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Entegre ve Klasik Sistemlerde Ö¤renim Görmüﬂ Olan T›p Mezunlar›n›n
T›pta Uzmanl›k S›nav›’ndaki Baﬂar› Oranlar›n›n Karﬂ›laﬂt›r›lmas›[*]
A Comparison of Success Rates of the Graduates in the Internship Selection Examination for Medical
Doctors (TUS) following Education with Integrated or Classical Systems
O¤uz TAﬁKINALP, Recep MESUT

Amaç: De¤iﬂik sistemlerde ö¤renim gören t›p fakültesi mezunlar›n›n T›pta Uzmanl›k S›nav› (TUS)
baﬂar› oranlar› karﬂ›laﬂt›r›ld› ve e¤itim sistemlerinin baﬂar›ya etkisi araﬂt›r›ld›.
Çal›ﬂma Plan›: De¤erlendirmeye 1987-1995 y›llar› aras›nda Trakya Üniversitesi T›p Fakültesi’nde
e¤itim gören ö¤renciler al›nd›. 1987-1992 y›llar›nda e¤itim-ö¤retime baﬂlayanlar entegre sistemde
ö¤renim görürlerken, 1993-1995 y›llar›nda baﬂlayanlar ders geçme, yani klasik sistemle ö¤renimlerini sürdürdüler. Ayn› ö¤rencilerin mezuniyetlerini
takiben girdikleri TUS’daki ald›klar› ortalama Klinik
ve Temel T›p Bilimleri Puanlar›na göre olan fakülteleraras› s›ralar› bulundu. Belirlenen bu s›ralamalar karﬂ›l›kl› olarak k›yasland›. Sonuçlara e¤itim
sistemlerinin ne oranda etkili oldu¤u araﬂt›r›ld›.
Bulgular: Entegre sistemde e¤itim gören ö¤rencilerin TUS baﬂar› oranlar› toplam 12 s›nav›n sadece üçünde ÖYS giriﬂ s›ras›ndan daha iyi derecede
idi. Klasik sistemle ö¤renim gören ö¤rencilerin ise,
bir s›nav d›ﬂ›nda di¤er beﬂ TUS s›nav›nda ÖYS giriﬂ s›ras›ndan daha iyi derecede baﬂar›l› olduklar›
bulundu.
Sonuç: Fakültemizde klasik ders geçme sisteminde e¤itim gören ö¤rencilerin TUS baﬂar› oranlar›
yükselmiﬂtir.

Objectives: We compared the success rates of
medical faculty graduates in the Internship
Selection Examination for Medical Doctors (TUS)
following different education systems.
Study Design: The study included Medicine Faculty
students of Trakya University, who received education between 1987 and 1995, during which two different education systems, namely an integrated system and the classical system were implemented
between 1987-1992 and 1993-1995, respectively.
The place of our faculty was found according to the
average Clinical Medicine and Basic Medicine
scores of the graduates in the first TUS following their
graduation and a comparison was made between the
two systems. The effect of different education systems were assessed on the TUS scores.
Results: Compared to the ÖYS placement, the
students who were enroled in the integrated system obtained higher TUS scores in only three out of
12 examinations. However, TUS scores were higher than those of OYS placement in five out of six
examinations in the students who received the
classical system.
Conclusion: The results show that the classical
education system is associated with higher success rates in TUS scores.

