
EL
EŞ

Tİ
RE

L 
PE

D
A

G
O

Jİ
  -

 Y
IL

 2
02

1-
 S

AY
I 6

8

ifade etti. 68 öğrenci (%24,2) olağanüstü şartları 
deneyimlemek istediğini, 60 öğrenci (%21,4) ise 
hastane ortamından kopmayıp tıbbi bilgilerini 
güncel tutmak istediğini belirtti. COVID-19 pan-
demisinde çalışan hekimlere meslektaşlık bağ-
lamında yardımcı olmak isteyen veya hastanede 
yaşanan ya da yaşanabilecek olan doktor açığını 
gidermeyi amaçlayan öğrenci sayıları sırasıyla 
48 (%17,1) ve 32 (%11,4) idi. 2 öğrenci (%0,7) 
ise “bize ihtiyaç duyan milletimiz ve devletimiz 
için” ve “hastalara yardımımızın dokunması için” 
ilkesel olarak gönüllü olarak çalışılması gerekti-
ğini belirtti. 205 öğrenci (%73,0) verilen intörn 
maaşının yapacakları hizmeti karşılamayacağını 
belirtti. Hastalığı ailesine, topluma ve kendisine 
bulaştırmak istemediği için görev almak isteme-
diğini vurgulayan öğrenci sayıları sırasıyla 207 
(%73,7), 187 (%66,5) ve 173 (%61,6) idi. 92 
öğrenci (%32,7) yeterli deneyime sahip olmadı-
ğını belirterek görev almayı istemedi. 25 öğrenci 
(%8,9) gönüllü olmak için herhangi bir neden 
bulamadığını ya da hangi şartlar olursa olsun 
çalışmak istemediğini ifade etti. Öğrencilerin 
öğretim üyelerinden en çok talep ettiği istek ise 
okulu zamanında bitirememe nedeniyle yaşaya-
bilecekleri ekonomik kaygıların giderilmesi için 
kendilerini bir an önce mezun etmeleri oldu.

Sonuç: Araştırmamız COVID-19 pandemisinde 
hizmete devam etme konusunda intörnlerde ser-
gilenen gönülsüz tutumun, sağlığın piyasalaşıp 
metalaşmasının tıp eğitimine getirdiği ek sorun-
ları ve salgın nedeniyle kaygı ve korkunun bir 
yansıması olduğuna işaret etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: İntörn, SARS-CoV-2, Pro-
fesyonalizm, Neoliberalizm
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ÖZET

Amaç: Bu araştırma bir kamu üniversitesine 
bağlı tıp fakültesinin altıncı sınıf öğrencilerinin 
pandemi sürecinde hizmet sunmaya dair bakışını 
ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Gereç ve Yöntem: Betimleyici nitelikteki bu 
araştırmada Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi 
son sınıf öğrencilerine etik kurul izni alınarak 
cep telefonu aracılığıyla anket uygulandı. Anket 
soruları “Google Form” programı kullanılarak 
yapılandırıldı. 

Bulgular: 288 intörn hekimden 281’i anketi ya-
nıtladı (%97,5). 259 öğrenci (%92,2) pandemi 
döneminde “niteliksiz iş gücü olarak kullanıl-
mak istenmediğini” belirtti. 255 intörn doktor 
(%90,8), bu süreçte altıncı sınıf öğrencilerin 
hastanede çalışarak eğitime devam etmeyi uygun 
bulmadı. 247’si (%87,9) bizatihi gönüllü olarak 
çalışmayı kabul etmedi. 167’si (%59,4) intörnle-
rin pandemi döneminde çalışmayı kabul etmesi 
için “eğitim süresinin uzamaması” gerektiğini 
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uluslararası toplantıla-
rın on-line yapılması 
istenmiş, yabancı 
uyruklu öğrenci ve 
akademisyenlerin ay-
rımcılığa uğramaması 
için gerekli tedbirlerin 
alınması planlanmış 
ve çok sayıda insanın 
olduğu yerlerde hijyen 
önlemlerinin hayata 
geçirilmesi üniversite-
lerden talep edilmiştir 
(Yükseköğretim Ku-
rulu, 6 Mart 2020). 
YÖK’ün 13 Mart 
2020 tarihli kararınca 
da yükseköğretim 
kurumlarında 16 Mart 
2020 tarihinden itiba-
ren eğitime ara veril-

miştir (Yükseköğretim 
Kurulu, 13 Mart 2020). Söz konusu kararın be-
şinci maddesi uyarınca eğitime ara verilme uygu-
laması, sağlık programlarının “staj, intörnlük ve 
uygulamalı eğitimler”ini de kapsamına almıştır 
(Yükseköğretim Kurulu, 13 Mart 2020). Ancak 
aynı gün itibariyle YÖK Genel Sekreterliğinden 
üniversitelere iletilen duyuru ile “tıp fakülte-
sindeki intörnlerin gerektiğinde, gönüllü olarak 
talep etmeleri ve üniversitece uygun görülmesi 
halinde sağlık hizmet sunumunda görev alabil-
mesine” izin verilmiştir (Yükseköğretim Kurulu 
Genel Sekreterliği). 

