fırat, Gaziantep, İnönü, Karadeniz, 
Marmara, Selçuk Üniversiteleri Tıp Fakültelerinde hiç Anatomi Profesörü 
bulunmamaktadır. Bunlardan Cumhuriyet, Erciyes, Fırat, İnönü, Karadeniz, 
Marmara ve Selçuk Üniversiteleri Tıp Fakültelerinde Anatomi Doçenti de 
yoktur. Anatomi Profesörlerinin yüzde 28'i Hacettepe Üniversitesinde 
toplanmıştır. (Tablo 9) 

b) AJNESTEZİYOLOJİ DALINDA Atatürk, Cumhuriyet, Dicle, 
Erciyes, Fırat, Gaziantep, İstanbul, Marmara ve Selçuk Üniversitesi Tıp 
Fakültelerinde hiç Anesteziyoloji Profesörü bulunmamaktadır. Bunlardan 
Atatürk ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültelerinde Anesteziyoloji Doçenti de 
yoktur. Anesteziyoloji Profesörlerinin yüzde 19'u Ege Üniversitesi Tıp 
Fakültesinde toplanmıştır. Atatürk Tıp'ta 2 Y.Doç., Cumhuriyet Tıp'ta 2 
Y.Doç., Fırat Tıp'ta 1 Doç., İnönü Tıp'ta 1 Prof., Marmara Tıp'ta 1 Doç.ve 1 
Y.Doç., Erciyes Tıp'ta 3 Y.Doç., Gaziantep Tıp'ta 1 Doç. ile 1 Y.Doç. ve 
Erciyes Tıp'ta 3 Y.Doç. tam zamanlı olarak görev yapmaktadır. 

Ankete katılan 23 tıp fakültesinde Anesteziyoloji Dalında 105'i tam 
zamanlı olan 110 öğretim üyesi ve yardımcısı bulunmaktadır. (Tablo 10) 

c) BİYOFİZİK DALİNDA Dokuzeylül, Erciyes, Fırat, İnönü, 
Karadeniz, Ondokuz Mayıs, Trakya ve Uludağ Tıp Fakültelerinde hiç K 
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öğretim üye ve yardımcısı bulunmamaktadır. Anadolu Tıp'ta 1 Y.Doç., 
Atatürk, Cumhuriyet, Çukurova, Gazi ve Marmara Tıp'ta 1 Doç. 
bulunmaktadır. Ankara, Dicle, Hacettepe ve Cerrahpaşa Tıp'ta toplam 3, 
istanbul Tıp Fakültesinde toplam 4 öğretim üyesi bulunmaktadır. 
Ülkemizdeki 23 tıp fakültesinde Biyofizik Dalında toplam 26 öğretim üye ve 
yardımcısı mevcuttur. (Tablo 11) 

d) BİYOİSTATISTİK DALINDA, Atatürk, Dokuzeylül, Cerrahpaşa, 
Karadeniz, Öndokuz Mayıs, Gazi, Gaziantep, Selçuk ve Trakya Tıp 
Fakültelerinde hiç bir öğretim üye ve yardımcısı yoktur. Bu alanda 
Türkiye'de toplam hepsi tam zamanlı 16 öğretim üye ve yardımcısı 
mevcuttur. (Tablo 12) 

e) BİYOKİMYA DALINDA, hepsi tam zamanlı olmak üzere Trakya 
Tıp'ta 1 Y.Doç., Fırat, İnönü ve Ondokuz Mayıs'ta 2 öğretim üyesi, Atatürk, 
Karadeniz ve Uludağ Tıp'ta 3 öğretim üyesi bulunmaktadır. Diğerlerinde 
öğretim üye sayısı 4 ve üzerinde olup ülkemizdeki tıp fakültelerinde toplam 
97 öğretim üye ve yardımcısı mevcuttur/Gaziantep Tıp Fakültesinde 
Biyokimya Dalında öğretim üyesi yoktur. 

0 TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK DALINDA, Ege, Erciyes, Fırat, 
Gaziantep, Karadeniz, Marmara ve Trakya Tıp Fakültelerinde 1 öğretim 
üyesi, Atatürk Tıp Fakültesinde 2, Akdeniz, Ankara, Cumhuriyet, Çukurova, 
Dicle, Dokuzeylül, Gazi ve Ondokuz Mayıs Tıp Fakültelerinde 3 öğretim 
üyesi bulunmaktadır. Uludağ Tıp Fakültemizde Tıbbi Biyoloji ve Genetik 
konusunda öğretim üyesi yoktur. Ülkemizde 23 tıp fakültesinde Tıbbi 
Biyoloji ve Genetik Dalında toplam 64 öğretim üye ve yardımcısı tam 
zamanlı olarak görev yapmaktadır. (Tablo 36) 

g) PATOLOJİ DALINDA, Gaziantep, İnönü ve Trakya Tıp 
Fakültelerinde 1, Ondokuz Mayıs, Atatürk, Dicle, Fırat Tıp Fakültelerinde 2, 
Cumhuriyet, Dokuzeylül, Erciyes, Karadeniz ve Selçuk Tıp Fakültelerinde 3 
tam zamanlı öğretim üyesi vardır. Diğerlerinde ise 4 ve üzerindedir. 
Hacettepe Tıp Fakültesinde 14 tam zamanlı öğretim üyesi bulunmaktadır. 
Ülkemizdeki tıp fakültelerinde 91'i tam zamanlı olmak üzere toplam 106 
öğretim üye ve elemanı bulunmaktadır. (Tablo 32) 

h) MİKROBİYOLOJİ ALANINDA, Karadeniz Tıp'ta T, Trakya, 
Ondokuz Mayıs, inönü, Gaziantep, Fırat ve Çukurova Tıp Fakültelerinde 2, 
Akdeniz ve Marmara Tıp'ta 3 öğretim üyesi bulunmaktadır. Ayrıca Ankara 
Tıp Fakültesinde tam zamanlı 10, istanbul Tıp'ta 11 ve Hacettepe Tıp 
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FalttHvtesTTfiîe 12 öğretim üyesi görev yapmaktadır. Ülkemizde Mikrobiyoloji 
alanında tıp fakültelerinde 110'u tanı zamanlı olmak üzere toplam 114 
öğretim üyesi halen görev yapmaktadırlar. (Tablo 26) 

ı) FİZYOLOJİ ALANINDA, Uludağ, Marmara, Karadeniz, İnönü, 
Atatürk Tıp Fakültelerinde sadece 1 öğretim üyesi, Trakya Tıp'ta 2, Fırat, 
Cumlıuriyet ve Anadolu Tıpta 3, Diğerlerinde 4 ve üzerinde öğretim üyesi 
bulunmaktadır. 23 tıp fakültesindeki Fizyoloji öğretim üyelerinin toplam 
86'sı tam zamanlı olarak çalışmaktadır. (Tablo 21) 

i) FARMAKOLOJİ ALANINDA, Trakya, Karadeniz, İnönü, Fırat, 
Dokuzeylül ve Cumhuriyet Tıp Fakültelerinde 1 öğretim üyesi 
bulunmaktadır. Anadolu, Erciyes, Marmara ve Ondokuz Mayıs'ta 2 öğretim 
üyesi vardır. Uludağ, Akdeniz, Atatürk ve Dicle Tıp Fakültelerinde 
Farmakoloji alanında 3 öğretim üyesi bulunmaktadır. 23 tıp fakültesinde 70'i 
tam zamanlı olmak üzere toplam 71 öğretim üye ve yardımcısı 
bulunmaktadır. (Tablo 19) 

