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Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 

Bir ülkede etik anlayış ve değerlerin oluşması ve kök salmasında birinci derecede etkili dolayısı ile de sorumlu 
olan kuruluşların eğitim kuruluşları olduğu söylenebilir. Eğitim kuruluşları içinde ise, üniversitelerin özel bir yeri vardır. 
Çünkü, tüm eğitim kuruluşlarının hem insan gücünün hem de bu kuruluşlarda izlenen eğitim programların birincil 
kaynağı üniversitelerdir. Bundan ötürü de üniversitelerde etik tartışma ve çalışmalara büyük bir önem verilmesi 
gerekir. 

Aynı şekilde, bir ülkedeki hekimlerin şekillenmesinden sorumlu olan tıp fakülteleri, tıp mesleği ve giderekten 
sağlık sektöründeki etik anlayış ve değerlerin oluşmasından birinci derecede sorumludur. Öte yandan, tıp fakülteleri 
öğretim - eğitim ve sağlık hizmeti sunma gibi her ikisi de toplum tarafından büyük önem atfedilen hatta kutsal 
sayılan hizmetleri üretirler. Bu nedenle de tıp fakültelerinde görev yapan insanların etik değerlere daha büyük bir özen 
göstermeleri beklenir. Bu yazı ile genelde üniversitelerdeki özelde ise tıp fakültelerindeki etik tartışma alanları / 
kümeleri ve bu alanlara / kümelere ilişkin başlıca sorular bir kez daha gündeme getirilerek, konu uzmanların dikkatine 
ve tartışmasına sunulmak istenmiştir. 

Bir sektör ya da kurumdaki etik tartışma alanlarını / kümelerini ve bu alanlardaki başlıca etik soruları, bu 
sektörde ya da kurumda yürütülen çalışmalar ya da bu kurumların amaçları ve görevleri belirlemektedir. Bu nedenle 
de konuyu ele alırken genelde üniversitelerin özelde ise tıp fakültelerinin görev ve amaçlardan yola çıkmakta yarar 
vardır. Herhangi bir ülkedeki üniversitelerin dolayısı ile de tıp fakültelerinin görev, sorumluluk ve amaçlarını 
tanımlayabilmenin en kestirme yolu ise, bu örgütlerin yükümlülük ve sorumluluklarını tanımlayan yasalara bakmaktır. 
Bu bağlamda Türkiye'de üniversitelerin dolayısı ile de tıp fakültelerinin görev, yetki, sorumluluk ve amaçlarını 
düzenleyen temel yasa maddeleri şöyle sıralanabilir: 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 
Madde 130: Çağdaş eğitim - öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına 

uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile; orta öğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, 
yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere çeşitli birimlerden oluşan kamu tüzelkişiliğine ve 
bilimsel özerkliğe sahip üniversiteler Devlet tarafından kanunla kurulur. 

Kanunda gösterilen usul ve esaslara göre, kazanç amacına yönelik olmamak şartı ile vakıflar tarafından, 
Devletin gözetim ve denetimine tabi yükseköğretim kurumları kurulabilir. 

Kanun üniversitelerin ülke sathına dengeli bir biçimde yayılmasını gözetir. 
Üniversite ile öğretim üyeleri ve yardımcıları serbestçe her türlü bilimsel araştırma ve yayında bulunabilirler. 

Ancak bu yetki Devletin varlığı ve bağımsızlığı ve milletin ve ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği aleyhinde faaliyette 
bulunma serbestliği vermez. 

Mim Eğitim Temel Kanunu 
D)Yükseköğretim I-

Kapsam 

n- Amaç ve görevler 

Madde 35: 
l.öğrencileri ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yurdumuzun bilim politikasına ve toplumun 

yüksek seviyede ve çeşitli kademelerdeki insan gücü ihtiyaçlarına göre yetiştirmek 
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2.Çeşitli kademelerde bilimsel öğretim yapmak; 
3.Yurdumuzu ilgilendirenler başta olmak üzere, bütün bilimsel, teknik ve kültürel sorunları çözmek için bilimleri 

genişletip derinleştirecek inceleme ve araştırmalarda bulunmak, 
4.Yurdumuzun türlü yönde ilerleme ve gelişmesini ilgilendiren bütün sorunları, Hükümet ve kurumlarla da 

elbirliği etmek suretiyle öğretim ve araştırma konusu yaparak sonuçlarını toplumun yararlanmasına sunmak ve 
Hükümetçe istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini bildirmek; 

5. Araştırma ve incelemelerin sonuçlarını gösteren, bilim ve tekniğin ilerlemesini sağlayan her türlü yayınları 
yapmak; 

ö.Türk toplumunun genel seviyesini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini sözle,yazı ile halka 
yaymak ve yaygın eğitim hizmetinde bulunmaktır. 