COVID-19 pandemisi nedeniyle eğitimin askıya 
alınmasının intörnler üzerindeki etkisini irdele-
yen ulusal bir araştırma yoktur. Konu hakkında 
Türkiye’de yapılmış ve bir tıp fakültesinde eği-
tim gören tüm öğrencilerin pandemi konusun-
daki algılarını araştıran çalışmada öğrencilerin 
%52,4’ünün kendisini zihinsel olarak iyi hisset-
mediği ve %50,8’inin sosyal medya aracılığıyla 
COVID-19 hakkında bilgilendiği tespit edilmiştir 
(Aker, 2020). Ayrıca bu araştırmada öğrencilerin 
%50,3’ü COVID-19 hastasının tedavi edildiği 
bir yerde eğitim almayı istemediği ve dördüncü, 
beşinci ve altıncı sınıf öğrencilerin %47,9’unun 
böylesi bir ortamda staj yapmayı da arzu etmedi-

Giriş

COVID-19 pandemisinin 
tıp eğitimi üzerine uzun 
vadede nasıl bir etkide 
bulanacağı bugün itiba-
riyle bilinmemektedir. 
Ancak salgın ortamında 
yüz yüze eğitimin son-
landırılıp sanal ortama 
taşınması bir zorunlu-
luktur. Bununla birlikte 
söz konusu sanal eğitim, 
öğrencilerin işbirliğe 
dayalı deneyimler ka-
zanımında kayba neden 
olmaktadır. Özellikle tıp 
eğitiminin son sınıfında 
gereken beceri kazanma 
ve mesleki profesyonel 
tutum geliştirme yetileri-
ni olumsuz yönde etkile-
mektedir (Ferrel, 2020). Her ne kadar küçük grup 
çalışmalar ve takım temelli öğrenme grupları 
sanal ortamda devam ettirilebilecek olsa da web 
seminerleri ve telekonferansların gerçek yaşam 
deneyimlerinin yerini ne oranda tutacağı bugün 
itibariyle belirsizliğini korumaktadır. 

Öte yandan kimi tıp fakülteleri öğrencileri ger-
çek zamanlı eğitime geri çağırmaktadır. Benzer 
biçimde kimi tıp fakültesi öğrencileri de riski 
göze alarak pandemi ortamında hasta ile temas 
içerisinde çalışmaya ve eğitime devam etmeyi 
istemektedirler. Hiç kuşkusuz böylesi bir ortamda 
kişisel koruyucu ekipmanın eksiksiz temini kaçı-
nılmaz bir gerekliliktir (Ferrel, 2020). Tıp fakül-
tesi öğrencilerinin topluma ve başta yaşlı nüfus 
olmak üzere kırılgan gruplara yardım ederek 
COVID-19 pandemisinin yarattığı yıkımı azalt-
mak gibi bir potansiyeli de vardır (Farber, 2020). 
Ayrıca bu dönemde klinik ortamdan uzak kalarak 
hizmet yükünün azalması, akademik literatüre 
katılmalarının önünde yeni bir fırsat doğurmakta-
dır (Ferrel, 2020). 

Türkiye’de Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) 
6 Mart 2020 tarihli önerileri uyarınca öğrenci, 
akademisyen ve idari personelin seyahat ve yurt-
dışı toplantıları acil olmadıkça askıya alınmış, 

Tıp eğitiminin de hekimlik mes-
leğinin de politik bir konu olduğu 

aşikardır. Çünkü eğitim de meslek-
ler de tarihin ekonomi politiği ze-

mininde inşa edilirler. Her ne kadar 
başta tıp eğitimi olmak üzere kimi 
mesleklerde altrustik ve hümanist 
değerler etik eğitimin bir parçası 

olarak açık ve örtülü programın bir 
parçasını oluşturmaktalarsa da bu 
süreç eğitim ortamına biçimini ve-
ren tarihsel koşullardan azade de-
ğildir. Üçüncü bin yılın dünyasında 
tarihi koşulları oluşturan neolibe-

ralizmdir ve onun en kararlı siyasal 
aktörlerinden birisi olan Margaret 

Thatcher’ın da ifade ettiği gibi; 
“ekonomi bir yöntemdir, asıl amaç 

ruhları değiştirmektir”
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Dekanlık verilerine göre 
bu dönemde altıncı sınıfta 
eğitimine devam öğrenci-
lerin 155’i erkekti (%54). 
Yaş dağılımları median 
değeri 24 (23 – 27) idi. 12 
öğrenci (%4) yabancı uy-
rukluydu.

255 intörn doktor (%90,8), 
pandemi döneminde altıncı 
sınıf öğrencilerin hastane-
de çalışarak eğitimlerine 

devam etmesini uygun bul-
madı (Şekil 1: İntörnlerin Pandemi Dönemin-
de Çalışma Önerisine İlkesel Yaklaşımları).

Benzer biçimde 247’si de (%87,9) bizatihi gönül-
lü olarak çalışmayı kabul etmedi. Ankete katılan 
öğrencilerin 167’si (%59,4) intörnlerin pandemi 
döneminde çalışmayı kabul etmesi için “eğitim 
süresinin uzamaması” gerektiğini ifade etti. 68 
öğrenci (%24,2) olağanüstü şartları deneyimle-
mek istediğini, 60 öğrenci (%21,4) ise hastane 
ortamından kopmayıp tıbbi bilgilerini güncel tut-
mak istediğini belirtti. 

COVID-19 pandemisinde çalışan hekimlere 
meslektaşlık bağlamında yardımcı olmak isteyen 
veya hastanede yaşanan ya da yaşanabilecek olan 
doktor açığını gidermeyi amaçlayan öğrenci sayı-
sı sırasıyla 48 (%17,1) ve 32 (%11,4) idi. İntörn 
maaşını almak için görev üstleneceğini söyleyen 
öğrenci sayısı ise 26 (%9,3) idi (Tablo 2: İntörn-
lerin Pandemide Görev Almak İsteme Neden-
lerinin Dağılımı).