KLİNİK TIP KİLİMLERİ 

j) İÇ HASTALIKLARI DALINDA, tıp fakültelerinde 288'i tam zamanlı 
olmak üzere toplam 363, öğretini üye ve yardımcısı mevcuttur. Trakya tıp'ta 
2, Gaziantep ve İnönü Tıp'ta 1 tam zamanlı öğretim üyesi vardır. Cumhuriyet 
Tıp'ta 3, Fırat Tıp'ta 5, Dokuzeylül ve Selçuk Tıp'ta 7 öğretim üyesi tam 
zamanlı olarak görev yapmaktadır. Ankara Tip'ta 38 tam zamanlı ve 50 kısmî 
statüde, Ege Tıp'ta 18 tam zamanlı ve 38 için kısmi statüde öğretim üyesi 
bulunmaktadır. İstanbul Tıp'ta 23 tam zamanlı, 39 kısmî, Hacettepe Tıp'ta 29 
lam zamanlı ve 42 kısmî statüde görevini yapmaktadır. (Tablo 23) 

k) PEDİATRİ DALINDA, 23 tıp fakültesinde 217'si tam zamanlı 
toplam 242 Öğretim üyesi görev yapmaktadır, inönü Tıp'ta 1 tam zamanlı, 
Gaziantep Tıp'ta 2, Karadeniz, Marmara, Ondokuz Mayıs, Dicle, Atatürk ve 
Fırat Tıp Fakültelerinde 4 öğretim üyesi, Akdeniz, Anadolu ve Ondokuz 
Mayıs Tıp'ta 7 tam zamanlı öğretim üyesi bulunmaktadır. Ankara Tıp'ta 22 
tanı zamanlı ve 2 kısmî statüde, Cerrahpaşa Tıp'ta 16 lam zamanlı ve 2 kısmî 
statüde ve Hacettepe Tıp'ta 59 tam zamanlı ve 2 kısmî statüde öğretim üyesi 
görev yapmaktadır. (Tablo 33) 

1) KADİN HASTALIKLARI VE DOĞUM DALİNDA, Ülkemizde 87' 
si tam zamanlı toplam 125 öğretim üyesi bulunmaktadır. Halen Cumhuriyet 

> Tıp, Selçuk t ıp ve inönü Tıp'ta tam zamanlı öğretim üyesi bulunmamaktadır. 
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(Jazıantep Tıp'ta 1 tam zamanlı, Akdeniz, Atatürk ve Karadeniz Tıp'ta l tam 
zamanlı öğretim üyesi bulunmaktadır. Diğerlerinde 3 ila 8 arasında öğretim 
üyeleri değişme göstermekte, Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde 13, istanbul Tıp 
Fakültesinde 10, Hacettepe Tıp Fakültesinde 8 tam zamanlı öğretim üyesi 
bulunmaktadır. (Tablo 24) 

m) GENEL CERRAHI DALINDA, 23 tıp fakültesinde 166'sı tam 
zamanlı toplam 216 öğretim üyesi bulunmaktadır. Halen İnönü Tıp 
Fakültesinde tam zamanlı öğretim üyesi yoktur. Ege Tıp Fakültesinde 3, 
Cumhuriyet, Dicle, Dokuzeylül, Marmara Tıp Fakültelerinde 4 tam zamanlı, 
diğerlerinde 5 ila 8 tam zamanlı öğretim üyesi bulunmaktadır. İstanbul Tıp 
Fakültesinde 29 lam zamanlı ve 20. kısmî statüde, Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesinde 21 tam zamanlı ve 15 kısmî statüde, Ege Tıp Fakültesinde 3 
tam zamanlı ve 8 kısmî stadüde öğretim üyesi bulunmaktadır. (Tablo 14) 

n) DİĞER CERRAHİ BİLİM DALLARINDA, 

Ürolojide 23'ü tam zamanlı olmak üzere toplam 85 öğretim üyesi 
bulunmaktadır. Tıp Fakültelerinde 1 ile 6 arasında değişen sayılarda tam 
zamanlı ve 1 ile 9 arasında değişen sayılarda kısmî statüde öğretim üyesi 
bulunmaktadır. Halen İnönü Tıp'ta öğretim üyesi yoktur. (Tablo 39> 

Ortopedi'de 91 'i tam zamanlı olmak üzere toplam 108 öğretim üyesi 
mevcuttur. İnönü Tıp'ta 1 tam zamanlı, Anadolu, Atatürk, Gaziantep, Trakya 
ve Marmara Tıp'ta 2 tam zamanlı diğerlerinde 3-8 arasında değişen tam 
zamanlı öğretim üyeleri bulunmaktadır, istanbul Tıp'ta tam zamanlı 11 ve 6 
kısmî statüde öğretim üyesi bulunmaktadır. Tablo 31) 

Göz Hastalıkları konusunda 23 tıp fakültesinde 68'i tam zamanlı toplam 
95 öğretim üyesi bulunmaktadır.'Halen İnönü Tıp'ta lam zamanlı öğretim 
üyesi yoktur. Diğerlerinde 1-8 arasında tam zamanlı, ve 1-14 arası kısmî 
statüde öğretim üyesi bulunmaktadır. (Tablo 30) 

KBB konusunda 73'ü tam zamanlı toplam 103 öğretim üyesi 
bulunmaktadır. Gaziantep, İnönü ve Trakya Tıp'ta 1 tam zamanlı, 
diğerlerinde 2-9 arasında değişen sayılarda tam zamanlı öğretim üyeleri 
görev yapmaktadırlar. Tıp fakültelerinde 2-4 arasında değişen kısmî statüde 
olanlar mevcuttur. (Tablo 25) 

Nöroşirurji Dalında 72'si tam zamanlı toplam 88 öğretim üyesi vardır. 
Her tıp fakültesinde 1-8 arasında değişen sayılarda Nöroşirurji tam zamanlı 
öğretim üyesi vardır. (Tablo 28) 
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Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi konusunda 22'si tam zamanlı toplam 36 
öğretim üyesi vardır. Halen Trakya, Selçuk, Karadeniz, İnönü, Gaziantep, 
Fırat, Ege, Dicle, Atatürk, Cumhuriyet, Anadolu ve Akdeniz Üniversitesi Tıp 
Fakültelerinde tam zamanlı öğretim üyesi yoktur. (Tablo 17) 

Pediatrik Cerrahi konusunda 32'si tam zamanlı toplam 36 öğretim üyesi 
vardır ve Trakya, Cerrahpaşa (?) Tıp, İnönü, Gaziantep, Fırat, Anadolu, 
Atatürk ve Cumhuriyet Tıp Fakültelerinde tam zamanlı öğretim üyesi 

, bulunmadığıankette bildirilmiştir. (Tablo 16) 

Göğüs ve Kalp Cerrahisi konusunda 23 tıp fakültesinde 89'u tam 
zamanlı toplam 100 öğretim üyesi bulunmaktadır. Halen Marmara Tıp, İnönü 
Tıp Fakültelerinde tam zamanlı öğretim üyesi bulunmamaktadır. 
Diğerlerinde 1-9 arasında tam zamanlı öğretim üyesi, Ankara Tıp'ta 11 tam 
zamanlı öğretim üyesi vardır. (Tablo 15) 

Halk Sağlığı konusunda 81'i tam zamanlı toplam 82 öğretim üyesi 
vardır ve Gaziantep Tıp ile İnönü Tıp'ta halen öğretim üyesi yoktur. 
Diğerlerinde 1-6 arası Hacettepe Tıp'ta 14 tam zamanlı öğretim üyesi 
bulunmaktadır. (Tablo 22) 

'Dermatoloji konusunda 58' i tam zamanlı toplam 69 öğretim üyesi 
vardır. Fakültelerdeki sayılan 1-8 arasında değişmektedir. 