Yüksek Öğretim Kanunu 
Amaç: 
Madde ^Yükseköğretimin amacı: 

a)Öğrencilerini; 
1. ATATÜRK inkılapları ve ilkeleri doğrultusunda ATATÜRK milliyetçiliğine bağlı, 
2. Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini taşıyan, Türk olmanın şeref ve mutluluğunu 

duyan, 
3. Toplum yararını kişisel çıkarlarının üstünde tutan, aile, ülke ve millet sevgisi ile dolu, 
4. Türkiye Cumhuriyeti ve Devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren, 
5. Hür ve bilimsel düşünce gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı 
6. Beden, zihin, ruh ahlak ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş 
7. İlgi ve yetenekleri yönünde yurt kalkınmasına ve ihtiyaçlarına cevap verecek, aynı zamanda kendi geçim ve 

mutluluğunu sağlayacak bir mesleğin bilgi, beceri, davranış ve genel kültürüne sahip vatandaşlar olarak 
yetiştirmek 

b)Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olarak, refah ve mutluluğunu arttırmak amacıyla; 
ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunacak ve hızlandıracak programlar uygulayarak, çağdaş 
uygarlığın yapıcı,yaratıcı ve seçkin bir ortağı haline gelmesini sağlamak, 

c)Yükseköğretim kurumları olarak yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak, bilgi ve teknoloji 
üretmek, bilim verilerini yaymak, ulusal alanda gelişme ve kalkınmaya destek olmak,yurt içi ve yurt dışı kurumlarla 
işbirliği yapmak suretiyle bilim dünyasının seçkin bir üyesi haline gelmek, evrensel ve çağdaş gelişmeye katkıda 
bulunmaktır. 

Ana İlkeler 
Madde 5- Yükseköğretim, aşağıdaki "Ana İlkeler" doğrultusunda planlanır, programlanır ve düzenlenir: 
a) Öğrencilere, ATATÜRK inkılapları ve ilkeleri doğrultusunda ATATÜRK milliyetçiliğine bağlı hizmet bilincinin 

kazandırılması sağlanır 
b) Milli Kültürümüz, örf ve adetlerimize bağlı, kendimize has şekil ve özellikleri ile evrensel kültür içinde 

korunarak geliştirilir ve öğrencilere, milli birlik ve beraberliği kuvvetlendirici ruh ve irade gücü kazandırılır. 
c)Yükseköğretim kurumlarının özellikleri, eğitim-öğretim dalları ile amaçları gözetilerek eğitim-öğretimde birlik 

ilkesi sağlanır. 
d) Eğitim -öğretim plan ve programları, bilimsel ve teknolojik esaslara, ülke ve yöre ihtiyaçlarına göre kısa ve 

uzun vadeli olarak hazırlanıp sürekli olarak geliştirilir. 

e) Yüksek öğretimde imkan ve fırsat eşitliğini sağlayacak önlemler alınır. 
f) (değişik:3/4/1991-3708/2 md) üniversiteler kanunlar kurulur 
g) Bakanlıklara bağlı meslek elemanı yetiştiren yüksekokullar Bakanlar Kurulu kararı ile kurulur 
h) Gelişme ve verimliliğin artırılması planlama ile gerçekleştirilir. 
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I) (Değişik:29/5/1991 -3741 /I md) Yükseköğretim kurumlarında Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, 
yabancı dil zorunlu derslerdendir. Ayrıca zorunlu olmamak koşuluyla beden eğitimi veya güzel sanat dallarındaki 
derslerden birisi okutulur. Bütün bu dersler en az iki yarıyıl olarak programlanır ve uygulanır. 

