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ÖZET 
Bir ülkelede izlenen sağlık politikasında üniversitelerin önemli bir rol ve görevi 

vardır. Buna karşılık Türkiye’de üniversitelerin bu rol ve görevinin farkındalığı, 

üstlenme derecesi ve başarıları tartışmalıdır.  

 

Evrensel değer ve kurallar üniversitelerin, ülkede izlenen politikalara müdahil 

olmasını en azından etik olarak zorunlu kılmaktadır. Türkiye’de üniversitelerin 

görev ve sorumluluklarını düzenleyen yasal yapı tüm politik alanlarda bu arada da 

sağlık politikası alanına  müdahil olma konusunda üniversitelerin önünü açmakla 

kalmamakta bunun da ötesinde bu konuda onlara görev ve rol vermektedir. Buna 

karşılık Türkiye’deki üniversitelerin bu bağlamdaki müdahalelerinin yetesizliği 

tartışma götürmeyecek açıklıktadır.  

 

Üniversiteler eğitim-öretim, araştırma-yayın yapma ve genelde hizmet 

özelde ise sağlık hizmeti sunma görevleri kapsamında, ülkenin ve toplumun 

koşullarına uygun bilgi –tutum ve davranış kalıplarına sahip  insangücü  dolayısı ile de 

sağlık politikalarının oluşması konusunda başarılı olduğunu söyleyebilecek verilerden 

yoksundur 

 

 

GİRİŞ 
Bir ülkede sağlık politika ve değerlerinin 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 (ilköğretim-lise-yüksekokul - fakülte ve mezuniyet sonrası 

eğitim) eğitim kuruluşlarının hem eğitici insangücünün hem de bu kuruluşlar-

da izlenen eğitim programı ve içeriklerinin birincil kaynağı üniversitelerdir. 

Bundan ötürü de, bir ülkede sağlık politika ve değerlerinin oluşmasından en az 

yöneticler kadar üniversiteler de sorumludur.  

 

Aynı şekilde, bir ülkede başta hekimler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının 

bilgi tutum ve davranışlarının şekillenmesinden birinci derecede üniversiteler 
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sorumludur. Bu nedenle de üniversiteler, sektörde çalışan tüm insangücünün 

dolayısı ile de ülkedeki sağlık hizmeti uygulamalarının/ sağlık ortamının 

anlayış ve değerlerinin oluşmasından birinci derecede sorumludur. Öte yandan, 

üniversiteler öğretim-eğitim ve özellikle tıp-diş hekimliği-eczacılık-veterinerlik 

-hemşirelik gibi fakülteleri de sağlık hizmeti sunma gibi her ikisi de toplum 

tarafından büyük önem atfedilen hatta kutsal sayılan hizmetleri üretirler. Bu 

nedenle de üniversitede görev yapan insanların sergiledikleri tutum ve 

davranışlar ülkede olusacak sağlık poitikaları için önemli bir örnek oluşturur. 

 

Bunlara ek olarak, ister sağlık hizmetleri sınıfından olsun, isterse diğer teknik 

alanlar ya da sosyal alanlardan gelsin yönetim kademelerinde görev alan tüm 

insanların düşünsel yapısının, başka bir söylemle bilgi tutum ve davranışla-

rının önemli oranda  biçimlendirildiği yer üniversitelerdir. Böyle değilse bile, 

böyle olması gerekir.  

 

Bu tür ve benzeri veri ve düşünceler sıralandığında, üniversitelerin ülkede 

izlenen sağlık politikaları açısından önemli bir rol ve görevinin olduğu 

tartışma götürmez. Buna karşılık Türkiye’de üniversitelerin bu rol ve 

görevlerini ne kadar üstlendikleri ve ne kadar yerine getirdikleri  tartışmalıdır, 

üstelik de çok sık irdelenmemektedir. Bu sunumun/yazının amacı; üniversite-

lerde sağlık politikalarının oluşturulması rol ve görevinin ne kadar üstlenildiği 

ve bunda da ne kadar başarılı olunduğu konusunu bir kez daha gündeme 

getirmek ve tartışmaya açmaktır. 