Nöroloji konusunda 85'i tam zamanlı toplam 101 öğretim üyesi 
bulunmaktadır, Sayıları 1-12 arasında değişmektedir, istanbul Tıp'ta 11 ve 
Hacettepe Tıp'ta 12 öğretim üyesi bulunmaktadır. (Tablo 27) 

FTR konusunda 63'ü tam zamanlı toplam 68 öğretim üyesi 
bulunmaktadır. Trakya Tıp, Gaziantep Tıp, Fırat Tıp ve İnönü Tıp'ta halen 
FFR konusunda öğretim üyesi yoktur. (Tablo 20) 

Nükleer Tıp konusunda 28'i tam zamanlı toplam 32 öğretim üyesi 
vardır. Atatürk, Cumhuriyet, Erciyes, Fırat, Gaziantep, İnönü, Marmara ve 
Selçuk Tıp'ta henüz bu konuda Öğretim üyesi yoktur. Diğerlerinde 1-4 
arasında değişen sayılarda Öğretim üyesi bulunmaktadır. (Tablo 29) 

Radyoloji konusunda 73'ü tam zamanlı toplam 78 öğretim üyesi vardır. 
Fırat ve İnönü Tıp'ta halen tam zamanlı öğretim üyesi yoktur. Diğerlerinde 
1-6 arasında tam zamanlı öğretim üyesi vardır. (Tablo 35) 

Psikiyatri konusunda 84'ü tam zamanlı toplam 103 öğretim üyesi vardır. 
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Halen Gaziantep ve İnönü Tıp Fakültelerinde öğretim üyesi yoktur. 
Diğerlerinde 1-9 arasında, Hacettepe Tıp'ta 13 ve Ankara Tıp'ta 14 tam 
zamanlı öğretim üyesi bulunmaktadır.(Tablo 34) 

Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları konusunda 23 tıp 
fakültesinde 18'i tam zamanlı toplam 26 öğretim üyesi vardır. Ankara Tıp, 
Ege Tıp, Fırat Tıp, Gazi Tıp ve Ondokuz Mayıs Tıp dışında diğerlerinde bu 
bilim dalı altında öğretim üyesi yoktur.(Tablo 37) 

Tıbbi Deontoloji konusunda hepsi tam zamanlı toplam 17 öğretim üyesi 
vardır. Halen Akdeniz, Atatürk, Cumhuriyet, Erciyes, Fırat, Gazi, İnönü, 
Marmara, Ondokuz Mayıs ve Selçuk Tıp Fakültelerinde Deontoloji 
konusunda tam zamanlı öğretim üyesi yoktur.(Tablo 38) 

Adlî Tıp konusunda hepsi tam zamanlı 19 öğretim üyesi vardır. Halen 
Akdeniz, Atatürk, Dokuzeylül, Erciyes, Fırat, Gazi, Gaziantep, Hacettepe, 
İnönü, Karadeniz, Ondokuz Mayıs ve Selçuk Tıp Fakültelerinde Adlî Tıp 
konusunda öğretim üyesi yoktur.,(Tablo 40 

TIP DIŞI DERSLERLE İLGİLİ 

Atatürk İlkeleri konusunda toplam 2 öğretjm üyesi ( Trakya ve 
Cerrahpaşa'dan bildirilmiştir?) (Tablo 41) 

Güzel Sanatlar konusunda toplam 4 Öğretim üyesi olduğu ( Anadolu ve 
Trakya Tıp) bildirilmiştir. (Tablo 42) 

Tıbbi İngilizce konusunda toplam 2 öğretim üyesi (Trakya ve 
Cumhuriyet Tıp) bildirilmiştir. (Tablo 43) 

Türk Dili konusunda toplam 2 öğretim üyesi,(Anadolu ve Trakya 
Tıp'tan bildirilmiştir).(Tablo 44) 

III. OKUYAN ÖĞRENCİ SAYILARI 

23 tıp fakültesinde toplam 32774 öğrenci mevcuttur. Yüzde 8.02'si 
Hacettepe, yüzde 7.56'sı Ankara Tıp, yüzde 7.77'si Ege Tıp, yüzde 9.26'sı 
Cerrahpaşa Tıp ve yüzde 8.32'si İstanbul Tıp Fakültesinde bulunmaktadır. 
(Tablo 45) 

IV. OKUTULAN DERSLERİN YETERLİK DERECELERİ 

Tıp fakülteleri dekanları genelde Anatomi, Fizyoloji, Farmakoloji, 
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Histoloji, Mikrobiyoloji, Parazitoloji, Tıbbi Biyoloji-Genetik, Patoloji, 
Biyoistalistik, Biyokimya ve Embriyoloji gibi temel tıp derslerini "Yeterli" 
bulmaktadırlar.(Tablo 48) 

İç Hastalıkları, Pediatri, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Genel Cerrahi, 
Dermatoloji, Halk Sağlığı, Nöroloji, Göz Hastalıkları, Ortopedi, Klinik Tanı, 
Kırsal Hekimlik dönemi (intemlik) dersleri, Dermatoloji dersleri, Psikiyatri 
ve Üroloji derslerini yeterli buImaktadırlar.(Tablo 48 ve Tablo 49) 
Dekanların cevaplarında Radyoloji derslerine Çocuk Psikiyatrisi derslerine, 
Yenidoğan-Prematüre, Allerji ve Halk Sağlığı derslerine ek saat konulması 
ve süre artırılması istenmektedir.(Tablo 48) 

Tıp dışı derslerden özellikle Tıbbi ingilizce derslerinden 80 saate varan 
artırım istekleri mevcuttur; (Tablo 48) 

Tıp fakültelerindeki öğretim programlarına aşağıdaki derslerin 
eklenmesi istenmektedir: 

a. Gerontoloji 
b. Spor Hekimliği 
c. Klinik Farmakoloji 
d. Ekoloji 
e. Sağlık Ekonomisi. 
f. İletişim yetenekleri 
g. Fizyopatoloji 

Tıp Fakülteleri öğretim programlarından aşağıdaki derslerin çıkarılması 
dekanlar tarfından önerilmektedir: 

a. Fizik 
b. Biyofizik 
c.Türk Dili 
d. Atatürk İlkeleri 

Tıp fakülteleri dekanları Deontoloji derslerinin Dönem I'den alınarak 
Dönem IV'e konulmasını istemektedirler.(Tablo 49 ve Tablo 5ü) 

V. KLİNİK STAJLARIN SÜRELERİNİN YETERLİLİĞİ 
Tıp fakülteleri dekanlarının cevapladıktan ankette 10 haftalık İç 

Hastalıkları staj süresinin teorik kısmını daha yeterli pratik kısmını 3 dekan 
daha az yeterli bulmuştur. 