18.02.1982 tarih ve 17609 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Üniversitelerde Akademik Teşkilat 
Yönetmeliği" nin Fakülteler başlıklı 7. Maddesi : "Fakülte; yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve 
yayın yapan ve kendisine enstitü, yüksek okul ve benzeri kuruluşlar bağlanabilen bir yükseköğretim kurumudur ve 
kanunla kurulur" şeklindedir. 

Yukarıdaki temel düzenlemelerden de görüldüğü üzere; Türk hukukundaki düzenlemelerin hemen tamamında 
üniversitelere ve tıp fakültelerine yüklenen görevler; 1) eğitim-öğretim , 2) araştırma-yayın ve 3) hizmet sunumu 
başlıkları altında toplanabilmektedir. Buradan hareketle, tıp fakültelerinin kendilerine yüklenmiş olan görevleri 
yaptıklarını veya sorumluluklarını yerine getirdiklerini, kısaca başarılı olduklarını söyleyebilmek için; bu üç görev 
alanında da yeterli bir üretimde (alt yapılarının gerektirdiği ya da verimli oldukları söylenebilecek nicel ve nitel 
ölçeklerde) bulunmuş olmaları gerekir. Ayrıca, birinci paragrafta belirtilen özelliklerinin bir gereği olarak da, etik 
kurallara sıkı sıkıya bağlı kalmaları ve bu anlamda da örnek birer kuruluş olmaları beklenir. 

Örgütlerin yükümlülük ve sorumluklarını tanımlayan yasalar, bu örgütlerin neyi ve bunu nasıl yapmaları 
gerektiğini belirler. Ancak, bu türden yasaların varlığı her zaman onlara uyulduğu ya da bu düzenlemelerin gereklerinin 
yerine getirildiği anlamına da gelmez (Pehlivan İ. 1998). Bu nedenle de, Türkiye'de genelde üniversiteler özelde ise tıp 
fakülteleri; kendilerine yasalarla yüklenen görevleri yeterince yapmakta mıdır? Gerçekten ülkenin gereksinim duyduğu 
yetişmiş insan gücünü yetiştirmekte midir? Ülkede yeni teknoloji ve bilginin üretilmesi ve kullanılmasına öncülük 
edebilmekte midir? Bunları yaparken ülkenin sınırlı kaynaklarının kişiler kurumlar arasında eşit ve dengeli dağılımına 
özen göstermekte midir? Kendisine ayrılan kaynakları verimli kullanmakta mıdır? Bütün bu soruların tartışılması ve 
yanıtlanması gerekir. 

1. EĞİTİM-ÖĞRETİM 
Tıp fakültelerinde yürütülen eğitim-öğretime ilişkin tartışma sorularının başlıcaları ya da hemen akla gelenleri 

şöyle sıralanabilir: 
* Öğretime alınan öğrencilerin seçimi nasıl yapılıyor? Bu seçim hakkaniyete uygun mu? 
* Öğrencilerin sayısı nasıl belirleniyor? Bu sayılar eğitim/öğretim/ verimlilik ilkelerine uygun mu? 
* Ders programları ülke sorunları ve öncelikleri ile örtüşüyor mu? 
* Eğitimin içeriği, öğrencileri iyi bir meslek bilgi ve becerisi ile donatıyor mu? 
* Koruyucu hizmetlere eğitim programında yeterince yer veriliyor mu? 
* Konular uygun / verimli işleniyor mu? Öğrenciyle gereği gibi iletişim kuruluyor mu? 
* Öğrenci yeteneklerine göre yönlendirilebiliyor mu? Öğretim üyeleri ilişkilerinde etkili mi? 
* Mezuniyet sonrası eğitim gereğince önemseniyor mu? 
* Halk eğitimi yapılıyor mu? 
Yüksek Öğretim Kanunu'nun 5. Maddesinin e fıkrası "yüksek öğretimde imkan ve fırsat eşitliğini sağlayacak 

önlemler alınır" şeklindedir. Buna karşılık gerek fakültelere öğrenci seçiminde ve gerekse seçilmiş olan öğrenciler 
arasında imkan ve fırsat eşitliğini sağlayıcı örneklere / çalışmalara sık rastlandığı söylenemez. Öğrencilerin cinsiyet, 
din, dil, ırk, gelir ve sosyal statü gibi özelliklerinin birer ayırımcılık nedeni / gerekçesi olmaması için alınan önlemlere de 
sık rastlanmamaktadır. Tıp fakültelerinde öğrencilere, öğretim üye adaylarına ve hatta öğretim üyelerine imkan ve 
fırsat eşitliği tanınmakta mıdır? Sorusunun enine boyuna tartışılması ve yanıtlanması gerekmektedir. 