Altıncı sınıf öğrencilerinin pandemide görev al-
mayı istememe konusundaki en büyük gerekçe 
görev tanımları konusunda oldu. Anket sorularını 
yanıtlayan 259 öğrenci (%92,2) “niteliksiz iş 
gücü olarak kullanılmak istenmiyorum” ifade-
sini seçti. 205 öğrenci (%73,0) verilen intörn 
maaşının yapacakları hizmeti karşılamayacağını 
belirtti. Hastalığı ailesine, topluma ve kendisine 
bulaştırmak istemediği için görev almak isteme-
diğini vurgulayan öğrenci sayıları sırasıyla 207 
(%73,7), 187 (%66,5) ve 173 (%61,6) idi. 92 
öğrenci (%32,7) ise yeterli deneyime sahip olma-
dığını belirterek görev almayı istemedi (Tablo 3: 

ği saptanmıştır. Bu isteksizliğe 
rağmen altıncı sınıf öğrenci-
lerinin %86,5’i COVID-19 ve 
pandemi yönetimi konusunda 
uzaktan eğitim almayı talep 
etmiştir (Aker, 2020). Sözü 
edilen bu çalışmada öğrencile-
rin isteksizliğinin nedenleri ve 
hangi değişikliklerin olması 
halinde eğitim alıp hizmet 
sunmayı arzu edeceği araş-
tırılmamıştır. Araştırmamız, 
YÖK’ün gönüllülük temelinde 
hizmet sunumuna izin verdiği tıp fakültesi altıncı 
sınıf öğrencilerin pandemi sürecinde eğitim ve 
hizmet sunmaya bakışını gerekçeleriyle ortaya 
koymayı amaçlamaktadır.

Gereç ve Yöntem

Betimleyici nitelikteki bu araştırmada Çukurova 
Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıfta eğitimine 
devam eden tüm öğrencilere Çukurova Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulunun izni alınarak 
cep telefonu ile yanıtlayabilecekleri anket gönde-
rildi. Her bir öğrencinin bir kereye mahsus yanıt 
vermesini sağlayan bu ankette YÖK tarafından 
karar altına alınan gönüllülük esasına göre in-
törnlüğe devam etme konusundaki görüşleri 
soruldu. Anket soruları araştırmacılar tarafından 
oluşturuldu. Anket kapsamında tıp fakültesi son 
sınıf öğrencilerine pandemi döneminde hasta-
nelerde çalışmalarını nasıl değerlendirdikleri, 
gönüllü olarak görev almaya nasıl yaklaştıkları, 
bu dönemde görev üstlenme ya da üstlenmeme 
nedenleri ve öğretim üyelerine iletmek istedikleri 
görüşler yer aldı (Tablo 1: Anket Soruları).

Yanıtlarda biasa neden olmamak için yaş, etnik 
köken, cinsiyet ve diğer kişisel bilgiler yer alma-
dı. Anket soruları internet üzerinden ücretsiz an-
ket düzenleme amaçlı kullanılan “Google Form” 
programı kullanılarak yapılandırıldı. Anket 20 
Nisan 2020 günü sanal olarak uygulandı. 

Bulgular: 

Çukurova Üniversitesinde okuyan ve Nisan 2020 
tarihinde son sınıfa geçmiş bulunan 288 intörn 
hekimden 281’i anketi yanıtladı (%97,5). 

pandemi dönemi, 
tıp fakültesi altıncı sınıf 
öğrencilerinin birkaç ay 

sonra başlayacakları mesleki 
yaşamları açısından paha 
biçilmez bir deneyimdir. 

Fakat olağanüstü bu ortamı 
deneyimlemek isteyen intörn 

oranı sadece %24,2’dür. 
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bir konu olduğu aşikardır. 
Çünkü eğitim de meslekler de 
tarihin ekonomi politiği ze-
mininde inşa edilirler. Her ne 
kadar başta tıp eğitimi olmak 
üzere kimi mesleklerde altrus-
tik ve hümanist değerler etik 
eğitimin bir parçası olarak 
açık ve örtülü programın bir 
parçasını oluşturmaktalarsa da 

bu süreç eğitim ortamına biçimini 
veren tarihsel koşullardan azade değildir. Üçüncü 
bin yılın dünyasında tarihi koşulları oluşturan 
neoliberalizmdir ve onun en kararlı siyasal ak-
törlerinden birisi olan Margaret Thatcher’ın da 
ifade ettiği gibi; “ekonomi bir yöntemdir, asıl 
amaç ruhları değiştirmektir” (Harvey, 2007). Bu 
bağlamda son kırk yılda gündemde olan ve 2003 
yılından itibaren ivmesini arttırarak sağlık hizmet 
alanını ve dolayısıyla tıp eğitim ortamını şekil-
lendiren neoliberal dönüşüm intörn öğrencilerin 
dünyayı algılayışını da belirlemiştir. Bu değişim 
nedeniyle araştırmamıza temel teşkil eden anke-
tin yapıldığı 20 Nisan 2020 günü itibariyle Türki-
ye genelinde 90.980 COVID-19 hastası olması ve 
salgın nedeniyle 2.140 kişi hayatını kaybetmesine 
rağmen intörnlerin %90,8’i hastanelerinde hizmet 
sunmayı reddetmiştir. Oysa bu pandemi dönemi, 
tıp fakültesi altıncı sınıf öğrencilerinin birkaç ay 
sonra başlayacakları mesleki yaşamları açısından 
paha biçilmez bir deneyimdir. Fakat olağanüstü 
bu ortamı deneyimlemek isteyen intörn oranı 
sadece %24,2’dür. Eğitim ortamından kopmayıp 
tıbbi bilgilerini güncel tutmayı hedefleyen intörn 
oranı ise %21,4’dür.

1950’li yıllarda hekimleri bir meslek grubu ola-
rak irdeleyen akademik literatürde hekimlerin iş 
insanlarından farklı olarak kâr ve çıkar güdüsü 
ile hareket etmeyen kişiler olarak betimlendiği 
görülmektedir (Adaş, 2013). Hiç kuşku yok ki 
toplumun çıkarlarını önceleyen bir meslek gru-
bu olarak tariflenen hekimlik, o gün itibariyle 
ağırlıkla kilise ya da hayır kuruluşları tarafın-
dan işletilen klinik ya da kamu hastanelerinde 
bir kamu hizmeti olarak sürdürülürdü. Ancak 
ABD’de 1970’lerden, Türkiye’de ise ağırlıkla 
2003 yılında hayata geçirilen Sağlıkta Dönüşüm 
Programı’ndan sonra klinik tıp eğitiminin şekil-

İntörnlerin Pandemide Görev 
Almak İstememe Nedenlerinin 
Dağılımı).