Pediatri stajında pratik sürelerini 4 dekan daha az yeterli görmüşlerdir. 
Genel Cerrahi, Kadın Hastalıktan ve Doğum, Ortopedi, Nöroloji, 
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Nöroşirurji, KBB, Göz Hastalıkları, Üroloji, FFR, Psikiyatri,. Dermatoloji, 
Kalp-Damar Cerrahisi stajlarındaki teorik ders sürelerini "Yeterli" 
bulmaktadırlar. Buna karşın aynı stajlarda pratik sürelerini artınnak isteyen 
dekanlarımız mevcuttur. Adı geçen stajlarda pratik saatlerin bazen yetmediği 
kanaati mevcuttur. (Tablo 51) 

VI. İNTERNLİK DÖNEMİNDE UYGULAMA SÜRELERİ 

12 aylık internlik (Aile Hekimliği dönemi) içinde teorik olarak Pediatri, 
tç Hastahklan, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Acil Servis, Kırsal Hekimlik 
ve psikiyatri rotasyonlarında sürelerin ve derslerin "Yeterli"olduğu görüşü 
mevcuttur. 

12 aylık internlik döneminde bu rotasyonlarda pratiklerin daha 
artırılması konusunda istek belirten dekanlarımız vardır. (Tablo 52) 

VII. TIP FAKÜLTELERİNDE EĞİTİM FAALİYETLERİNE 
ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN YETERLİLİĞİ 

Dersane sayıları yüzde 73'ünde yeterli, yüzde 26'sında yetersiz, 
laboratuvar sayıları yüzde 76'sında yeterli ve yüzde 23'ünde yetersiz, Kırsal 
Hekimlik imkânları yüzde 70'inde yeterli, yüzde 22'sinde yetersiz bulunduğu 
belirtilmiştir. 

Moleküler Biyoloji, yüzde 50'sinde yetersiz, Fannakoloji imkânları 
yüzde 50'sinde yetersiz, Hematoloji imkânları yüzde 45'inde yetersiz, 
Patoloji yüzde 17'sinde yetersiz bulunmuştur. 

Tıp fakültelerinin yüzde 56-59'unda spor imkânları yetersizdir. 
Kafeterya yüzde 52'sinde yetersiz, sosyal çalışma alanları yüzde 56'sında 
yetersiz, bilgisayar tarama imkânları yüzde 47'sinde yetersiz bulunmuştur. 
Yurt imkânları, ulaşım imkânları, medikososyal ve öğrenci okuma alanları 
ortalama yüzde 65-68 oranında yeterli bulunmuştur. 

Ancak, dekanlıklara sağlanan genel bütçe imkânlarının yüzde 78 
oranında yetersiz olduğu ve döner semıaye gelirlerinin eğitim amacıyla 
kullanımının yüzde 22 oranında yetersiz olduğu tıp fakülteleri dekanları 
tarafından belirtilmiştir. 

VIII. TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ VE DONANIM 
İMKÂNLARI 

23 tıp fakültesinden 19'unun halen çalışır uygulama hastanesi 4'ünün ise 
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uygulama hastanesi yoktur. Halen Akdeniz, Fırat, Karadeniz ve 
Cerrahpaşa (?) Tıp fakültelerinin uygulama hastaneleri yoktur. (Tablo 55) 

Tıp fakülteleri hastanelerinin hepsinde Radyoloji cihazlar, EKG, 
Biyokimya Analiz cihazları, Kan Sayım cihazları, Kardiak Monitörler, 
Mikrobiyoloji Labaratuvar imkanları, Patoloji Laboratuvarı, Ultrasonografı 
imkanları mevcuttur.(Tablo 56-57-58-59,68-70-63 ve 72) 

Sintigrafik yöntemler Anadolu, Atatürk, Cumhuriyet, Erciyes, Fırat, 
Gaziantep,Selçuk ve MarmaraTıp (?) fakültelerinde ybk şekilde belirtilmiştir. 
Koroner Bakım Ünitesi Gaziantep ve İnönü Tıp'ta yoktur.(Tablo 74) 

Hemodiyaliz Ünitesi Gaziantep ve Trakya Tıp'ta yoktur. (Tablo 73) 

Bilgisayarlı Tomografi (BBT) Akdeniz Tıp, Fırat Tıp ve İnönü Tıp 
Fakültelerinde yoktur.(Genel Tablo 54) 

IX. KLİNİK ÖNCESİ VE KLİNİK DÖNEMLERDE ÖĞRENCİ 
VE ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞINA DÜŞEN İMKANLAR VE ORANLAR 

Ankete verilen cevaplardan mikroskop başına düşen öğrenci sayısı 
ortalama 3 olarak bulunmuştur. 

Kadavra başına düşen öğrenci sayısı ise 25 olarak bulunmuştur. Genel 
istatistiklere kıyasla bu sayı fazladır. 

Klinik stajlar ve internlikte, 

öğrenci başına düşen hasta sayısı 2 ile 8 arasında değişmektedir. İç 
I lastalıklan'nda bu oran 4, Pedialri'de 5, Genel Cerrahi'de 3, Nörolpji'de 2, 
Üroloji'de 2 bulunmuştur. 

Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayıları ise Sosyal Pediatri dışında 
(oran 4.0) 15 ile 58 arasında değişmektedir. (Tablo 47) 

Bu oran İç Hastalıklarında 15, Pediatri'de 28, Kadın Hastalıktan ve 
Doğum'da 44 (?), Genel Cerrahi'de 19, Dermatoloji'de 24, Psikiyatri'de 32, 
Halk Sağlığı'nda 58, Pediatrik Cerrahi'de 34, Üroloji ve Nöroloji'de 18 
bulunmuştur. Bu oranlar ortalama 5-10 arası istenen sayının üzerindedir. 
(Tablo 47) 
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ÖĞRETİM ÜYE VE YARDIMCILARI İLE İLGİLİ ANKET 
RAPORU 

I. Genel Özellikler 

Ankete 24 Tıp Fakültesinden toplam 1927 öğretim üye ve yardımcısı 
cevap vermiştir. Cevap veren öğretim üyelerinin yüzde 64'ü ( 2/3'si) 31 ile 
45 yaş arasındadır 1970 yılı öncesi kurulan Ankara, İstanbul, Ege ve 
Cerrahpaşa Tıp Fakültelerinde bu dağılım daha çok 50-65 yaş aralığına 
kaymakta ve 5'er yaş aralıklarına eşit dağılım göstermektedir. Yanıt veren 
öğretim üyelerinin 2/3'si (yüzde 73'ü) erkek, 1/3'i kadındır. 1921 öğretim 
üyesinden Dokuzeylül Tıp Fakültesi'nden 7,Fırat Tıp Fakültesi'nden 37, 
Trakya Tıp Fakültesi'nden 31, Gaziantep Tıp Fakültesi'nden 26 öğretim 
elemanı anket doldurmuştur, diğer fakültelerden ankete cevap verenler 
40'ın üzerindedir. Her akademik düzeyde öğretim üyesi cevap vermiştir ve 
dağılım tatmiııkardır.(Tablo 1-4) Anketi yanıtlayan öğretim üyelerinin 
ortalama yüzde 60'mın herhangi bir idari görev almadığı izlenmiştir (Tablo 
10) ve yüzde 26'sı bilim dalı başkanlığı yapmaktadır. 