Tıp öğretiminin "beceri öğretme/ kazandırma yoğun" ya da klasik deyişi ile "usta çırak ilişkisi içinde 
yürütülmesi gereken bir öğretim" olması özelliği diğer meslek eğitimlerine göre bir avantaj yaratması gerekirken, 
aksine bir dezavantaja dönüşmektedir. Altı senelik öğretim süresi içinde, farklı hamurlar (ülkenin çok farklı 
köşelerinden gelmiş öğrenciler) önce aynı hamura dönüştürülmekte sonra da bu hamurlardan birbirinin kopyası 
heykelcikler üretilmektedir. Başka bir anlatımla, insanlar aynı fabrikadan çıkmış ürünlere dönüştürülmektedir. Oysa ki; 
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öğrenciyi biçimlendirecek bir varlık (hamur) olarak ele alan, koşullandırın, endokrine edici yaklaşım ile, onu bağımsız 
bir birey olarak gören onun kendini (yeteneklerini, düşünme gücünü...) geliştirmesine olanak sunmayı ve destek 
vermeyi amaçlayan yaklaşımlar arasında büyük fark vardır (Şenatalar B. 2001). Tıp fakültelerinde yerleşik olan eğitim 
anlayışı, Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 35'inci maddesinin birinci fıkrasında öngördüğü "öğrencileri ilgi, istidat ve 
kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda... yetiştirmek" ten uzak olduğu gibi, Şenatalar'ın tanımladığı "öğrenciyi 
bağımsız bir birey olarak gören onun kendini (yeteneklerini, düşünme gücünü...) geliştirmesine olanak sunmayı ve 
destek vermeyi amaçlayan yaklaşım"6ax\ da oldukça uzaktır. 

Türkiye'de tıp fakültelerinin kurulmasındaki asıl gerekçe yani varlık nedeni hekim yetiştirmektir. Bu açıdan 
bakıldığında tıp fakültelerinin öncelikli işlevinin öğretim - eğitim yapmak olduğu söylenebilir. Başka bir söylemle, tıp 
fakültelerinin temel görevi; erdemli, bilgili, çağdaş, etik değerlere bağlı, yapıcı, yaratıcı, sorun çözücü ve çalışkan 
hekimler yetiştirmektir. Yurt içi ve yurt dışı kurumlara dünya çapında ve en iyi mezunları vermek, yetiştirilen bu 
hekimler çalıştıran kurum ve kuruluşlarda en üst düzeyde memnuniyet sağlamak, özellikle ülkesinin dünya 
standartlarında bilim ve meslek adamı gereksinimini karşılanmasına katkıda bulunmaktır. Buna karşılık genelde 
üniversitelerde özelde ise tıp fakültelerinde yönetsel açıdan başka bir anlatımla ödüllendirme ve cezalandırma 
açısından eğitim ve öğretim faaliyetleri bir önem taşımaz bu nedenle de en çok ve en kolay ihmal edilebilen görev 
durumundadır. 

Yukarıda tam metin olarak verilen,T.C. Anayasası'nın 130. maddesinde üniversitelerin amacı;... "milletin ve 
ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek..." şeklinde tanımlanmaktadır. Buna karşılık, Türkiye'deki tıp 
fakültelerinde yürütülen eğitim programlarının toplumun gereksinim ve beklentilerine uygun olduğunu söylemek 
oldukça zor. Erkek çocuklarının hepsine yakını sünnet operasyonu geçiren bir ülkede, mezun olan hekimlerden bu 
işlemi yapmayı bilen ya da öğrenmiş olan neredeyse hiç yok ise, burada ülkenin gereksinimleri ile bir uygunsuzluk var 
demektir. Anne ve bebek ölüm hızları benzer sosyo kültürel düzeydeki ülkelerden birkaç kat daha yüksek ve bu 
ölümlerin önemlice bir kısmı sağlık personeli yardımı olmaksızın yapılan doğumlara bağlı iken. Tıp öğrencilerinin 
neredeyse tamamına yakınının doğum yaptırmadan ya da doğum yaptırmayı iyice öğrenmeden mezun oluyorsa 
burada ülkenin gereksinimleri ile bir uyumsuzluk var demektir. Yalnızca bu iki örnek bile, Türkiye'deki tıp fakültelerinin 
ülke gereksinimlerine, koşullarına ve toplumun beklentilerine uygun hekim yetiştiremediğini söylemek için yeterlidir. 