70 öğrenci (%24,9) ise ankette 
yer verilen seçeneklerin dışın-
da da görüşlerini belirtti. Bu 
öğrencilerden iki tanesi (%0,7) 
“bize ihtiyaç duyan milletimiz 
ve devletimiz için” ve “hastalara 
yardımımızın dokunması için” 
ifadelerini belirterek ilkesel olarak gönüllü olarak 
çalışılması gerektiğini vurguladı. Yorum belirten 
diğer 68 öğrenci (%24,2) ise bu bölüme çalışmak 
istememe gerekçelerini yazdı. Bu gerekçeler 
arasında eğitim sürelerinin zamanında tamam-
lanmayacak olması nedeni ile yaşayacakları eko-
nomik kayıplar, hastalandıkları takdirde sağlık 
sigortalarının yokluğu, kronik hastalığı olan aile 
üyelerine veya topluma bulaştırma riski nede-
niyle gönüllü çalışmayı uygun bulmama vardı. 
25 öğrenci (%8,9) gönüllü olmak için herhangi 
bir neden bulamadığını veya hangi şartlar olursa 
olsun çalışmak istemediğini ifade ederken, 23 
öğrenci (%8,2) ise sağlık ve sosyal durumlarının 
zora düşeceğini özel olarak vurguladı. 

İntörnlerin öğretim üyelerinden beklentileri-
ni öğrenmeyi amaçlayan son soruyu 160 kişi 
(%56,9) yanıtladı. Ucu açık bu sorunun yanıtları 
arasında ağırlıkla okulu zamanında bitirememe 
endişesi, ekonomik kaygılar, sağlık güvenceleri-
nin olmaması ve aile veya kendilerine hastalığın 
bulaşma riski korkusu üzerineydi. Öğrenciler, 
akademisyenlerden bu koşulları düzeltmelerini 
ve kendilerini bir an önce mezun etmelerini talep 
etti. Bir öğrenci (%0,3) ise öğretim üyelerinin 
sağlıklarına duacı olduğunu belirtti. 

Tartışma

Bu araştırma tıp fakültesi altıncı sınıf öğrencile-
rin küresel düzeyde hayatı değiştiren ve mesleki 
yaşamlarında belki de bir daha bu düzeyde karşı-
laşamayacakları bir pandemi karşısında altrustik 
ve hümanistik değerlerden ziyade, rasyonel akıl 
çerçevesinde ekonomik ve yarara dayalı bir pers-
pektiften intörnlük hizmeti ve eğitimine karşı 
yaklaşım geliştirdiklerini ortaya koymaktadır. 

Tıp eğitiminin de hekimlik mesleğinin de politik 

Değer aktarımı ancak 
eğitim kurumundaki 
iklimin, astmosferin 
ve öğrenme/öğretme 
çevresinin doğal bir 
parçası olduğunda 
sağlanabilmektedir.



EL
EŞ

Tİ
RE

L 
PE

D
A

G
O

Jİ
  -

 Y
IL

 2
02

1-
 S

AY
I 6

8

yinin arttırılması yerine 
“kârlılık” olması nedeniyle 
meslek etiği çerçevesinde 
ikilemler yaşamaktadırlar. 
Yürürlükte olan ve nicelik-
sel kârlılığı ödüllendiren 
performans sistemi uyarın-
ca meslek etiği ilkelerine 
bağlı kalmak, çoğu zaman 
azalan kişisel performans 
ödemesi kapsamında eko-

nomik zorluk yaşamak anlamına gelmektedir. 
Çünkü üçüncü bin yılda “hekimler (...) sağlık 
sistemlerindeki dönüşümlerin mesleğin doğası 
ve değerlerine yönelik tehditleriyle karşı karşıya-
dırlar. (...) koşullar, hekimlerin geleneksel olarak 
hasta yararını öncelemesinden vazgeçmelerini 
talep etmektedir” (Sox, 2002). Hiç kuşkusuz böy-
lesi bir tıp ortamı, hizmet verirken eğitim alan tıp 
fakültesi altıncı sınıf öğrencilerin hayata bakışını 
da belirleyecektir.

Samsun il merkezindeki sağlık kurumlarında 
çalışan hekimler üzerine yapılan bir araştırmada 
tıbbi profesyonalizm, “duygusal”, “hizmet” ve 
“felsefik” olarak üç boyutta kavramsallaştırılmış-
tır (Mıdık, 2014). Bu kavramsallaştırmada kisisel 
ahlâk – temel evrensel insani değerler, mesleki 
etik ve değerler, adanmışlık – fedakârlık – özve-
ri, mesleki politik anlayış ve sosyal sorumluluk 
önemli bir yer tutmaktadır. Ancak aynı araştır-
mada kimi hekimlerin “Bu bir iş. Profesyonelce 
bir iş. Yani geliyorsunuz, işinizi yapıyorsunuz, 
gidiyorsunuz” ya da “Ben hekimliğin mühen-
dislikten, yazarlıktan, çöpçülükten hiç farklı 
olmayan ve çerçevesi gene o bağlamda çizilmiş... 
yani profesyonellik bağlamında çizilmiş bir iş 
olduğunu düşünüyorum... bence para karşılığında 
yapılan bir iştir hekimlik de” kavramsallaştırma-
larının yer aldığı da görülmektedir (Mıdık, 2014). 
Her ne kadar araştırmamız niteliksel veri barın-
dırmasa da söz konusu kavramsallaştırmaya ben-
zer bir bakışla öğrencilerin %73’ü pandemi döne-
minde hizmet sunarak verecekleri katkıyı maaşın 
miktarına indirgemiş ve ücreti sunacakları hizmet 
için yeterli bulmamıştır. Öğrencilerin %8,9’u ise 
ücret de dahil olmak üzere tüm değerlerden adeta 
azade biçimde gönüllü olmak için herhangi bir 
neden bulamadıklarını belirtmişlerdir.

lendiği hastane ortamına 
“maliyet, performans, ve-
rimlilik, fayda, çıkar” gibi 
neoliberal söylemler hakim 
oldu. Kuşkusuz bu söylem 
ve zihniyet değişikliği, hem 
tıp pratiğini ekonomik bir 
çıktıya indirgedi hem de her 
değerin piyasa mekâniz-
ması açısından bir fiyata – 
ücrete karşılık geldiği dü-
şüncesine yol açtı. Nitekim araştırmamıza katılan 
intörnlerin %73’ünün bu dönemde verilen intörn 
maaşının pandemi nedeniyle sunacakları hizmete 
karşılık gelmediğini ifade etmesine karşılık, sa-
dece 2 tanesinin (%0,7) “millet”, “devlet” ya da 
“hasta” gibi piyasa dışı değerler için gönüllü ola-
rak çalışılması gerektiğini belirtmesi neoliberal 
ideolojinin intörnleri tahakkümü altına aldığına 
işaret etmektedir. 