Anahtar Sözcükler: Ö¤retim program›; e¤itim, t›bbi, mezuniyet
öncesi/standartlar; e¤itim ölçümü; okul, t›p/standartlar.
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d›r. Entegre sistemde ara s›nav say›s› ders kurulu say›s› kadard›r. Ders y›l› sonunda bir bitirme
s›nav› ile bütünleme s›nav› yap›lmaktad›r. Bu
s›navlarda ö¤renciler tek oturumda tüm derslerden, her dersin puan a¤›rl›¤›n›n o dersin teorik ve pratik yükünün a¤›rl›¤›na eﬂit oldu¤u
bir s›nava girmektedir. Bu sistemde s›navlar›n
önemli bir özelli¤i de “eksiye geçme” denilen
uygulamad›r. Öyle ki, ö¤renci s›navlarda her
dersin puan›n›n en az %50’sini almak zorundad›r; %50’nin alt›nda al›nan her puan eksi kabul
edilip, ö¤rencinin o s›navdaki toplam puan›ndan düﬂülmektedir. Bu sistemde s›n›f geçme notu, ara s›nav ortalamas›n›n %60’› ve final s›nav›n›n %40’›n›n toplanmas› ile hesaplanmaktad›r.
S›n›f geçme notu 50 olan s›navda, ara s›nav ortalamas› ne olursa olsun ö¤rencinin final s›nav›nda en az 50 alma zorunlulu¤u vard›r. S›n›fta
kalan ö¤rencinin bir sonraki y›l tüm dersleri
tekrar almas› gerekmektedir.

Ülkemizdeki t›p fakültelerinde anatomi e¤itimi üç ayr› ﬂekilde uygulanmaktad›r. Fakültelerin büyük ço¤unlunda entegre sistemde e¤itim
verilirken, yedisinde klasik, ikisinde ise aktif
modüler sistem bulunmaktad›r. Bu fakültelerin
hepsinde genel amaç, belli bir standard›n üzerinde ve hastaya yararl› olacak baﬂar›l› t›p doktoru yetiﬂtirmektir. Sistemler farkl› olsa da amac›n ortak olmas›, fakülteleri daima daha iyi ve
daha mükemmel e¤itim sistemlerine yöneltmeyi sa¤lamaktad›r. Bununla birlikte, fakültelerin
e¤itim sistemlerinde de¤iﬂiklikler yap›lsa da,
geliﬂmeler her zaman istenilen düzeyde olmamaktad›r. E¤itim sisteminin geliﬂimindeki yavaﬂl›k politik, sosyoekonomik ve kültürel gerçekler ile aç›klanabildi¤i gibi, kurumsal ve kiﬂisel engellerin yan› s›ra esas olarak fakülte personelinin de¤iﬂime karﬂ› tutuculu¤u, e¤itim bütçelerinin yetersizli¤i ve e¤itim programlar›n›n yetersiz denetimlerine de ba¤l›d›r.[1] T›p fakültelerinde yetiﬂtirilen hekimlerin verilen e¤itime göre ne oranlarda baﬂar›l› olduklar›n› ortaya ç›karacak bir ölçüt bulunmamaktad›r. Ancak 1987 y›l›ndan beri uygulanmakta olan T›pta Uzmanl›k
S›nav› (TUS) belli oranda da olsa fakültelerin
verdi¤i e¤itimi karﬂ›laﬂt›rabilmemizi sa¤lamaktad›r. Y›lda iki kez yap›lan bu s›nav sonuçlar›na
göre farkl› sistemlerde e¤itim veren fakülteleri
de karﬂ›laﬂt›rmam›z mümkündür.

1993 y›l›nda yap›lan yönetmelik de¤iﬂikli¤i
ile entegre sistem b›rak›lm›ﬂ, yerine kredili
“klasik” sistem, yani ders geçme sistemi getirilmiﬂtir. Bu sistemde dersler dönemlik al›nmaktad›r. Yönetmeli¤e göre, dönem içinde her
dersin en az bir ara s›nav› (genelde iki ara s›nav) ve sömestre sonunda tüm derslerin final
ve bütünleme s›navlar› yap›lmaktad›r. Ara s›navlar %40, final s›nav› ise %60 oran›nda baﬂar› notuna etki etmekte; toplam 60 alan ö¤renci
s›navdan, dolay›s›yla dersten baﬂar›l› kabul
edilmektedir. Ö¤rencinin bir üst s›n›fa geçebilmesi için tüm ders kredilerinin en az %80’inden baﬂar›l› olmas› gerekir. Daha sonra, yönetmelikte yap›lan bir de¤iﬂiklikle 1998-1999 e¤itim-ö¤retim y›l›ndan itibaren tüm derslerden
baﬂar›l› olma koﬂulu getirilmiﬂtir. Sadece tek
bir dersten baﬂar›s›z olan ö¤rencilere e¤itim y›l› baﬂlamadan önce “tek ders” s›nav hakk› tan›nmakta, bu s›navdan baﬂar›l› olan ö¤renci bir
üst s›n›fa geçmektedir.