DSÖ, 1995 yılında tıp eğitiminin amacını "beş yıldızlı hekim" yetiştirmek olarak tanımlamıştır. Her biri bir yıldız 
ile simgeleştirilen nitelikler, şu şekilde tanımlanmıştır: 

1. Yıldız; hastaya hem bir birey hem de ailenin ve toplumun bir bileşeni olarak (bütüncül / holistik ) 
yaklaşabilen ve onunla güvene dayalı, uzun sürekli bir ilişkiye girerek, kapsamlı ve yüksek nitelikli bakım 
verebilen, 

2. Yıldız: Hizmetini sürdürürken hangi teknolojinin maliyet ve etik açıdan daha   uygun olacağına karar 
verebilen, 

3. Yıldız: Sağlıklı yaşam biçimlerini etkili biçimde anlatarak, bireylerin ve grupların sağlığını korumasını ve 
geliştirmesini sağlayan iyi bir iletişimci olan, 

4. Yıldız: Çalıştığı ortamdaki kişi ve toplumun güvenini kazanarak, bireysel ve toplumsal gereksinimler için 
arabuluculuk yapabilen, toplum adına girişim başlatabilen, kısaca toplum önderi olan, 

5. Yıldız: Hastaların ve toplumun gereksinimlerini karşılamak üzere sağlık hizmeti içinde ve dışındaki bireyler 
ve kurumlarla uyumlu bir biçimde çalışarak, eldeki kaynakları uygun biçimde kullanan kısaca iyi bir yönetici 
olan hekimler yetiştirmektir. 

DSÖ, hekimlere bu nitelikleri kazandıracak bir tıp eğitiminin verilebilmesi için; eğitim programlarının toplumun 
gereksinimleri ve ülkede izlenen sağlık politikaları ile uyumunun sağlanması, eğitim programlarında kuramsal 
bilgilerden çok beceri kazandıran uygulamalara ağırlık verilmesi, davranış bilimleri ve etik konulara yeterince yer 
verilmesi, eğitimin dört duvar arasından / hastanelerden çıkarılarak topluma ve yerel sağlık birimlerine kaydırılması 
gerektiğini vurgulamıştır. Türkiye'de tıp fakülteleri DSÖ tanımladığı beş yıldızlı hekimler yetiştirebiliyor mu? 

Bir toplumun sağlık düzeyini etkileyen etmenler düşünüldüğünde; eğitim, toplumsal gelenek, genel ekonomik 
düzey, alt yapı (su, elektrik, yapılaşma vb), yönetim tarzı, coğrafya, iklim  gibi   birçok etmen akla gelebilir. Bu 
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etmenler sıralamasına, tıp fakültelerinde yürütülen eğitim programlarının niteliğini ya da Türkiye koşullarına uygun 
olmayışını da eklemek yanlış olmaz. Aynı şekilde, bu etmenlere tıp fakültelerinden yeterince bilgi ve beceri ile 
donatılmış hekim mezun olmaması da eklenebilir. 

Yukarıda da sözü edildi, Türkiye'de tıp fakültelerinin kurulmasındaki asıl gerekçe, yani varlık nedeni dünya 
standartlarında hekim yetiştirmektir. 2002 yılı verilerine göre, Türkiye'de 50'yi aşkın tıp fakültesi bulunmaktadır. 
Toplumumuzda "üniversite hastanesi = iyi sağlık hizmeti" şeklinde yerleşmiş kalıp bakış açısı, her ilin bir tıp fakültesi 
istemesine neden olmakta ve sonuçta, her ile bir tıp fakültesi açılmasına neden olmaktadır. Türkiye'de bu kadar çok 
tıp fakültesinin bulunmasının hekim işsizliği yarattığı olgusu bir yana, gerek alt yapı gerekse öğretim kadrosu açısından 
yeterli olmayan tıp fakültelerinin çağdaş bilgi ve beceriye sahip hekim yetiştirme konusundaki yeterlikleri de 
sorgulanmaya değer. İşin daha da kötüsü aynı koşullarda yalnızca mezuniyet öncesi eğitim değil uzmanlık eğitimi de 
verilmektedir. 