Bilindiği üzere tıp eğitimi programlarında pro-
fesyonel değer eğitimi, temel tıbbi bilgi ve klinik 
bilgi ve beceri kadar önemlidir. Rol modellik ise 
profesyonel değerlerin geliştirilip aktarılmasında 
belirleyicidir (Maudsley, 2001). Bu nedenle in-
törnlerin sergiledikleri neoliberal bakış açısının 
temelini öncelikle eğitim ortamında hizmet ve-
ren öğretim üyelerinin rol modelliğinde aramak 
gereklidir. Çünkü değerler, öğretim programının 
açık bir öğesi olarak didaktik biçimde kavra-
tılamamaktadır. Değer aktarımı ancak eğitim 
kurumundaki iklimin, astmosferin ve öğrenme/
öğretme çevresinin doğal bir parçası olduğunda 
sağlanabilmektedir. Bu bağlamda örtük progra-
mın bir parçası olarak rol modellerin beklenen, 
hedeflenen, istenen değerlere sahip olması ve bu 
değerleri mesleki yaşamlarına aktarmaları zorun-
luluktur. Fakat Sağlıkta Dönüşüm Programı çer-
çevesinde üniversiteleri hegemonyasına alan “re-
kabet”, “kârlılık”, “verimlilik” ve “performans” 
bakış açısı, üniversitelerde görev yapan öğretim 
üyelerinin rol model davranışlarını da olumsuz 
yönde etkileyerek tıp eğitimini ve bu eğitimin bir 
parçası olan mesleki profesyonel tutumları olum-
suzlaştırmıştır (Civaner, 2009). Nitekim üniver-
sitelerde klinik eğitim ortamında görev yapan 
öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri, dönüşen 
tıp uygulamalarının temel amacın sağlık düze-

Sağlıkta Dönüşüm Programı 
çerçevesinde üniversiteleri 

hegemonyasına alan “rekabet”, 
“kârlılık”, “verimlilik” ve 
“performans” bakış açısı, 

üniversitelerde görev yapan öğretim 
üyelerinin rol model davranışlarını 

da olumsuz yönde etkileyerek tıp 
eğitimini ve bu eğitimin bir parçası 
olan mesleki profesyonel tutumları 

olumsuzlaştırmıştır 
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Edinburg Bildirgesi’nde tanımlandığı üzere tıp 
eğitiminin amacı “tüm insanların sağlık dü-
zeylerini yükseltecek hekimler yetiştirmek”tir 
(WFME). Bu amaca ulaşmak için tıp eğitimi 
programları ülke gerçeklerine ve bilimsel temel-
lere dayanmalıdır. Altı yıllık eğitimin sonunda 
Ulusal Tıp Eğitimi Çekirdek Programı’nda 
(UÇEP) belirtilen bilgi, beceri ve tutumlara 
ulaşılmış olmalıdır. Ancak tıp fakültelerinde 
sürdürülen eğitimin niteliği ve yetkinliği uzun 
yıllardan beri tartışma konusudur. Örneğin on yıl 
önce Türk Tabipleri Birliği tarafından yayınlanan 
Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Raporu’nda; tıp 
fakültesi sayısındaki artışların verilen eğitimin 
niteliğini olumsuz etkilediği, öğretim üyesi sayı-
sındaki artışın öğrenci sayısındaki artışı yakala-
yamadığı, temel bilim alanlarındaki öğretim üye-
si sayılarının klinik bilimlere göre önemli oranda 
düşük olduğu, kadavra sayılarının oldukça yeter-
siz olduğu ancak bu sorunlara rağmen üniversite-
lerde tıp eğitimi anabilim sayılarının zaman içe-
risinde arttığı ve tıp eğitiminde güncelleşme ve 
iyileştirmeye yönelik çabaların sürmekte olduğu 
belirtilmiştir (TTB, 2010). Konu hakkında yapı-
lan yakın tarihli araştırmalarda ise tıp eğitiminin 
niteliğinde yaşanan sorunların ülke genelinde 
yaygın biçimde sürdüğü görülmektedir. Örneğin 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne 2017 – 
2018 öğretim yılında devam eden dönem altı öğ-
rencileri üzerinde yapılan bir araştırmada; intörn 
hekimlerin %70,4’ünün hiç makale okumadığı, 
%33,5’inin mezuniyet sonrası hekimlik uygula-
malarını başarıyla yapacağı konusunda az ya da 
kısmen güveni olduğu, %25,1’inin “acil hastayla 
baş edememe”, %15,8’inin “hastayla tek başına 
baş edememe”, %9,1’inin “hastalara yanlış tanı 
koyma” ve %8,0’ının “klinik becerilerde yetersiz 
kalma” konularında kaygılar yaşadığı saptanmış-
tır (Atılgan, 2020). Fırat Üniversitesi son sınıf 
öğrencileri ile yapılan başka bir araştırmada da 
tıp eğitiminde aldıkları pratik eğitimi kadın intör-
nlerin %85,9’u, erkek öğrencilerin %70,0’ı mezu-
niyet sonrası hekimlik pratiği yönünden yetersiz 
bulmuştur (Kaygusuz, 2019). Bu araştırmada ka-
dın intörnlerin %95,3’ü, erkek intörlerin %76,7’si 
mezuniyet sonrası görev yapacakları yerde tek 
hekim olmanın kendileri açısından tedirgin edici 
olduğunu ifade etmiştir (Kaygusuz, 2019). 2017 
yılı Ağustos ayı itibariyle eğitime aktif olarak 