 

 

 

BULGULAR ve  TARTIŞMA 
 

1.Sağlık Politikaları Üniversiteler ve Yasal Yapı 

Üniversite ve sağlık politikası tartışması ele alındığında, bu tartışmanın 

alanlarını/ kümelerini ve buralardaki başlıca sorunları, üniversitede yürütülen 

çalışmalar ya da üniversitenin amaçları ve görevleri belirler. Bu nedenle de 

konuyu irdelerken, evrensel üniversite değerleri ile üniversitelerin görev, 

sorumluluk ve amaçlarından yola çıkmakta yarar vardır. Evrensel kural ve 

değerler saklı kalmak koşulu ile, herhangi bir ülkedeki üniversitelerin görev, 

sorumluluk ve amaçlarını tanımlayabilmenin en kestirme yolu, bunların 

yükümlülük ve sorumluluklarını tanımlayan yasalara bakmaktır. Bu bağlamda 

Türkiye'de üniversitelerin görev, yetki, sorumluluk ve amaçlarını düzenleyen 

temel yasa maddeleri şöyle sıralanabilir: 
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Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (TBMM 2010) 

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 tüzel kişiliğine 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 yükseköğ-

retim 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. 

 

Milli Eğitim Temel Kanunu(Milli Eğitim Bakanlığı, 2010) 

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 

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 araştırma-

larda 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; 

6.Türk toplumunun genel seviyesini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim 

verilerini sözle,yazı ile halka yaymak ve yaygın eğitim hizmetinde bulunmaktır. 

 

Yüksek Öğretim Kanunu (Yüksek Öğretim Kurulu, 2010) 

Amaç: 



 

4 
 

Madde  4 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 
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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. 

ı) (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 programla-

nır 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 bağlana-

bilen bir yükseköğretim kurumudur ve kanunla kurulur" şeklindedir (Yüksek 

Öğretim Kurulu, 2010). 

 

Yukarıdaki temel düzenlemelerden de görüldüğü üzere; Türk hukukundaki 

düzenlemelerin hemen tamamında üniversitelere yüklenen görevler; 1) eğitim-

öğretim, 2) araştırma-yayın ve 3) hizmet sunumu başlıkları altında toplana-

bilmektedir. Buradan hareketle, üniversitelerin kendilerine yüklenmiş olan 

görevleri yaptıklarını veya sorumluluklarını yerine getirdiklerini, kısaca 

başarılı olduklarını söyleyebilmek için; evrensel ölçülere göre başarılı 

olmalarının yanında, kendilerine yasalar ile verilmiş olan bu görevler alanında 

da yeterli bir üretimde (alt yapılarının gerektirdiği ya da verimli oldukları 

söylenebilecek nicel ve nitel ölçeklerde) bulunmuş olmaları  gerekir. Ayrıca, 

bu yazının girişinde belirtilen özelliklerinin bir gereği olarak da, örnek birer 

kurum kuruluş olmaları beklenir. 

 

Kuruluşların yükümlülük ve sorumluklarını tanımlayan yasalar,  kuruluşların 

neyi ve bunları 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 

üniversiteler; kendilerine yasalarla yüklenen rol ve görevleri yeterince yapmakta 

mıdır? Gerçekten ülkenin gereksinim duyduğu bilgi tutum ve davranış kalıpları 

ile biçimlenmiş insan gücü ve yöneticileri yetiştirmekte midir? Toplumun 

gereksinim ve özelliklerine uygun bir sağlık politikası oluşturulması ve 
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izlenmesine öncülük edebilmekte midir? Tüm bunları yaparken ülkenin sınırlı 

kaynaklarının kişiler ve kurumlar arasında eşit ve dengeli dağılımına özen 

göstermekte midir? Kendisine ayrılan kaynakları verimli kullanmakta mıdır? 

Bütün bu soruların tartışılması ve yanıtlanması gerekir. 

 

2. Sağlık Politikaları Üniversiteler ve Eğitim-Öğretim 

Üniversitelerde  yürütülen eğitim-öğretime ilişkin tartışma sorularının başlıcaları 

ya da hemen akla gelenleri şöyle sıralanabilir (Akdur 2003): 