öğretim üye ve yardımcılarının yüzde 58'i iyi ve yüzde 23'ü çok iyi 
düzeyde İngilizce bildiklerini ifade ederken, yüzde 39'u orta düzeyde, 
yüzde 38'i çok iyi ve iyi Fransızca, yüzde 20'si orta düzeyde, yüzde 42'si 
çok iyi ve iyi düzeyde Almanca bildiklerini ifade etmişlerdir. (Tablo 5) 
Bütün 24 tıp fakültesinde İngilizce dilini iyi düzeyde bildiğini ifade edenler 
genelde öğretim üyelerinin yüzde 50- 65'i arasındadır. (Tablo 5-6-7-8-9-10 
ve Ek Tablo 135, Tablo 136, Tablo 137-138) Çok iyi ve İyi İngilizce 
bildiğini ifade eden öğretim üyelerinin yüzde 50'si 1 adet, yüzde 60'ı 2 ile 3 
adet ve daha fazla periodik izleyebilmektedir(Tablo 197), Çok iyi ve iyi 
Fransızca bilen Öğretim üyelerinin yüzde 30'u 1-3 adet periodik 
izleyebilmektedir, iyi ve çok iyi İngilizce bilen öğretim üyelerinin yüzde 
30'u en az bir adet periodiğe abone olduğunu ifade etmiştir. Aynı düzeyde 
Fransızca bilen öğretim üyelerinin yüzde 30'u bir adet periyodiğe abonedir. 

Sonuç olarak yabancı dil bilen öğretim üyelerinin üçte biri en az l ile 
3 adet periodik takip etmektedirler. 

II. Öğrencilere Kazandırılması Gereken Beceriler 

öğretim üye ve yardımcılarının tıp öğretiminde kazandırılması 
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gereken becerilere önem vemıe derecelerine göre dağılımı incelendiğinde 
öğretim üyelerinin ortalama yüzde 40'ı sorulan 35 adet beceri'yi 
"öğrencinin bilmesi gerekir" şeklinde cevaplarken; 

1.Genel değerlendirmede öğretim üyeleri hikâye alma ve fizik 
muayeneyi (yüzde 88) ile (yüzde 99) oranında, damara girme ve ilaç 
uygulamayı (I.V.)'y1 yüzde 89 oranında, adale-içi ve dcri-allı enjeksiyonu 
yüzde 90 oranında, kazalara acil yardım yüzde 81 oranında ve dikiş-atma 
ile dikiş alınması konularını yüzde 74 oranında öğrencinin " mutlaka 
bilinmesi gerekir" şeklinde cevaplamışlardır.Buna karşın öğretim 
üyelerinin yarısı (yüzde 48-52 arası) mesane- içi foley konulması, N-G tüp 
takılması, lomber ponksiyon yapılması, torasentez, parasentez, cut-down, 
yanık tedavisi, doğum yaptırma.rahim- içi araç takma.kırığı atele alma-alçı 
uygulama işlemlerini, burun tamponu, sağlık ocağı hekiminin temel 
görevlerini bilme, kan sayımı yapabilme, idrar analizi, sedim yapabilme ve 
EKG-çekimi ile okunmasını tamamlama, akciğer grafisi okuma, gaitada 

. parazit aranması ve oksijen tedavisi, mide lavajı ve otopsi yapabilmeyi 
"bilmesi gerekir" şeklinde cevaplamışlardır. Becerilerin kazandırılması 
konusunda yanıt veren ^ öğretim üyelerinin akademik unvan grupları 
arasında herhangi bir farklılık gözlenmemiştir.(TABLO 142-176). Çok 
ilginç olarak, 1927'den 4 öğretim üyesi "Hikâye alma"nın öğrenilmesini 
"Şart Değil" olarak', bir öğretim üyesi "Fizik Muayene" becerisi 
kazanılmasını yine "Şart Değil" olarak yanıtlamışlardır. Benzer olarak 74 
öğretim üyesi (yüzde 4) Sağlık Ocağı hekiminin temel görevlerinin 
bilinmesi ve öğrenilmesi konusuna "Şart Değil" cevabını vermişlerdir. Bu 
konu dikkat çekicidir ve genel dağılım içinde çok az bir yüzde 
oluşturmakla birlikle düşündürücüdür. 

Sorulan becerilerin tıp fakültesinde kazanılması konusunda öğretim 
üyelerinin yüzde 80'i bilinmesi gerekliği (bilmesi gerekir + mutlaka 
bilinmesi şeklinde) konusunda yanıt vermişlerdir ve cevap veren tıp 
fakültesinde yanıtlar birbirine çok yakın, adeta paralel, bir yüzde 
göstermiştir. (Bkz. TABLO 14). 

Sonuçta, anket ile kendilerine sorulan ve bir tıp öğrencisinin 
fakültedeki pratik uygulamalar sırasında kazanması gereken beceriler ile 
ilgili olarak öğretim üyelerinin yüzde 75 ile yüzde 98'i bu becerilerin 
"bilinmesi" gerektiği yönünde cevap vermişlerdir. Göğüs tüpünün 
konulması ve drenajının bilinmesi yüzde 50'ye varan öğretim üyesince 
"Sait Değil" olarak değerlendirilmiştir. (Bkz. TABLO 15-TABLO 49) 
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III. Tıp Fakültelerinde Teorik Derslerin Yeterliliği 

Tıp fakültesindeki teorik derslerin sürelerinin yeterliliği konusunda 
kendilerine soru sorduğumuz ve cevap alabildiğimiz 1861 öğretim 
üyesinden yüzde 55'i dersleri "oldukça yeterli", yüzde 10'u "çok yeterli" ve 
yüzde 22'si ise "az yeterli" bulmuşlardır. Hacettepe Tıp Fakültesi ile Gazi 
Tıp Fakültesi Öğretim üyelerinin yüzde 20\si teorik dersleri "çok yeterli" 

- bulmuşlar, buna karşın Atatürk Tıp Fakültesi'nden yüzde 2, Selçuk Tıp 
Fakültesi'nden yüzde 5, Cumhuriyet, Dicle ve Dokuzeylül Tıp 
Fakültelerinden yüzde 6 öğretim üyesi teorik dersleri "çok yeteri i "olarak 
değerlendirmişlerdir. 

Anadolu, Gaziantep, Cerrahpaşa ve Atatürk Tıp Fakültelerinden yüzde 
20-27 oranında öğretim üyesi teorik dersleri "yetersiz" olarak 
değerlendirmişlerdir. 