Gerek Samsun özelinde sağlık kurumlarında ça-
lışan hekimlerin, gerek araştırmamızın yapıldığı 
Çukurova Üniversitesinin hastanesinde çalışan 
araştırma görevlileri ve öğretim üyelerinin, ge-
rekse de bu ortamda tıp eğitimini tamamlamaya 
çalışan altıncı sınıf öğrencilerinin sağlık hizmet 
alanının piyasaya açılmasından etkilenmeme-
si mümkün değildir. Zaten İzgi ve Arda da tıp 
eğitiminin piyasanın istemleri doğrultusunda 
değişime neden olmasının kaçınılmaz olduğunu 
ifade etmişlerdir (İzgi, 2012). Onlara göre sağ-
lığın piyasaya açılarak hak olmaktan uzaklaşıp 
metalaşması, hekim hasta ilişkisinin para eksenli 
bir dönüşüm yaşamasının dışında tıp eğitimi orta-
mında eğitici ve eğitilen taraflar arasındaki güven 
ilişkisini de zedeleyecektir. Çünkü sağlık ortamı-
nın piyasalaşması, eğitim ortamındaki ilişkiye de 
yansıyacak ve sağlık ortamındaki sorunlar eğitici 
– eğitilen arasındaki ilişkiyi de olumsuz etkile-
yecektir (İzgi, 2012). Bu çerçevede kimi zaman 
ekonomik kaygıların etkisiyle yoğunlaşan gün-
delik pratiğin koşturmacası esnasında fırsat bulu-
nan dar zamanlarda, plansız ve özensiz biçimde 
eğitimin sürdürülmesi, eğitilen açısından, eğitim 
aldığı kurumun kendisinden ziyade kuruma ve 
eğiticiye para kazandıran ve “müşteri” konumuna 
indirgenen hastanın öncelendiğini hissettirecektir. 
Bu durum, eğitilenin, hem eğiticiye hem de eği-
tim aldığı kuruma olması gereken güveni ortadan 
kaldıracaktır. Nitekim araştırmamızda COVID-19 
pandemi sürecinde eğitim gördüğü hastanesinde 
meslektaş olarak hizmet veren hekimlere yardım-
cı olmayı ya da eğitim aldığı kurumda yaşanabi-
lecek hekim eksiğini gidermeye katkı sunmayı 
isteyen intörn oranının %17,1 ve %11,4 gibi çok 
düşük olması, tıp eğitiminde olması gereken “eği-
tici – eğitilen” ve “eğitilen – kurum” arasındaki 
güven ve aidiyet ilişkisinin yeterince gelişmediği-
ne işaret etmektedir.

Öte yandan araştırmamıza katılan ve gönüllü 
olarak çalışmayı isteyen intörnler de dahil olmak 
üzere altıncı sınıftaki hemen tüm öğrencilerin 
(%92,2) pandemi sürecinde eğitim aldığı hasta-
nede niteliksiz iş gücü olarak kullanılmak iste-
mediklerini vurgu yapmış olmaları intörnlerin 
sergiledikleri gönülsüz tutumlarının sadece neoli-
beral zihniyet dönüşümüne indirgenemeyeceğini 
göstermektedir. 
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başkalarına ve kendisine bulaştırma kaygılarını 
yoğun biçimde yaşadıklarını ortaya koymakta-
dır (oranlar sırasıyla %73,7, %66,5 ve %61,6). 
Öte yandan araştırmamıza katılan intörnlerin 
%32,7’si gönüllü görev almamayı, küresel düz-
lemde kitlesel ölümlere yol açan bu pandemi 
karşısında yeterli deneyime sahip olamadıkları 
ile gerekçelendirmiştir. Kuşkusuz deneyim, görev 
üstlenmekle edinilen bir yetidir. Bu bağlamda in-
törnlerin sunmuş oldukları bu gerekçenin aslında 
bir savunma ve rasyonalizasyon refleksi olduğu 
açıktır. 

Bununla birlikte her ne kadar Türkiye’de CO-
VID-19 tedavisi tüm hastalar için Sosyal Güven-
lik Kurumuna bağlı kamusal güvence kapsamın-
da olsa da, intörnlerin gönüllü görev üstlenmeme 
gerekçesi olarak sağlık sigortalarının olmamasını 
ifade etmeleri kısmen anlaşılabilir bir durumdur. 
Çünkü Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) Ada-
na Valiliği’ne gönderdiği 24 Ocak 2019 tarihli 
yazıda; “Yüksek okullarda fiilen normal eğitim 
süreleri içinde yapılan, tatbikî mahiyetteki yapım 
ve üretim işlerinde çalışan öğrencilerin sigortalı 
sayılmayacakları” kanun hükmüne dayanarak, 
lisans öğrencilerin teorik derslerinin bir parçası 
olan uygulama eğitimlerinden dolayı sigortalı 
sayılmayacaklarını ve bu öğrenciler hakkında 
iş kazası ve meslek hastalığı sigortasının uygu-
lanamayacağını karar altına almıştır. SGK’nun 
intörnlerde hayal kırıklığına yol açan bu kararı 
nedeniyle pek çok intörnün COVID-19 bağlamın-
da kendilerini sosyal güvence kapsamı dışında 
hissetmiş olmaları çok mümkündür. Oysa bu hü-
küm intörnler açısından sağlık hakkından ziyade 
bir çalışma hakkının gaspıdır. 