Bir yandan üniversitelerde ve tıp fakültelerinde gerek öğretim üye ve yardımcıları açısından ve gerekse onların 
yetiştirdiği öğrenciler açısından nitel kaygılardan çok nicel kaygılar ön plana çıkmıştır. Başka bir anlatımla bir yandan 
öğrenci e öğretim üyeleri sayıları hızla arttırılırken, öte yandan da, eğitime giderekten daha az kaynak ayrılmakta, 
ayrılan bu kaynak da plansız, programsız ve verimsiz bir biçimde kullanılmaktadır (ODTÜ Öğretim Elemanları Derneği 
2000). 

Tıp fakültelerinde eğitim, sağlık hizmeti sunma -ve araştırma biçiminde düzenlenmiş olan üçlü görevden; 
araştırmalar öğretim üyesinin akademik yükseltmesinde etkili olurken sağlık hizmeti sunma kurumuna ve öğretim 
üyesine maddi katkı sağlamaktadır. Buna karşılık, bir tıp fakültesinin ana işlevi ve varlık nedeni olan hekim yetiştirme, 
yani eğitim verme görevi öğretim üyesi ve kurum açısından ne ödül ne de ceza anlamında bir önem taşımamakta bu 
nedenle de en kolay ihmal edilebilen görev durumundadır. Tıp fakültesi eğitimcilerinin yarım zamanlı hizmeti klinik 
eğitimin niteliğini düşüren en temel etmenlerden biridir. 

Günümüzde bilgi üretimi, mal üretimi süreçlerine yardımcı bir öğe olmaktan çıkmış, bilgi üretiminin kendisi bir 
endüstri haline gelerek, ülkeler ve toplumlar arasındaki rekabetin en önemli aracı haline gelmiştir. Bu değişimin diğer 
bir sonucu da, bilgiye erişebilmenin uluslar ve toplumlar arasındaki eşitsizliklerin önemli kaynaklarından bir haline 
gelmiş olmasıdır (Arslanoğlu R.A. 2002). Bireyler arasındaki, toplumdaki ve giderekten uluslar arasındaki eşitsizliği, 
ülken diğer ülkelerden olan geriliğini giderebilmenin en kestirme yolu ise topluma/ halka bilgi ulaştırmak yani onları 
eğitmektir. Genelde üniversiteler özelde ise tıp fakülteleri bu sorumluluklarının ne kadarını yerine getirmektedir? 

2. ARAŞTIRMA 
Tıp fakültelerinde yürütülen araştırmalara ilişkin tartışma sorularının başlıcaları ya da hemen akla gelenleri 

şöyle sıralanabilir: 
* Tıp fakültelerinde kendilerinden beklendiği kadar, yapılan harcamalarla örtüşen sayıda araştırma yapılıyor 

mu? 
* Genelde yönetimler / üniversiteler özelde ise tıp fakülteleri tıp araştırmalar için yeterli kaynak ayrılıyor mu? 
* Yapılan araştırmaların ne kadarı gerçekten ülke sorunları ile ilgili? Elde edilen sonuçlar ülkenin / toplumun 

sorunlarına herhangi bir çözüm üretiyor mu? 
* Araştırma etiğine ne kadar uyuluyor? 

Her yıl, tıp fakülteleri ve uzmanlık eğitimi veren diğer kurumlarda binlerce araştırma yapılmaktadır. Bu 
araştırmaların "etik kurullar onayı ve gözetiminde yapılması gerekir. Ne kadarı bu en basit etik kurala uymaktadır? Bu 
kurala uymak isteyen araştırıcıların ne kadarı kurumunda bir "etik kurul" bulabilmektedir? 