1982 y›l›nda kurulan Trakya Üniversitesi T›p
Fakültesi, Aral›k 1982 tarihinde e¤itim-ö¤retime
baﬂlam›ﬂt›r. Kuruluﬂundaki yönetmelikte e¤itim
sistemi entegre, yani s›n›f geçme olarak belirtilmiﬂ; daha sonra 1993 y›l›nda kredili ders geçme
sistemine geçilmiﬂtir. Bu sistem de¤iﬂikli¤i ile
ö¤rencilere daha iyi e¤itim ve ö¤renim sunmak
ve onlar› baﬂar›l› birer hekim olarak yetiﬂtirmek
amaçlanm›ﬂt›r. ‹ki sistemde de anlat›lan konular
hemen hemen ayn› olmas›na ra¤men, derslerin
iﬂlenmesi ve s›nav sistemlerinin farkl› olmas›
ö¤rencilerin baﬂar› durumlar›na yans›makta;
mezun olduklar›nda TUS’taki baﬂar›lar›na da
etki etmektedir. ‹ki sistemdeki genel özellikleri
ﬂu ﬂekilde s›ralayabiliriz.

‹ki sistemde de genel müfredat ayn› olmas›na ra¤men s›nav ve s›n›f geçme özellikleri farkl›d›r. Bu farkl›l›k ö¤rencilerin ders çal›ﬂma sistemlerine, dolay›s›yla s›navlardaki baﬂar›lar›na
ve daha uzun süreli olarak da TUS sonuçlar›na
etkide bulunmaktad›r.

Entegre sistemde her e¤itim-ö¤retim y›l›
ders kurullar›na ayr›lm›ﬂt›r. Her ders kurulunda
ise tüm dersler a¤›rl›klar› oran›nda yer almakta148
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Tablo 1. 1987-1995 y›llar›ndaki ÖYS giriﬂ
s›ras› ve TUS’taki baﬂar› s›ralar›

GEREÇ VE YÖNTEM
Çal›ﬂmam›z›n gerecini ÖSYM taraf›ndan T›p
Fakülteleri Dekanl›klar›’na her TUS s›nav› sonras›nda gönderilen dokümanlar oluﬂturdu.[2] Bu
dokümanlarda o y›l›n TUS sonuçlar› ile birlikte
her fakültenin klinik ve temel t›p bilimleri not
ortalamalar› ile fakülteler aras› s›ralar›, TUS s›nav›na giren mezunlar›n ÖYS giriﬂ y›llar› ve giriﬂ s›ralar› yer almaktad›r.