- 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 öğrenci seçiminde ve gerekse seçilmiş olan öğrenciler arasında imkan ve 

fırsat eşitliğini sağlandığı, aynı şekilde öğretim üye adaylarının seçiminde ve 

hatta öğretim üyelerine imkan ve fırsat eşitliği sağlandığı söylenemez. Tüm 

Öğretim Elemanları Derneği (TÜMÖD) bu durumu “liseler arasındaki derin 

eşitsizlik varlığını sürdürdüğü sürece, üniversiteye öğrenci seçimi için getirilen 

her yeni yöntem diğer bir takım eşitsizlikleri ortaya çıkaracaktır” diye ifade 

etmektedir  (Basın Açıklaması 42, TÜMÖD 2008). Bu durum salt bir eşitsizlie 

yol açmakla kalmamakta, öğrenciler ve öğretim üyeleri içinde belli sınıf ve 

katmanların tutum ve davranış kalıplarının egemen olması sonucunu da 

doğurmaktadır. Türkiye Bilimler Akademisi TÜBA) 2009 Raporu’nda bu durum 

söyle ifade edilmektedir:“Üniversiteyi binalar ve tesisiler değil, insanlar 

meydana getirir. Bunlar öğretim üyeleri ve öğrencilerdir. Her iki kesimde de 

gerekli üniversitelilik kültürünü içeren kültürel altyapı oluşturabilirsek, gerçek 

ünieristelere ulamamız zor değildir” “Üniversite kuşkusuz saadece öğretim 

üyelerinden olusan bir yapı değildir. Üniversiteyi yaşatan, canlı tutan 

öğrencilerdir....bu öğrencilerin, üniversite kültürüne uyum gösterme, gerçek 
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anlamda üniversiteli olma niteliği taşımaları gerekir. Eğitim sistemimizin 

ortaöğretimden mezun ettiği ve üniveristelere gönderdiği gençlerimizin pek 

çoğu bu nitelikten uzaktır (TÜBA ,2010). Bu ortam doğal olarak, bir yandan 

üniversitelerin sağlık politikasına müdahalesini yetersiz hale getirirken öte 

yandan da ender de olsa var olan müdahalelerin belli sınıf ve katmanların 

çıkarları dorultusunda olması sonucunu da doğurmaktadır. Bu sonucun ve  

sorusunun enine boyuna tartışılması, yanıtlanması ve çözümlenmesi 

gerekmektedir. 

 

Sağlık mesleklerinin "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. Üniversitedeki 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; öğrenciyi biçimlendirecek bir varlık 

(hamur) olarak ele alan, koşullandıran, 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). Sağlık insangücünü 

yetiştiren fakültelerinde,  belli sınıf ve katmanların bilgi, tutum ve davranış 

kalıplarına sahip öğretim üyeleri, Syn Şenataları’ın deyişi ile kendilerine bezer 

yeni heykecikler yetiştirmektedir. 

 

Üniversitelerde 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"dan da (Şenatalar B. 2001) oldukça uzaktır. 

 

Bu konu TÜBA’nın Bilim Raporu 2009’da “gevşek müfredatlar, sorgulamaya 

dayanmayan ezberci öğretim, büyük sınıflar, kolay sınıf geçmeler” şeklinde ifade 

ve formüle edilmektedir(TÜBA,2010). 

 

Türkiye'de fakültelerin kurulmasındaki yasal gerekçe yani varlık nedeni 

insangücü yetiştirmektir. Bu açıdan bakıldığında üniversitelerin öncelikli 

işlevinin öğretim - eğitim yapmak olduğu söylenebilir. Başka bir söylemle, 

üniversitelerin temel görevi; erdemli, bilgili, çağdaş, etik değerlere bağlı, 
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yapıcı, yaratıcı, sorun çözücü ve çalışkan insangücü yetiştirmektir. Yurt içi ve 

yurt dışı kurumlara dünya çapında ve en iyi mezunları vermek, yetiştirilen 

insanları çalıştıran kurum ve kuruluşlarda bu bağlamda en üst düzeyde mem-

nuniyet sağlamak, özellikle ülkesinin dünya standartlarında bilim ve meslek 

adamı gereksinimini karşılanmasına katkıda bulunmaktır. Buna karşılık genelde 

üniversitelerde özelde ise sağlık sektörüne insanücü yetiştiren fakültelerin 

yönetimlerinde, eğitim ve öğretim faaliyetleri ağırlıklı/ belirleyici bir önem 

taşımaz. Bu nedenle de öğretim - eğitim en çok ve en kolay ihmal edilebilen 

görev durumundadır. Çünkü sağlık insangücünü yetiştiren fakültelerde özellikle 

de tıp-diş hekimliği veterinerlik gibi fakültelerde işin daha başında, fakültenin 

kurulma gerekçesi hizmet, daha açık bir anlatımla özellikle de hastanecilik 

hizmetidir.  