Aslında intörnler yönünden ifade edilen tüm bu 
gerekçeler, tarihsel olarak uzun bir süredir devam 
eden tıp eğitimi ortamının hiyerarşik sorunla-
rı ve dönüşen sağlık ortamının yarattığı özgül 
sorunları kadar COVID-19’a karşı hissedilen 
yoğun kaygı ve korkunun da bir yansımasıdır 
aynı zamanda. Gerçekten de üniversite öğrenci-
lerinin hissettikleri COVID-19 korkusu, ülkeler 
arasında farklılık göstermemek üzere mezun 
olanlara kıyasla anlamlı oranda daha fazladır 
(Reznik, 2020). Aslında bu doğal bir durumdur 
ve yaşanan kaygı ve korkuyu giderecek en önem-

devam eden 441 intörn üzerinde yapılan başka bir 
araştırmada; intörn hekimlerin %49,2’sinin son 
eğitim yılını hekim sorumluluğunda olmaması 
gereken idari, sekreteryal ve “posta görevi” gibi 
işlerde çalışarak geçirdiklerini ifade ettikleri gö-
rülmektedir (Köse, 2018). Bu araştırmaya katılan 
intörnlerin %48,6’sının hastanede geçirdikleri 
dönemi bir “zaman kaybı” olarak nitelemiş olma-
sı dikkat çekicidir (Köse, 2018). 2012-2013 aka-
demik yılında 161 intörn ile yapılan bir çalışmada 
ise; intörnlüğün başlangıcında sorumluluklar ve 
ve özellikle haklar konusunda kendilerine yönelik 
bilgilendirme yapılmadığı (sırasıyla %39,7 ve 
%72,8), staj karnelerindeki onay imzalarının ger-
çekten yapılmış uygulama ve girişimlere karşılık 
gelmediği (%64,8), stajlarda intörn olarak kendi-
lerine önem verilmediklerini hissettikleri (%91,7) 
angarya ve hakaret niteliğinde onur kırıcı söz ve 
davranışlara ise yaygın biçimde maruz kaldıkları 
(%79,7) saptanmıştır (Özan, 2015). Hiç kuşku 
yok ki intörnlerin gerek eğitim gerekse insani 
açılardan karşılaştığı bu olumsuz koşullar onların 
tükenmesine ve intörnlük dönemini yetkinlikleri-
ni arttırmaktan ziyade, bu periyodu hızla ve en az 
hasarla atlatılacak bir dönem olarak hissettiklerini 
düşünmek gereklidir. Nitekim 103 intörn üzerin-
de yapılan bir araştırmada; altıncı sınıf öğrenci-
lerin Maslach Tükenmişlik Ölçek puanları “duy-
gusal tükenme” için 17,3 ± 6,2, “duyarsızlaşma” 
için 6,3 ± 3,2 gibi yüksek değerlerdedir (Şenol, 
2007). Araştırmamızda da intörlerin %59,4’ü 
pandemi sürecinde hizmet sunma şartlarının ilk 
koşulu olarak “eğitim süresinin uzamaması”nı 
talep ederek bu dönemin gönüllü hizmet biçi-
minde uzamasına dahi tahammülü olmadıklarını 
vurgulamışlardır. Gerek araştırmamızın gerekse 
diğer araştırmaların ortaya koyduğu bulgular, tıp 
eğitiminin intörnlük dönemi için eğitim program-
larının uygulanmasında ve görev tanımlarındaki 
sorunların halen devam ettiğini göstermektedir. 

COVID-19 pandemisi ise var olan bu sorunların 
üzerine eklenmiş bir yeni sorun olarak intörnlerin 
gündemine girmiştir. Hastalığın bulaşıcı ve araş-
tırmanın yapıldığı zamanlarda yaygın biçimde 
Türkiye’de ölümlere yol açması ise intörnlerde 
hastalığa karşı olan savunmacı reflekslerin artı-
şına neden olmuştur. Verilerimiz, intörn hekim-
lerin gönüllü çalışma suretiyle hastalığı ailesine, 
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da evden COVID-19 hasta 
bakımında yardımcı olabile-
cekleri belirtilmektedir (De-
deilia 2020; Klasen, 2020). 
Tıp fakültesinin özellikle son 
sınıf öğrencilerinin böylesi bir 
biçimde hizmete katılması on-
larda profesyonellik, fedakâr-
lık ve dayanışma duygularının 
yetkinleşmesine yol açacaktır. 

Zaten kimi üniversiteler, böylesi bir yetkinliği ve 
hizmeti desteklemek için; lisans gereksinimlerini 
tamamlayan son sınıflardaki tıp fakültesi öğren-
cilerine erken mezuniyet seçeneği sunmuşlar, 
maaş, kredi geri ödemesi, öğrenim indirim teşvi-
ki gibi tazminat biçimleri önermişlerdir (Dedeilia 
2020; Klasen, 2020).

Hiç kuşkusuz tıp fakültesi öğrencilerinin güven-
liği ve sağlığını koşulsuz biçimde güvenceye 
almak temel öncelik olmalıdır. Ancak, bu öncelik 
pandeminin yarattığı eşsiz öğrenme fırsatlarının 
heba edilmesine de yol açmamalıdır (Klasen, 
2020). COVID-19 pandemisinde hizmet sunacak 
intörnler, hasta ve topluma sunacakları katkıların 
yanı sıra savunuculuk ve salgınlarda yaşamsal 
önemdeki etik ikilemleri de deneyimleme şansını 
yakalayacaklardır. Hastalara yardım etmek ve 
gelecekteki meslektaşlarına yardımcı olmanın 
yanı sıra toplumda sivil hizmet sorumluluğunu 
karşılamak duygusuna da kavuşacaklardır (Kla-
sen, 2020). İntörnlerden salgın dönemlerinde 
baskıcı biçimde hizmet sunmalarını talep etmek 
yerine, pandeminin sağlayacağı eğitim fırsatları 
ile virüse maruz kalma riskinin dengelenmesi 
gereklidir. Bu dönemde öğrenme gereksinimleri 
güvence altına alınmalı, hemen pek çok kişi gibi 
yetkinlik alanı dışında çalışacaklarından dolayı 
denetim, değerlendirme ve geri bildirimler azami 
özenle izlenmelidir (Klasen, 2020). Ayrıca intör-
nlerin hiçbir koşulda tek başlarına hizmet etmek 
zorunda kalmadan süpervizör eşliğinde hizmet ve 
eğitim alması sağlanmalıdır. Ve hiçbir zaman tıp 
öğrencilerinin güvenliği ve refahını öncelemek-
ten vazgeçilmemesi esas kriter olmalıdır (Klasen, 
2020). Ancak araştırmamıza katılan intörnlerin 
%92,2’sinin COVID-19 öncesi intörnlük dönemi 
deneyimine dayanarak bu dönemde sunacakları 
gönüllü hizmetin aslında “niteliksiz iş gücü” ola-