Y›l

BULGULAR
Entegre sistemde e¤itim gören 1987-1992 giriﬂli ö¤rencilerin TUS baﬂar› oranlar›na bakt›¤›m›zda (ﬁekil 1), toplam 12 s›nav›n sadece üçünde
Trakya Üniversitesi T›p Fakültesi’nin ÖYS giriﬂ
s›ras›ndan daha iyi s›rada yer ald›klar› görüldü.
Bunlar 1987 giriﬂlilerin 1993 eylül s›nav›, 1991 giriﬂlilerin 1998 nisan s›nav› ve 1992 giriﬂlilerin
1999 nisan s›nav›d›r. Bu s›navlar›n d›ﬂ›ndaki tüm
TUS baﬂar› oranlar›n›n, ayn› ö¤rencilerin ÖYS giriﬂ y›llar›ndaki fakülte s›ralar›ndan düﬂük oldu-
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¤u görüldü. Ancak, 1993-1995 y›llar›nda giriﬂ yapan ö¤renci s›ralamalar› de¤erlendirildi¤inde bir
s›nav d›ﬂ›nda di¤er beﬂ s›navda ö¤rencilerin giriﬂ
y›llar›ndaki fakülte s›ras›ndan daha iyi derece elde ettikleri saptand› (ﬁekil 2). Yaln›zca bir s›navda s›ralama iki parametrede de ayn› bulundu.
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Fakültesi’ne 1987-1995 y›llar›nda giren ö¤rencilerinin ÖYS giriﬂ s›ralar› ile ayn› ö¤rencilerin
mezun olduktan sonraki TUS’taki s›ralamalar›
de¤erlendirildi (Tablo 1). Bu verilerin 19871992 y›l›na ait olanlar› fakültemizde entegre
sistemde, 1993-1995 y›l›na ait olanlar› ise klasik
ders geçme sisteminde e¤itim gören ö¤rencilerle ilgilidir.
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ﬁekil 1. Entegre sistemde okuyan 1987-1992 giriﬂli ö¤rencilerin mezun olduktan sonra girdikleri TUS’taki baﬂar› oranlar›.
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sonucunda, her y›l t›p fakültelerine giren ö¤rencilerin bilgi kaliteleri azalmaktad›r. Bu durum
üniversiteye giren ö¤rencilerin yer ald›klar›
yüzdelik dilimlerde de kendini göstermektedir.
Örne¤in, fakültemize giren ö¤renciler ilk kuruluﬂ y›llar›nda %4’lük dilimlerde iken, bugün bu
oran %14’lere kadar gerilemiﬂtir.[3] Bu gerileme
TUS sonuçlar›n› da etkilemiﬂtir.

TARTIﬁMA
De¤erlendirme sonuçlar› fakültemizdeki t›p
e¤itiminin TUS sonuçlar› aç›s›ndan klasik sistemde daha baﬂar›l› oldu¤unu göstermektedir.
Öyle ki, fakültenin s›ralamas› klasik sistemde
baz› y›llarda beﬂ basamak birden yükselmiﬂken,
entegre sistemde dört basama¤› bulan gerilemeler gözlenmektedir. Dünyan›n ve yurdumuzun
pek çok yerindeki t›p fakültelerinde uygulanmakta olan ve yeni e¤itim sistemlerinden kabul
edilen entegre sistemde e¤itim gören ö¤rencilerin TUS baﬂar› oranlar›n›n klasik sisteme göre
daha düﬂük ç›kmas› bir hayli ilgi çekicidir. ﬁimdi bu sonuc üzerinde etkili olabilecek faktörleri
s›rayla irdeleyelim:

Bir di¤er ö¤renci faktörü de al›nan ö¤renci
say›s›d›r. Kuruluﬂ y›l›nda 80 ö¤renci alan ve daha sonralar› bu say›y› gittikçe art›ran fakültemiz, 1990 y›l›nda birinci s›n›fa 200 ö¤renci alm›ﬂt›r. Ancak, daha sonraki y›llarda al›nan ö¤renci say›s› giderek azalt›lm›ﬂ, bu azalma da ö¤rencilerin e¤itimindeki kalitenin artmas›na neden olmuﬂtur. Bunun sonucunda, ö¤retim üyesi
baﬂ›na düﬂen ö¤renci say›s› yar› yar›ya azalm›ﬂt›r. Bu sonuç TUS baﬂar› oranlar›n› olumlu etkilemiﬂtir.

Ö¤retim üyesi say›s›: Fakültemizin kuruluﬂunda 15-20 aras›nda olan ö¤retim üyesi say›s›
1993 y›l›nda 80’in üzerine ç›km›ﬂt›r. Bu da ö¤rencilere e¤itim veren kadronun say›s› entegre
sistemde yetersiz iken, klasik sistemde nispeten
yeterli duruma geçmiﬂ, bu da ö¤rencilerin daha
iyi e¤itilmesinin nedenlerinden birini oluﬂturmuﬂtur.