 

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 sağlık 

insangücü yetiştiren  fakültelerde yürütülen eğitim programlarının toplumun 

gereksinim ve beklentilerine uygun olduğunu söylemek oldukça zor. Erkek 

çocuklarının hepsine yakını sünnet operasyonu geçiren bir ülkede, mezun olan 

hekim ve heşirelerden bu işlemi yapmayı bilen ya da öğrenmiş olan yok ise, 

orada 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, doğumların %10-20’sinin kendikendine yapıldığı bir 

ülkede mezun olan  hekim ve hemşireler kendine güvenerek ve göğsünü gererek 

doğum yaptıramıyorsa orada ülkenin gereksinimleri ile bir uyumsuzluk var 

demektir.Yalnızca bu iki örnek bile, Türkiye'de üniversitelerin ülke gereksinim-

lerine, koşullarına, toplumun beklenti ve gereksinimlerine uygun hekim 

yetiştiremediğini söylemek için yeterlidir. 

 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 1996 yılında tıp eğitiminin amacını "beş yıldızlı 

hekim" yetiştirmek olarak tanımlamıştır. Her biri bir yıldız ile simgeleştirilen 

nitelikler, şu şekilde tanımlanmıştır (WHO,1996): 

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, 
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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.  DSÖ’nün hekimler için formule ettiği bu 

önerileri tüm sağlık insangücüne onun da ötesinde tüm üniversitelere ve 

mezunlarına genellenebilir. Soru ya da sorun da burada; Türkiye'de 

üniveresiteler DSÖ’nün tanımladığı beş yıldızlı sağlık insangücünü yetiştire-

biliyor mu? Bunun da ötesinde tüm üniversite mezunlarını bu niteliklerde 

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 etmenler 

sıralamasına, sağlık insangücü yetiştiren fakültelerinde ve hatta tüm 

üniversitede yürütülen eğitim programlarının niteliğini ya da ülke koşullarına 

uygun olmayışını da eklemek yanlış olmaz. Aynı şekilde, bu etmenlere sağlık 

insangücü yetiştiren fakültelerden yeterince bilgi ve beceri ile donatılmış 

hekim mezun olmaması da eklenebilir. 

 

Yukarıda da sözü edildi, Türkiye'de sağlık isangücü yetiştiren fakültelerin 

özellikle de tıp fakültelerinin kurulmasındaki yasal gerekçe, yani varlık nedeni 

çağdaş bilgi tutum ve becerilerle donanmış hekim yetiştirmektir. Günümüz 

Türkiye'sinde elliyi aşkın tıp fakültesi bulunmaktadır. Toplumumuzda 

"üniversite hastanesi = iyi sağlık hizmeti" şeklinde yerleşmiş kalıp bakış açısı, 

her ilin bir tıp fakültesi istemesine, siyasetimize yerleşmiş olan siyasal rüşvet  

geleneği ile birleştiğinde her ile bazen de bir ilçeye bir tıp fakültesi açılmasına 

yol açmaktadır. Diğer sağlık mesleklerinde durum daha da kötüdür. Neredeyse 

her ilçede bir sağlık meslek yüksek okulu vardır. Bu durum TÜMÖD  

açıklamalarında şöyle ifade edilmektedir: “Bu iktidar, lise olanaklarıyla 
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üniversite açmayı sanki bir başarıyış gibi kabul ettirme telaşına girmiştir”  

(Basın Açıklaması 42, TÜMÖD, 2008). Daha sonraki diğer bir basın 

açıklamasında ise; “Besbelli ki gelecek seçimler için mavi boncuklara ihtiyaç 

vardır (Basın Açıklaması 52, TÜMÖD,2008). “Gerçekte amaçlanan eğitim 

hakkınını karşılanması olsaydı, devletin başta sağlık ve eğitim olmak üzere tüm 

alanlardaki bu arada da üniversitelerdeki sorumluluklarından soyutlanmasını  

ve piyasanın acımasız ellerine terk edilmesini dayatan bir yola girilmezdi” 

(Basın Açıklaması 52, TÜMÖD,2008).  Bu anlayışın bir sonucu olarak gerek alt 

yapı  ve gerekse öğretim kadrosu açısından yeterli olmayan fakülte ve yüksek 

okulların çağdaş bilgi, tutum ve beceriye sahip insangücü yetiştirme 

konusundaki yeterlikleri sorgulanmaya değer. İşin daha da kötüsü aynı 

koşullarda yalnızca mezuniyet öncesi eğitim değil bu fakültelerin bir çoğunda 

mezuniyet sonrası eğitim de verilmektedir. 