li araç bilimsel doğru bilgidir. 
Bu bağlamda pandemiye yönelik 
bilgilerin nereden alındığı kritik 
öneme haizdir. Türkiye’de 2.051 
tıp fakültesi öğrencisi üzerinde 
yapılan bir araştırmada; öğren-
cilerin %82,0’ının sosyal medya 
ile WhatsApp aracılığıyla kendi-
lerine ulaşan bilgileri güvenilir 
bulmasa da COVID-19 hakkında 
genellikle sosyal medyadan bilgilendikleri tes-
pit edilmiştir (Aker, 2020). Oysa sosyal medya 
kaynakları, pandemi hakkında kimi önyargı ve 
ayrımcılık yapan bilgileri yaygınlaştırabilir-
ler. Zaten söz konusu araştırmada öğrencilerin 
%37,5’inin “COVID-19’un Çin’de yarasa yiyen 
insanlar tarafından yayıldığını” düşünmesi böyle-
si bir dezenformasyona işaret etmektedir. Bunun-
la birlikte sosyal medya, tıp eğitimini kapsayacak 
biçimde kolay erişilebilir hızlı bir kaynak olarak 
da hizmet edebilir. Dergi kulüpleri ya da “twe-
etorials” sayesinde tıp fakültesi öğrencilerinin 
dünya düzeyinde etkileşime girmesi sağlanabilir 
ve Hashtag kullanımı ile doğru bilginin yayılma-
sında öğrencileri özne olarak konumlandırabilir 
(Dedeilia, 2020). Twitter’ın rutin klinik öğren-
meye dahil edilmesinin klinik pratiği etkilediği 
ve Facebook’un ise tartışma ve sınavların yapıl-
masını dahi mümkün kılabildiği bilinmektedir 
(Dedeilia, 2020).

Ancak COVID-19 salgını konusunda yapılan bir 
araştırmada öğrencilerin %42,9’u pandeminin ne 
zaman ve nasıl sona ereceğini merak ederken, an-
cak %4,5’inin salgının eğitimi nasıl etkilediği ko-
nusuyla ilgilenmesi salgın hakkında gelişen kaygı 
ve korkuların eğitime daha ağır bastığını düşün-
dürmektedir (Aker, 2020). Kuşkusuz bu anksiye-
tenin bir yansıması olarak öğrencilerin çoğu CO-
VID-19 hastası olan bir kurumda eğitim görmek 
ya da staj yapmak yerine uzaktan eğitim almayı 
istemektedirler (Aker, 2020). Araştırmamızda da 
intörnler, diğer gerekçelerin yanı sıra hastalığın 
kendileri ya da başkalarına bulaşmasını vurgula-
yarak  gönüllü çalışmayı reddetmişlerdir. Oysa 
tıp fakültesi öğrencilerinin sağlık insan gücünün 
dışında bırakılmaması gerektiğine yönelik görüş-
ler vardır. Bu çerçevede ayakta tedavi ortamında 
ya da COVID-19 olmayan hasta servislerinde ya 

Tıp fakültesinin 
özellikle son sınıf 

öğrencilerinin böylesi bir 
biçimde hizmete katılması 

onlarda profesyonellik, 
fedakârlık ve dayanışma 

duygularının 
yetkinleşmesine yol 

açacaktır. 
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aşabileceği durumlardır. 

Son olarak araştırmamızda intörnlerin yaşadıkları 
sorunların çözüm yolunun akademisyenlerden 
geçtiğini ifade etmesi; Türkiye’deki öğrenci ör-
gütlülüğünün güçsüzlüğü ve tıp eğitimindeki hi-
yerarşinin gücünü ifade etmesi açısından kritiktir.  

Araştırmamızın kısıtlığı nicel verilere dayanması, 
bir tıp fakültesinde gerçekleştirilmiş olması ve 
odak grup görüşmesi içermemesidir. Fakat Türki-
ye’de COVID-19 pandemisi sürecinde intörnlerin 
gönülsüzlüğünü gerekçeleriyle ortaya koyan ilk 
araştırma olması ve bir üniversite özelinde de 
olsa temsiliyet gücü taşıması dolayısıyla dikkate 
değerdir. 

Sonuç

Araştırmamız COVID-19 pandemisine yönelik 
intörnlerde sergilenen gönülsüz tutumun, hem ta-
rihsel olarak uzun süredir devam eden tıp eğitimi 
ortamının sorunlarının, hem sağlığın piyasalaşma 
ve metalaşmasının getirdiği ek problemlerin, hem 
de COVID-19’a karşı hissedilen yoğun kaygı ve 
korkunun bir yansıması olduğuna işaret etmekte-
dir. Ancak bu etmenler arasından yer alan ve he-
kimlik mesleğini ekonomiye, yarara ve kazanca 
indirgeyen neoliberal perspektifin detaylı olarak 
tartışılmasının geleceğin tıp ve sağlık ortamı açı-
sından hayati öneme haiz olduğunu düşünüyoruz.

Teşekkür: Makalenin taslak haline getirdikleri 
yorum ve katkılar için Ruken Akar Vural ve Şerife 
Geniş’e teşekkür ederiz. 
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