S›nav faktörü: Entegre sistemde ö¤renciler tek
bir s›nava girmekte idi. Bu sistemde, y›l içinde
ders yükü az olan derslere çal›ﬂmayan ö¤renci
a¤›rl›¤› yüksek derslerden ald›¤› puanlar ile bu
derslerin eksisini kapatabiliyordu. Bu durum
ö¤rencinin tüm dersleri tamamen ö¤renmeden
üst s›n›fa geçmesine neden oluyordu. Ders geçme sisteminde ise her dersin s›navlar› ayr› ayr›
yap›ld›¤›ndan, ö¤rencinin belirli bir dersten geçebilmesi için zorunlu olarak çal›ﬂmas› gerekmektedir.

Ö¤renci faktörü: Bilindi¤i gibi yurdumuzda
1970 hatta 80’li y›llarda hekimlik gözde bir meslek, t›p fakülteleri de liseli ö¤renciler içinde tercih edilen bir okuldu. Ancak baz› etkenlerle
1990’l› y›llarda azalmaya baﬂlayan bu ilgi günümüzde de bu özelli¤ini sürdürmektedir. Bunun
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ﬁekil 2. Ders geçme sisteminde okuyan 1993-1995 giriﬂli ö¤rencilerin mezun olduktan sonra girdikleri TUS’taki baﬂar› oranlar›.
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Fakültesi ö¤rencilerinin baﬂar› oranlar›, ayn›
ö¤rencilerin üniversiteye giriﬂ s›navlar›ndaki
s›ralar›ndan daha geride bulunmuﬂtur. Bunun
karﬂ›s›nda, fakültemizde “klasik ders geçme”
sisteminde e¤itim gören ö¤rencilerin TUS baﬂar› oranlar› yükselmiﬂtir. Yukar›da k›saca belirtti¤imiz faktörler göz önünde bulunduruldu¤unda, baﬂar›n›n zamanla daha da artaca¤›n› düﬂünüyoruz. Bu durum üniversite e¤itimlerinde sistemlerin baﬂar›ya dolayl› yoldan
etkili olabildi¤ini göstermektedir. Baﬂar› için
ö¤renci, ö¤retim eleman› ve yönetimlerin daha s›k› iﬂbirli¤i içinde olmalar› gerekmektedir.
Bu iﬂbirli¤ine devletin maddi ve teknik donan›m katk›s› da eklendi¤inde, baﬂar›n›n çok daha fazla artaca¤›n› ve yurdumuza büyük katk› yapacak hekimler yetiﬂtirilece¤ini düﬂünüyoruz.

Yatay geçiﬂ faktörü: Fakültemizi tercih eden
ö¤rencilerin tercih nedenlerinden biri Edirne’nin ‹stanbul’a yak›n olmas›d›r. ‹stanbul’da
oturup da Edirne’yi kazanan ö¤rencilerin en büyük amaçlar› yatay geçiﬂ yapmakt›r. Yatay geçiﬂ
yapan ö¤renciler, s›n›flar›n›n en baﬂar›l›lar› ve
TUS’u kazanma olas›l›¤› yüksek olanlard›r. ‹lk
y›llarda yüksek olan fakültemizden yatay geçiﬂ
oran›, 1990’l› y›llar›n ortas›ndan sonra geçiﬂin
zorlaﬂmas› sonucunda düﬂmüﬂtür. Çal›ﬂkan ve
TUS’u kazanabilecek ö¤rencilerin fakülteden
ayr›lmalar› da TUS baﬂar› oranlar›n› etkileyen
bir faktördür.
Fakülte faktörü: Kuruluﬂundan beri geliﬂme
halinde olan Trakya Üniversitesi T›p Fakültesi,
ilk y›llar›nda gerek fiziki olanaklar gerekse de
teknik donan›m aç›s›ndan yeterli de¤ildi. Ancak
zamanla bu eksiklikler giderilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂ ve
bu çal›ﬂmalar›n ürünleri de ö¤rencilerin hizmetine sunulmuﬂtur. Teknolojik, bilimsel ve fiziki
olanaklar›n artmas›, ö¤rencilerin e¤itim kalitelerinin artmas›n› da beraberinde getirmiﬂ, bu da
TUS baﬂar› oranlar›na yans›m›ﬂt›r.
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