 

Tüm olumsuz koşulara dayanan üniversite öğrencisi için bunlardan  çok daha 

kötüsü aldığı diplomanın kendisine bir iş olanağı sağlamamasıdır . Bu durum 

TÜMÖD açıklamalarında “kaydolduğu okulda oturacak bir sıra bile bulamayan  

üniversite öğrencisi, diplomasız işsizliğin, diplomalı işsizliğe dönüşmesinin bir 

aracı haline gelmiş bulunuyor”  (Basın Açıklaması 42-52,TÜMÖD,2008). 

 

Genelde üniversitelerde, özelde ise sağlık insangücü yetiştiren fakülte ve yüksek 

okullarda gerek öğretim üye ve yardımcıları açısından ve gerekse onların 

yetiştirdiği öğrenciler açısından nitel kaygılardan çok nicel kaygılar ön plandadır. 

Başka bir anlatımla bir yandan öğrenci ve 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). 

 

Sağlık insangücü yetiştiren fakültelerde eğitim, sağlık hizmeti sunma ve 

araştırma-yayın biçiminde düzenlenmiş olan üçlü görevden; araştırma-yayın 

akademik yükselmesinin bir gereği olması nedeniyle, yükselme aşamasında 

olan öğretim üyesi için bireysel ve öncelikli bir sorun ve sorumluluktur. Bu 

durum TUBA Raporunda; “Tükiye’de yayın yapmak ve makalelerini SCI 

tafından taranan dergilerde yayımlatmak-bilimsel saygınlığın ötesinde- 

çoğunlukla unvan kazanmak amacıyla yapılan bir eylem izlenimini yaratmak-

tadır. Bu nedenle, makaleleri daha kolay kabul eden dergilere doğru yönelme 

eğilimi göze çarpmaktadır” “kamu üniversitelerinde, öğretim üyeleri devlet 

memuru statüsünde olup, profesörlüğe ulaştıktan sonra emekliliğe kadar 

herhangi bir bilimsel üretim yapma zorunluluğu taşımadan görevlerini 

sürdürebilmektedir” şeklinde ifade edilmekte ve eleştirilmektedir (TUBA 
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2010). 

 

 Hizmet sunma ise kuruma ve de öğretim üyesine maddi katkı sağlaması 

nedeniyle, hem kurum yöntimi hem de öğretim üyesi için hayati ve öncelikli bir 

sorun ve sorumluluktur.  Buna karşılık, bu kuruluşların yasal olarak ana işlevi ve 

varlık nedeni olan eğitim ve öğretim görevi ne öğretim üyesi ne de kurum 

yönetimi açısından öncelikli bir sorun ve sorumluluktur. Bu nedenle de her iki 

bileşen açısından da en kolay ihmal edilebilen görev alanı durumundadır. 

Sağlık insangücü yetiştiren fakültelerde eğitimcilerinin salt bir hizmet elemanı 

gibi çalışması  onun da ötesinde üniversite dışında da hizmet üretmesi eğitimin 

niteliğini düşüren en temel etmenlerden biridir. 

 

Günümüzde bilgi üretimi, mal ve hizmet üretimi süreçlerine yardımcı bir öğe 

olmaktan çıkmış, bilgi üretiminin kendisi bir endüstri haline gelerek, ülkeler ve 

toplumlar arasındaki rekabetin en önemli aracı olmuştur. Bu değişimin diğer bir 

sonucu da, bilgiye erişebilmenin uluslar ve toplumlar arasındaki eşitsizliklerin 

önemli kaynaklarından biri haline gelmiş olmasıdır (Arslanoğlu R.A. 2002). Bu 

nedenle de özünde ya da aslında tıp ve benzeri fakültelerde esas olan eitim ve 

öğretimdir. Doğrudan hizmet üretimini öncelemek bir yana bir eğitim aracı 

olarak bile hizmeti öncelemek gerekli ve doğru değildir.  