Tıp fakültelerinde yürütülen araştırmaların araştırmayı yapanların akademik yükselmesine yararlı ve etkili 
olduğu hatta zaman zaman onlara maddi katkı bile sağladığı kesin. Buna karşılık araştırmanın yapıldığı tıp 
fakültesindeki hizmetin gelişmesine, toplumun ve ülkenin sağlık sorunlarının çözünme getirdiği getireceği katkı merak 
konusu. Bu tür katkıların üzerinde hiç durulmuyor. Böyle bir değerlendirme ve ölçme yapılsa, bugüne dek tıp 
fakültelerinde yapılan araştırmalardan bu anlamda bir işleve sahip olanların sayısı acaba ne kadardır? 
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3. SAĞLIK HİZMETİ SUNMA 
Tıp fakültelerinde yürütülen araştırmalara ilişkin etik alan ve soruların başlıcaları ya da hemen akla gelenleri 

şöyle sıralanabilir: 
* Tıp fakülteleri çağdaş sağlı hizmeti üretebilecek alt yapı ve olanaklara sahip mi? 
* Tıp fakültelerinde üretilen sağlık hizmetleri toplumun gereksinimleri ile örtüşüyor mu? Toplumdaki öncelikli 

sorunlara ne denli önem veriliyor? 
* Tıp fakültelerinde üretilen hizmetler tüm toplumu kapsıyor mu? Başka bir ifade ile tıp fakültelerinde üretilen 

sağlık hizmetlerine herkes ulaşabiliyor mu? Kişiler arasında seçim nasıl yapılıyor? Bu seçim kişiler arasında 
eşitlik ve hakkaniyet sağlanıyor mu? 

* Tıp fakültelerinde verimlilik ilkeleri gözetiliyor mu? Tıp fakültelerinin ulusal ekonomi ile ilişkileri nasıl? 
* Tıp fakültelerinde hizmet verenlerin (çalışanların) hakları ne kadar gözetiliyor? 
* Tıp fakültelerinde hizmet alanların ( hasta ) haklarına ne denli özen gösteriliyor? 
Yukarıda da belirtildiği gibi, toplumda "üniversite hastanesi = sağlık hizmeti" şeklinde anlaşılmakta ve 

algılanmaktadır. Bu algılama biçimi, son yıllarda üniversite ve tıp fakültelerinin yöneticilerince de benimsenmiş olup, tıp 
fakültesi açmanın temel gerekçesi haline getirilmiştir. Başka bir anlatımla, tıp fakültelerinin sağlık hizmeti üretme işlevi 
eğitim-öğretim ve araştırma işlevlerinin önüne konmuştur. Bununla da kalınmamış, tıp fakülteleri tam bir şirket gibi, 
yöneticileri ise tam birer şirket yöneticisi gibi davranmakta, başarı ya da övünmenin temel göstergesi olarak döner 
sermaye karlarını kullanmaktadır. Tıp fakültesi yöneticilerinin tüm düşünce ve eylemleri döner sermaye ve kar 
eksenine oturmuş durumdadır. Oysa ki; Anayasanın 130. maddesindeki "kanunda gösterilen usul ve esaslara göre, 
kazanç amacına yönelik olmamak şartı ile vakıflar tarafından, Devletin gözetim ve denetimine tabi yükseköğretim 
kurumları kurulabilir" düzenlemesi devlet üniversitelerinin bu ara da da bunlara bağlı tıp fakültelerinin amacının kazanç 
olamayacağı ve kazanç amacına yönetmeyecekleri anlamına da gelmektedir. 

SONUÇLAR 
1. Tıp fakültelerinde dolayısı ile de tıp ortamında etik değerlerin bilinmesi ve güçlendirilmesi için etik tartışma ve 

çalışmalar yapılmasına gereksinim vardır. Bu gereksinim son zamanlarda daha da artmıştır. 
2. Mezuniyet öncesi ve sonrasında etik değerler yeterli zaman ve olanak sağlanmalıdır 
3. Her tıp fakültesine her eğitim veren kurumda etik kurullar kurulmalıdır 
4. Her tıp fakültesi her yıl sonu tıpkı yılık mali rapor gibi, eğitim raporu gibi bir de yıllık etik rapor hazırlayıp 

yayımlamalıdır. 
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