Sonuçta, tıp fakültelerinde anlatılan teorik derslerin yüzde 65 oranında 
"yeterli olduğu" ve yüzde 10-15 oranında ise "yetersiz" olduğu kanaati 
belirmiştir, (TABLO 50) 

IV. Tıp Fakültelerinde Pratik Derslerin Sürelerinin Yeterliliği 

Ülkemiz tıp fakültelerindeki pratik uygulamalara ayrılan sürelerin 
yeterliliği konusunda anketi cevaplayan 1838 öğretim üyesinin yüzde 40'ı 
"oldukça yeterli", yüzde 7'siıîin "çok yeterli" olduğunu belirttiği 
izlenmiştir. Yüzde 30 oranında öğretim üyesi pratik ders sürelerinin "az 
yeterli" ve yüzde 25*1 ise "yetersiz" bulduğunu ifade etmiştir. 

Hacettepe Tıp Fakültesi'nde öğretim üyelerinin yüzde 19'u, Gazi Tıp 
Fakültesi'nde yüzde 16'sı pratik eğitime ayrılan bu süreleri "çok yeterli". 
bulurken, aynı oranlarda öğretim üyeleri ise "yetersiz" bulmuşlardır. 
Anadolu'da yüzde 36, Cerrahpaşa'da yüzde 35, Selçuk'ta ytfzde 31, Fırat'ta 
yüzde 28, Dokuzeylül'de yüzde 27, Cumhuriyet'te yüzde 27 oranında 
öğretim üyesi pratik derslere ayrılan eğitim sürelerini ve dersleri 
"yetersiz"bulmuşlur. 

Sonuç olarak, tıp fakültelerinde pratik derslerin sürelerinin öğretim 
üyelerinin yüzde 47'si tarafından "yeterli" bulunduğu ancak yüzde 30'u 
tarafından "az yeterli" ve.dörtte biri tarafından "yetersiz" değerlendirildiği 
görülmektedir. (TABLO 51) 
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V. Öğretim Üye ve Yardımcılarının Teorik Eğitime ve Pratik 
Eğitime Ayırdıkları Sürelerin Değerlendirilmesi 

24 tıp fakültesinden bu soruyu cevaplayan 1634 öğretim üye ve 
yardımcıları yüzde 65'i haftada 1 ila 2 saat teorik eğitime katıldıklarını 
yüzde 71 "i de haftada 1-2 saat süreyle pratik eğitime katıldıklarım ifade 
etmektedirler. Öğretim üyelerinin yüzde 13'ü 3 saat, yüzde 9'u 4 saat ve 
yüzde 2'si beş saat teorik eğitime zaman ayımıakta ve yüzde 12'si bir 
saatten az teorik eğitim yapmaktadır. Pratik eğitime ayırdıkları zaman 
açısından; öğretim üyelerinin yüzde 8'i haftada 3 saat, yüzde 4'ü 4 saat ve 
yüzde l'i S^saat pratik eğitime katıldığını ifade etmişlerdir. Cevap veren 
yüzde 16'sı pratik eğitime haftada 1 saatten az süre ayırmaktadır. 

Teorik ve pratik eğitime ayrılan sürelere verilen cevaplar açısından 
Prof., Doç., Yrd.Doç. ve Uzman Doktorlar arasında önemli bir farklılık 
olmadığı izlenmiştir . iler akademik düzeyde öğretim üyelerinin yüzde 27 
ile yüzde 33'ü 1 saat pratik, yüzde 37-40'ı 1 saat teorik ve aynı grubun 
yüzde 32 ile yüzde 37'si 2 saat pratik ve yüzde 24 ila yüzde 40'ı teorik 
eğitime zaman ayırmaktadır. Akademik düzeylere göre haftada teorik ve 
pratik eğitime ayrılan süreler arasında fark yoktur. (TABLO 12 ve 13 ile 
TABLO 140 ve 141). 

VI. Öğretim Üye ve Yardımcılarının Tıp Fakültelerinde 
Kadrolaşma ve imkânlar ile İlgili Değerlendirmeleri 

24 tıp fakültesinden bu soruya cevap veren 1905 öğretim üye ve . 
yardımcılarından Prof.'ların yüzde 54'ünün, Doçentlerin yüzde 4Tinin, 
Yardımcı Doçentlerin yüzde 94' ünün ve Uzman Doktorların yüzde 85'inin 
kendi kadrolarında oldukları öğrenildi. Buna karşın Yardımcı Doçentlerin 
yüzde 6'sı, Doçentlerin yüzde 59'unun ve Profesörlerin yüzde 45'inin unvan 
karşılığı kadrolarında olmadıkları görüldü (TABLO 139). Marmara Tıp 
Fakültesinde yüzde 76, Karadeniz Tıp'ta yüz de 73, Hacettepe Tıp'ta yüzde 
74, Fırat ve Dicle Tıp'ta yüzde 76, Gaziantep Tıp'ta yüzde 88, İnönü Tıp'ta 
yüzde 70, Cumhuriyet Tıp'ta yüzde 81 ve Akdeniz Tıp'ta yüzde 63 öğretim 
üyesinin unvan karşılığı kadrolarda olduğu görüldü. 

Sonuç olarak, öğretim üyeleri ve yardımcılarının Türkiye'deki tıp 
fakülteleri genelinde yüzde 30-40'ınm (yüzde 19-57) kendi unvan 
kadrosunda olmadığı izlenmiştir (TABLO 11 ve TABLO 139). 
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a. Bilimsel Araştırma Yapabilme İmkânı ', 

Anketin bu sorusuna cevap veren 1918 öğretim üyesinden yüzde 34'ü 
(yüzde 19-51) tıp fakültelerinde araştırma imkânlarının "az yeterli", yüzde 
29'unun (yüzde 11-39) "oldukça yeterli" olduğunu ifade ettiği görülmüştür. 
Yüzde 2 oranında öğretim üyesi imkânları "çok yeterli" bulurken, yüzde 
36'sı "yetersiz" olarak değerlendirmiştir. Gaziantep Tıp Fakültesinde yüzde 
73 oranında, Fırat Tıp'ta yüzde 57, Marmara Tıp'ta yüzde 64, 
Dokuzeylül'de yüzde 57, Atatürk Tıp'la yüzde 47 oranında öğretim üyesi 

.imkânları "yetersiz" bulunmaktadır. 

Sonuç olarak, tıp fakültelerindeki öğretim üyelerinin yüzde 60'ı 
bilimsel araştırma imkânlarını "az veya oldukça yeterli" bulmakta yüzde 
30'u ise "yetersiz" görmektedir (TABLO 52). 

b. Bilimsel Çalışmalara Katılma tınkânı 

Bilimsel çalışmalara katılma imkânlarını öğretim üyelerinin yüzde 
22'si "az yeterli", yüzde 14'ü ise "oldukça yeterli" olarak değerlendirmiş, 
yüzde 62'si ise "yetersiz" bulmuştur. Yetersiz bulan öğretim üyelerinin 
fakültelere göre dağılımında, yüzde 88 (23/26) oranında Gaziantep, yüzde 
94 Hacettepe (62/66) yüzde 69 oranında Dokuzeylül, yüzde 66 oranında 
Dicle Tıp, yüzde 69 oranında Atatürk Tıp, yüzde 70 oranında Anadolu Tıp 
Fakültesi öğretim üyeleri izlemiştir (TABLO 3). 

c. Tıp Fakültesi Hastanelerinde Hasta Çeşidinin Yeterliliği 

Bu soruyu yanıtlayan 1779 öğretim üyesinden yüzde 68'i hasta 
çeşitlerinin "oldukça veya çok yeterli" olduklarını belirtmişlerdir. Buna 
karşın öğretim üyelerinin yüzde 14'ü (yüzde 7-4 arası) hasta çeşitlerini 
"yetersiz" bulmuşlardır. İnönü Tıp'ta yüzde 30, Fırat Tıp'ta yüzde 29, 
Marmara Tıp'ta yüzde 24, Gaziantep Tıp'ta yüz de 44 oranında öğretim 
üyesi hasta çeşitlerini "yetersiz" bulurken; Çukurova Tıp'ta yüzde 38, Ege 
Tıp'ta yüzde 30, Hacettepe Tıp'ta yüzde 34, Cerrahpaşa Tıp'ta yüzde 32, 
Ankara Tıp'ta yüzde 29 öğretim üyesi hasta çeşitlerini "çok yeterli" 
bulmuşlardır. 