 

Bireyler, toplumlar ve giderekten uluslar arasındaki eşitsizliği, yada bir ülkenin 

diğer ülkelerden olan geriliğini giderebilmenin en kestirme yolu  topluma/ 

halka bilgi ulaştırmak yani onları eğitmektir. “Çağımız gelişmiş toplumların 

bilim ile iç içe yaşadığı bir çağdır.Yaşamlarını bilimle yönlendiren ülkeler, 

büyük ekonomik ve siyasal güce sahip olmayı başaran ülkelerdir.  Israrla bilimi 

reddeden, hurafelerle yaşamlarını yönlendiren ülkeler ise gelişmiş ülkelerin 

güdümünde olan ülkelerdir” (TÜBA,2010). Genelde üniversitelerin özelde ise 

sağlık insangücü yetiştiren fakültelerin, toplumu ne kadar eğitiitkleri, onlrı 

hurafelerin etkilerinden ne kadar kurtardıkları, bu bağlamdaki sorumlulukları-

nın ne kadarını yerine getirdikleri sorgulanmaya değerdir. Makro gözlemler 

bunun yeterli olmadığını göstermektedir. 

 

2. Sağlık Politikaları Üniversiteler ve Araştırma-Yayın Yapma 

Sağlık insangücü fakültelerinde yürütülen araştırmalara ilişkin tartışma sorula-

rının başlıcaları ya da hemen akla gelenleri şöyle sıralanabilir (Akdur 2003): 

- 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? 
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- 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? 

 

3. Sağlık Politikaları Üniversiteler ve Sağlık Hizmeti Sunma 

Sağlık politikalarına ilişkin olarak sağlık insangücü yetiştiren fakültelerinde 

yürütülen araştırmalara ilişkin soruların başlıcaları ya da hemen akla gelenleri 

şöyle sıralanabilir (Akdur 2003): 

- Fakülteleri çağdaş sağlık hizmeti üretebilecek alt yapı ve olanaklara sahip mi? 

- Buralarda üretilen sağlık hizmetleri toplumun gereksinimleri ile örtüşüyor mu? 

Toplumdaki öncelikli sorunlara ne denli önem veriliyor? 

- Buralarda üretilen hizmetler tüm toplumu kapsıyor mu? Başka bir ifade ile 

buralarda üretilen sağlık hizmetlerine herkes ulaşabiliyor mu? Kişiler arasında 

seçim nasıl yapılıyor? Bu seçim kişiler arasında  eşitlik ve hakkaniyet sağlanıyor 

mu? 

- Bu fakültelerde verimlilik ilkeleri gözetiliyor mu? Buraların ulusal ekonomi 

ile ilişkileri nasıl? 

- Bu fakülelerde hizmet verenlerin (çalışanların) hakları ne kadar gözetiliyor? 

- buralardan hizmet alanların (hasta) haklarına ne denli özen gösteriliyor? 

 

Yukarıda da belirtildiği gibi, toplumda "üniversite hastanesi/kliniği = sağlık 

hizmeti" şeklinde anlaşılmakta ve algılanmaktadır. Bu algılama günümüz sağlık 

politikaları ile bütünleştiğinde döner sermaya ve performansa dönüşmektedir. 

Ne yazık ki, son yıllarda bu algılama biçimi üniversite ve tıp fakültelerinin 

yöneticilerince de özümsenmiş ve  benimsenmiştir.  Başka bir anlatımla, sağlık 
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bilimleri fakültelerinin yönetimlerince hizmet üretme işlevi eğitim-öğretim ve 

araştırma işlevlerinin önüne konmuştur. Bununla da kalınmamış, fakülteler tam 

bir şirket gibi, yöneticileri ise tam birer şirket yöneticisi gibi davranmaktadır. 

Bu davranışı benimseyenlerin yönetime getirilmesi için, egemen çevreler her 

türlü gayret içinde olmaktadır. Bu durum TÜBA raporunda “ üniversite 

yöneticilerinin seçiminde, Üniversiteler Yasası’nın eksiklikleri ile birlikte, 

poliğtik tercihlerin rol oynuyor olması eğitimin niteliğini de düşüren önemli bir 

faktördür” şeklinde ifade edilmektedir (TÜBA, 2010). 

 

Günümüzde fakülte ve yönetimlerin başarı ya da övünmenin temel göstergesi/ 

ölçütü olarak döner sermaye karlarını kullanılmaktadır. Üniversite yöneticile-

rinin 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  bırakın devlet üniversitelerini vakıf üniversitelerinin bile amacının 

kazanç olamayacağı anlamına da gelmektedir. 

 

Genelde üniversiteler  özelde ise sağlık insangücü yetiştiren fakülteler ülkede 

uygulanan sağlık politikaları ve güncel uygulamaları konusunda olumlu yada 

olumsuz herhangi bir görüş bile bildirmemektedir. Hastayı müşteriye, sağlık 

kuruluşlarını ticarethaneye dönüştüren, 6300 Sağlık Ocağını 13000 Sağlık Evini 

kapatan “Sağlıkta Dönüşüm Projesi” konusunda üniversitelerin herhangi bir 

resmi görüşü yoktur. “Kör gözüm kör parmağına” deyişini anımsatan  “kuş 

gribi” ve “domuz gribi” olayları ve uygulamalarında bile ne kamu ne de vakıf 

üniversitelerinin hiç birinden karşı duruş adına harhangi bir resmi açıklama 

yapılması şöyle dursun, hemen tamamı Sağlık Bakanlığın’ın arkasında sıraya 

girmiş kampanyaya katkı vermiştir. Dünya da birçok üniversite olayı deşifre 

etmek için seferber olmuş iken, Türkye’de konu açıklığa kavuştuktan sonra bile, 

herhangi bir fakülte ya da yüksek okuldan resmi bir açıklama söz konusu 

olmamıştır. Cumhuriyetin ilk yılları  ile  cılız birkaç bireysel açıklama ve 

makale bir yana bırakılır ise; bugüne dek üniversitelerin sağlık politikaları 

konusunda  kurumsal/ resmi bir açıklaması veya bu alana müdahil olması söz 

konusu değildir.  

 

Ülke ve toplumun en hayati konularında bile, ünversitelerin suskun kalması, 

tepki vermemesi egemen çevre ve iktidarların en şiddetli arzularından biridir. 

Bunu her  düzeyde ve her vesile ile çok yüksek ve buyurgan bir tarzda ifade 

etmektedirler. Bunun bir örneği TÜBA Raporunda “Sayın Cumhurbaşkanı 

Abdullah Gül,2009 yılı ekim ayında, Erciyes Üniversitesinin açıışında yaptığı 
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bir konuşmada bazı bilim insanlarının yönetimin yaklaşıları karşısında politik 

karşıtlarıymış gibi tavır aldıklarından yakınmıştır”(TÜBA 2010) şeklinde ifade 

edilmiştir. Üniversitelerin ya da öğretim elemanlarının görüş, özellikle de karşıt 

görüş açıklaması, siyasi bir karşıklık olarak algılanmaka, derhal sert ve 

savunmacı bir tepki verilmektedir. Bununla da kalınmamakta o üniversiteye  ya 

da kişiye maddi ve manevi fatura gecikmemektedir.  

 

 Türkiye’deki büyük ve etkili üniversite derneklerinin hemen hepsine göre; 

üniversitelerin en yakıcı sorunu özerklik ve demokrasidir (OED,2003). Bu görüş 

TUBA raporunda  “Üniversite”  kavramının en temel tanımlayıcı nitelikleri olan 

idari ve bilimsel özerklik niteliği eksiktir. Bilgi –bilim üretme işlevleri birçok 

üniversitemizde özürlüdür” şeklinde ifadesini bulmuştur(TUBA 2010). 

 

Türkiye’de üniversitelerin diğer önemli sorunu egemen çevrelerce  reform/ 

üniversite yasa tasarısı vb andlarla sürekli gündeme getirilen çabaların temel 

amacnın; hizmetlerin özelleştirilmesi, öğrencilerin müşteriye, eğitim 

kurumlarının ise ticarethaneye dönüştürülmek isteyen, uluslararası hukuki 

düzelemelerle uyumlu neoliberal politikaların hayata geçirilmesine yönelik 

çabalar olmasıdır. Bu durum sorunları çözmek bir yana daha da karmaşık hale 

getirmektedir (OED,2003, TÜMÖD, 2008) 

 

Yasal görev ve sorumluklar açısından Tükiye’deki üniversitelerin  durumu bu 

iken evrensel üniversite değerleri ve ölçütleri açısından da durum sorunludur.  