Sonuç olarak, tıp fakülteleri eğitim hastanelerindeki hastaların eğitim 
açısından çeşitliliği konusunda öğretim üyelerinin yüzde 68'i "yeterli" 
olduğu kanaatindedir (TABLO 54). 
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d» Ders Araçlarının Yeterliliği 

1897 öğretim üyesinden yüzde 65'i ders araçlarını "az veya oldukça 
yeterli" (yüzde 24 az, yüzde 42 oldukça) bulunmaktadır. Yüzde 12'si "çok 
yeterli", yüzde 23'ü ise ders araçlarını "yetersiz" bulmaktadır. Dokuzeylül 
Tıp'ta yüzde 20, Ege Tıp'ta yüzde 28, Ondokuz Mayıs'ta yüzde 17 
oranında öğretim üyesi ve genelde öğretim üyelerinin yüzde 12'si ders 
araçlarını "çok yeterli" bulmaktadır. 

Gaziantep Tıp'ta yüzde 64, Fırat Tıp'ta yüzde 46, Dicle Tıp'ta yüzde 
37, Anadolu Tıp'ta yüzde 45, Karadeniz Tıp'ta yüzde 40, Selçuk Tıp'ta 
yüzde 39, Cerrahpaşa Tıp'ta yüzde 26, Atatürk Tıp ve Ankara Tıp'ta yüzde 
31 oranında öğretim üyesi ders araçlarını "yetersiz" bulmuşlardır. 

e. Tıbbi Cihazların Yeterliliği 

24 Tıp fakültesinden cevap veren 1861 öğretim üye ve 
yardımcısından yüzde 68'i tıbbi cihazları "az veya oldukça yeterli" 
bulmaktadır (yüzde 33'ü az, yüzde 35'i oldukça). Grubun yüzde 8'i 
cihazları "çok yeterli", yüzde 23'ü ise "yetersiz" bulmaktadır. 

Ege Tıp'ta yüzde 21, Ondokuz Mayıs ve Trakya Tıp'ta yüzde 10, 
Cerrahpaşa ve Hacettepe Tıp'ta yüzde 11 oranında öğretim üyesi tıbbi 
cihazları "çok yeterli" bulurken; Fırat Tıp'ta yüzde 56, Gaziantep Tıp'ta 
yüzde 52, Selçuk Tıp'ta, yüzde 44, Marmara Tıp'ta yüzde 40, Karadeniz ve 
İstanbul Tıp'ta yüzde 30, Ankara Tıp'ta yüzde 27, Hacettepe Tıp'ta yüzde 
17 oranında öğretim üyesi tıbbi cihazları "yetersiz" bulmaktadır. 

Sonuç olarak, ülkemizdeki tıp fakültelerinin öğretim üye ve 
yardımcıları yüzde 68'i tıbbi cihazları "yeterli", yüzde 23'ü ise "yetersiz" 
bulmaktadır (TABLO 56). 

f. Öğretim Materyali Yeterliliği 

Ankete cevap veren toplam 1894 öğretim üye ve yardımcısından 
yüzde 65'i kitap, ders-notu gibi öğretim materyalini "az veya oldukça 
yeterli" (yüzde 27'si az, yüzde 35'i oldukça) bulmaktadır. Buna karşın 
yüzde 30'u öğretim materyalini"yetersiz" bulmaktadır, özellikle Fırat 
Tıp'ta yüzde 61, Gaziantep Tıp'ta yüzde 54, Marmara Tıp'ta yüzde 44, 
Karadeniz Tıp'ta yüzde 40, Dokuzeylül Tıp'ta yüzde 57 oranında öğretim 
üyesi materyalini "yetersiz" olarak belirlemiştir. 
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öğretim üyelerinin yüzde 7'si (yüzde 1-17) öğretim materyalini "çok 
yeterli" bulmaktadır. 

Sonuç olarak, ülkemizdeki tıp fakültelerindeki öğretim üyelerinin 
yüzde 65'i öğretim materyalini "yeterli" bulurken, yüzde 7'si "çok yeterli" 
ve yüzde 30'u ise "yetersiz" olarak nitelendirmektedir (TABLO 57). 

g. Okuma Alanları 

Cevap veren 1861 öğretim üye ve >yardımcılarının yüzde 65'i okuma 
alanlarını "yeterli" bulmaktadırlar (yüzde 25'i az yeterli, yüzde 37'si 
oldukça yeterli), yüzde 13'ü "çok yeterli" bulmakta ve yüzde 25'i "yetersiz" 
bulmaktadırlar. Cerrahpaşa Tıp'ta yüzde 27, Ege Tıp'ta yüzde 20, 
Çukurova Tıp'ta yüzde 23, Fırat Tıp'ta yüzde 19, Gazi Tıp'ta yüzde 18, 19 
Mayıs Tıp'ta yüzde 34 oranında öğretim üyesi okuma alanlarını "çok 
yeterli" bulmaktadır. Dokuzeylül Tıp'ta yüzde 66, Gaziantep Tıp'ta yüzde 
76, Selçuk Tıp'ta yüzde 58, Uludağ Tıp'ta yüzde 77 oranında öğretim üyesi 
okuma alanlarını "yetersiz" bulmuşlardır. 

Sonuç olarak, ülkemizdeki tıp fakültelerini öğretim üyeleri okuma 
alanlarını yüzde 65 oranında "yeterli" bulurken, yüzde 13'ü "çok yeterli" ve 
dörtte biri "yetersiz" bulmaktadır (TABLO 58). 

İn Kitap ve Periodik Sayılarının Yeterliliği 

Söz konusu soruya yanıt veren 1869 öğretim üyelerinin yüzde 65'i 
kitap, index ve periodik sayılarım "yeterli" bulurken, yüzde 5'i "çok 
yeterli", yüzde 30'u ise "yetersiz" bulmaktadırlar. Gaziantep Tıp'ta 
periodikleri "yetersiz" bulanlar yüzde 78, İnönü Tıp'ta yüzde 80, İstanbul 
Tıp'ta yüzde 48, Selçuk Tıp'ta yüzde 49, Trakya Tıp'ta yüzde 47'dir. Ankara 
Tıp'ta kitapları "yetersiz" bulanlar yüzde 40, Dicle Tıp'ta yüzde 55, 
Dokuzeylül Tıp'ta yüz de 52, Gaziantep Tıp'ta yüzde 67 oranındadır. 