Türkiye, Bolgna Süreci’ne katılan 45 ülkeden biri olmasına karşın, bunun 

gerekleini yerine getirebilen üniversite sayısı çok azdır. OECD tarafından 14 

ülke arasında yaplan 7 tam puanlık  bir özerklik değerlendirmesinde Türkiye 

üniversiteleri 1.5 puanlık bir skor ile son üç ülke arasında yer almıştır  

(TÜBA,2010). 

 

Üniversitelerimizin yalnızca düzeltilmesi gereken sorunları vardır demek eksik 

olur. Sorunları büyüktür.Kökleşmiş bu sorunlar yeni üniversitelerimizde daha 

belirgin olmakla birlikte büyük üniersitelerimizde de mevcuttur(TÜBA,2010). 

 

 

SONUÇLAR VE ÖNERİLER 
 

Üniversitelerin diğer fakülteleri bir yana, sağlık insangücünü yetiştiren 

fakülteler bile, gerek müfredatlarında ve gerekse araştırma ve yayınlarında 

sağlık politikalarına neredeyse hiç yer vermemektedir. Bu nedenle buradan 

mezun olanlar, bırakın sağlık politika ve çeşitlerini bilmeyi, sağlık polikası 
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kavramın bile bilmemektedir.  

 

Üniversitelerin doğrudan Sağlık Bakanlığı, başka bir söylemle iktidarların 

siparişi ile yapılmakta olan istisnai ve ciddi birkaç araştırma ve yayını dışında 

sağlık politikaları konusunda araştırma ve yayınları yok denecek kadar azdır. 

 

Üniversitelerin sağlık politikası konusunda üç maymunu oynamakta ve 

neredeyse “sağlık politikası” kavramını bile bilmiyorlar görüntüsü yaratmak-

tadır. 

 

Üniversiteler, yetiştirdiği insangücünü, kendilerine Anayasa, Milli Eğitim Temel 

Kanunu ve Yüksek Öğretim Kanunu’nu ile bir görev olarak verilen; idealerle 

donatmadan mezun etmektedir. Bu bulgulardan hareketle: 

 

1.Genelde üniversiteler özelde ise sağlık insangücü yetiştiren fakülteler ülkede 

uygulanacak sağlık politikası konusunda da sorumlu olduklarının ya farkında 

değiller ya da bu sorumluklarını yok saymaktalar. 

2.Görevlerinin farkında olanlar ise;  

a) Özerk olmamaları nedeniyle tepki vermemektedirler 

b) Kendi içinde bulundukları durum nedeniyle “tencere dibin kara, seninki 

benden kara” deyişinde ifadesini bulan bir biçimde sağlık politikaları konusunda 

hiç müdahalede bulunmamaktalar. 

c) Aslında müdahalede bulunmaktalar, ancak bu müdahale kendi sınıfsal ve 

çıkar yapıları ile bire bir uyuştuğundan, iktidar ile de uyuşmakta ve aynı yönde 

olmaktadır 

“Üzerine ölü toprağı serpilmiş” deyimine denk düşen bu durumdan 

üniversitelerin bir an önce kurtulmaları gerekir. Bundan  kurtulmaları: 

1) Üniversiteler bir an önce gerçek bağlamda  özerkleşmelidir.  

2) Her ile/ilçeye bir üniversite anlayışı terk edilmeli, yeterli altyapı ve  kalifiye 

insangücüne sahip olmayan  üniversitelere öğrenci alımı durdurulmalıdır.  

2) Öğrenci ve öğretim üyesi seçiminde hakkaniyet sağlanmalı, sınıflı yapı 

ortadan kaldırılmaldır 

3) Üniersitelerde, eğitim- öğretim öncelikli sorun ve sorumluluk olmalıdır. 

4) Üniversitede öğrenim-eğitim; öğrencileri ilgi ve yetenekleri  doğrultusunda 

yetiştiren ve onları bağımsız bir birey olarak gören,  kendilerini ifade etme ve 

geliştirmelerine olanak  tanıyan bir yapıya kavuşturulmalıdır. 

5) Sağlık politikası konularına mezuniyet öncesi ve sonrası programlarda yeterli 

zaman ve olanak sağlanmalıdır 

6) Üniversiteler, sormak, olumlu veya olumsuz tepki vermek gibi egemen 

çevrelerin veya iktidarların davranışlarını gözetmeksizin sağlık politika ve 
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uygulamalsır konusunda  görüş bildirme sorumluluğu ve alışkanlığı edinmelidr.  
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