Çukurova Tıp'ta yüzde 45, Cumhuriyet Tıp'ta yüzde 42, Hacettepe 
Tıp'ta yüz de 54, Ondoküz Mayıs Tıp'ta yüzde 49, Marmara Tıp'ta yüzde 
39 arasında öğretim üyesi kitap sayıiannı "ojdukça yeterli" bulmaktadır 
(TABLO 56-60 ve 61). 

ı. Bilgisayar Tarama, İzlenen Periodik Sayıları İle Fotokopi 
İmkânlarının Yeterliliği 

Anketin bu sorusuna cevap veren 1849 öğretim üyesinden yüzde 33'ü 
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fakültelerinde bilgisayar tararjıa imkânlarını "az" ve "oldukça yeterli" 
bulurken ortalama yüzde 56'tfi "yetersiz" bulmakta, yüzde 11'i "çok yeterli" 
bulmaktadır. Veri analizlerinde inönü, Selçuk, Cumhuriyet Tıp'ta öğretim 
üyelerinin yüzde 90- yüzde 96'sı, Uludağ, Karadeniz, Trakya, Dokuzeylül 
ve İstanbul Tıp Fakültelerinde öğretim üyelerinin yüzde 80 ila yüzde 88 
bilgisayar tarama imkânlarını "ye l e r s iz" görmektedirler. Buna karşın 
Ondokuz Mayıs, Erciyes, Gazi ve Akdeniz Tıp'ta öğretim üyelerinin yüzde 
20 ila yüzde 55 bu imkânı "çok yeterli" görmektedir. 

Sonuç olarak, ülkemizdeki tıp fakültelerinde bilgisayar tarama 
imkânlarının henüz yeterli düzeyde olmadığı ve bu konuda yeni girişimlere 
ihtiyaç olduğu anlaşılmaktadır (TABLO 62). 

Veriler, periodik izleme yönünden değerlendirildiğinde öğretim 
üyelerinin ortalama yüzde 40'ının yeterli sayıda periodik izlediklerini ve 
ortalama yüzde 55'inin abone oldukları periodik sayısının yeterli olduğu 
kanaati elde edilmiştir, öğretim üyelerinin ortalam yüzde 5'i 
izleyebildikleri periodik sayısını yetersiz bulurken yüzde 31*1 yetersiz 
sayıda periodige abone olduklarını ifade etmişlerdir (TABLO 64-65). 

Öğretim üyelerinin toplam yüzde 55'i fakültelerinde • fotokopi 
imkânlarını "az" veya ."oldukça yeterli" bulurken, yüzde 30'u "yetersiz", 
yüzde 14'ü ise "çok yeterli" bulmaktadır. Dicle, Anadolu, Atatürk, inönü, 
Uludağ ve Trakya Tıp'taki öğretim üyelerinin yüzde 50 ila yüzde 68'i 
fotokopi imkânlarını "yetersiz" bulmaktadırlar (TABLO 63). 

Sonuç olarak, ülkemizdeki tıp fakültelerinde fotokopi imkânlarının 
artırılması ve öğretim üyelerimizin daha geniş sayıda periodik izleme ve 
abone olma imkânlarının artırılması gereği ortaya çıkmaktadır. 

k.) Öğrencilerin Değerlendiril meşinde Öğretim Üyelerinin 
Durumları ve Öğrencilere Danışmanlık Yapma İmkânları 

Ankete cevap veren 1840 öğretim üyesinden ortalam yüzde 95'inin 
öğrencilerin değerlendinnelerini kendileri veya yardımcıları ile birlikte 
yaptıklarını ifade etmişler sadece yüzde 5'i çoğu zaman yardımcılarının 
yaptığını belirtmiştir. Verilerin analizinde 24 tıp fakültesi arasında 
cevapların yüzdesi bakımından belirgin farklılık izlenmemiştir (TABLO 
66). 

Ankete cevap veren 1899 öğretim üyesinden ortalama yüzde 88'i 
öğrencilere sürekli danışmanlık yapabildiklerini, sadece yüzde 5- yüzde 
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6'sıntn görüşme saatlerinde veya randevu ile danışmanlık yaptıklannı ifade 
etmişlerdir (TABLO 67). 

Sonuç olarak, ülkemizdeki tıp fakültelerinde öğretim üyelerimizin 
hemen hepsinin öğrencilerini değerlendirdiklerini ve yüzde 90'a yakın bir 
bölümünün öğrencilerine danışmanlık yapabildikleri görülmektedir. 

1. Tıp Fakültelerinde Eğitimi Ölçme ve Değerlendirme Araçlarının 
Yeterliliği 

Bu soruya cevap veren 1886 öğretim üyesinden ortalama yüzde 84'ü 
ölçme ve değerlendirme araçlarını "yeterli" bulurken, yüzde 13'ü bu 
araçları "yetersiz", yüzde 4'ü "çok yeterli" bulmaktadır. 24 tıp 
fakültesindeki öğretim üyelerinin cevaplarında yüzdeler arasında belirgin 
bir farklılık izlenmemiştir (TABLO,68). 

m) Pratisyen Hekim Görevi Yapabilme 

Ankete cevap veren 1886 öğretim üyesinden ortalama yüzde 73fü 
mezun ettikleri öğrencilerinin pratisyen hekimin görevini "yeterli" düzeyde 
yapabileceklerine inanmaktadır. Hatta, öğretim üyelerinin yüzde 26'sı 
öğrencilerinin bu görevi "çok yeterli" yapacakları görüşündedirler. Sadece 
yüzde 1 oranında Öğretim üyesi bu soruya "yetersiz" görev yapabilirler 
şeklinde cevap vermiştir. 

Sonuç olarak, ülkemizdeki tıp fakültelerinde eğitim veren öğretim 
üyelerinin üçte ikisi mezun olan öğrencilerinin pratisyen hekim görevlerini 
yerine getirecekleri görüşündedir (TABLO 69). 

VII. ÖĞRETİM ÜYE VE YARDIMCILARININ CİNSİYET 
GRUPLARINA VE MEDENİ DURUMLARINA GÖRE ANKET 
SORULARINA VERDİKLERİ CEVAPLARIN ÇAPRAZ 
ANALİZLERİ 

Anketin başında 24 tıp fakültesinde görev yapan öğretim üye ve 
yardımcılarının üçte ikisinin (yüzde 73) erkek, üçte birinin (yüzde 27) 
kadın olduğu görülmektedir. Cinsiyet gruplarına göre yabancı dil bilme, 
akademik unvan karşılığı bir kadroda çalışma, teorik ve pratik eğitime 
ayırdıkları süre, tıp öğretiminde kazandırılması gereken becerilere önem 
verme derecelerine verilen cevaplar yönünden önemli farklılık 
görülmemiştir (TABLO 70-114). 
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öğretim üyelerinin medeni durumlarına göre pratik ve teorik derslerin 
yeterliliği, araştırma yapabilme imkânları ile bilimsel çalışmalara katılma 
paylan yönünden önemli bir farklılık izlenmemiştir (TABLO 115-134) ve 
(TABLO 177-196) ve (TABLO 206-208). 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayın 566) 


