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ENT training standards in undergraduate medical
education in Turkey

Objectives: The aim is to contribute to determining certain charac-
teristics and setting some standards for ear-nose and throat (ENT)
training given in undergraduate medical education in Turkey.

Methods: In June 2003, based on term 2002-2003, we collected
information about undergraduate ENT training and requested train-
ing programme samples from 35 medical schools in Turkey which
had graduates in practice. The responses and programme samples
were evaluated.

Results: Response rate was 54.3% within 19 medical schools
returning the questionnaire. The education systems were as inte-
grated in 7 (36.8%), integrated & active in 7 (36.8%), classical in 4
(21.0%) and classical& active in 1 (5.3%) of the responding med-
ical schools. Undergraduate ENT internship was generally in term V
and three week period. Training models were used in 11 (57.9%)
ENT departments.

Conclusion: Recently established medical schools which were situ-
ated in the western part of the country were quantitatively bal-
anced in terms of number of trainers and students. Despite differ-
ent medical education systems, significant similarities of ENT train-
ing programmes were observed. Furthermore, poor integration of
timing of subjects in most of the internship training programmes
came to attention. It was also observed that the younger medical
schools were more inclined to use models in their training.
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Özet

Amaç: Ülkemiz t›p fakültelerinde mezuniyet öncesinde verilen kulak
burun bo¤az (KBB) e¤itiminde baz› özelliklerin belirlenmesi ve e¤i-
timde baz› ortak standartlar oluflturulmas› yönündeki çabalara kat-
k› sa¤lamakt›r.

Yöntem: Haziran 2003’te ülkemizde ö¤renci mezun etmifl 35 t›p fa-
kültesinden, 2002-2003 dönemi baz al›narak, mezuniyet öncesinde
KBB e¤itim ve ö¤retimi ile ilgili baz› sorular›n yan›tlar› ve e¤itim
programlar›n›n örnekleri istendi. Al›nan yan›tlar ve program örnek-
leri de¤erlendirildi.

Bulgular: Bilgi istenilen toplam 35 t›p fakültesi KBB anabilim dal›n›n
19’undan (%54.3) yan›t al›nd›. Yan›t al›nan t›p fakültelerinde e¤itim
sistemi; 7 (%36.8) entegre, 7 (%36.8) entegre+aktif, 4 (%221.0)
klasik ve 1 (%5.3) karma olarak tan›mlan›yordu. Mezuniyet öncesin-
de KBB staj e¤itimi genellikle dönem V’te yer al›yor ve ço¤unlukla
üç haftal›k staj sürelerini kaps›yordu. Onbir (%57.9) anabilim dal›
e¤itimde maket ve model kulland›¤›n› belirtiyordu.

Sonuç: Ülkemizin bat›s›nda yer alan genç t›p fakültelerinde, kantita-
tif olarak ö¤retim üyesi say›s›/ö¤renci oranlar›n›n oldukça dengeli
oldu¤u görüldü. Farkl› e¤itim sistemlerine sahip t›p fakültelerinde
KBB e¤itim programlar›nda benzer özellikler vard›. Staj e¤itim prog-
ramlar›n›n ço¤unlu¤unda konular›n ifllenifli aç›s›ndan entegrasyona
özen gösterilmedi¤i görüldü. Genç t›p fakülteleri KBB anabilim dal-
lar›n›n mezuniyet öncesi e¤itimde maket ve model kullanma e¤ilim-
lerinin daha yüksek oldu¤u gözlendi.

Anahtar Sözcükler: Mezuniyet öncesi t›p e¤itimi, KBB e¤itimi.
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Girifl
Yaflam boyu devam eden t›p e¤itimi sürecinin en

uzun ve önemli bölümünü "Mezuniyet Öncesi T›p E¤i-

timi" dönemi oluflturur. T›p Fakültesinin yetifltirdi¤i he-

kimlerin gelece¤ini bu e¤itim dönemi belirler. Dünya-

da ve ülkemizde, t›p e¤itiminde sistemler, yöntemler ve

standartlar üzerindeki tart›flmalar giderek yo¤unluk ka-

zanmaktad›r. T›pta giderek artan bilgi birikimi ve tek-

nolojik geliflmeler t›p e¤itimini de¤iflime zorlamakta-

d›r.1,2 Ülkemizde de t›p e¤itiminde ortak standartlar

oluflturularak, pratisyen hekimin kazanmas› gereken

bilgi ve beceri düzeyini belirleyen bir rehber haz›rlan-

m›flt›r.3 Bu çal›flma, ülkemiz t›p fakültelerinde mezuni-

yet öncesi dönemde kulak burun bo¤az (KBB) e¤iti-

minde baz› özelliklerin belirlenerek ortak standartlar

oluflturulmas› yönünde at›lacak ad›mlara katk› sa¤lan-

mas› amac› ile yap›lm›flt›r.

Gereç ve Yöntem
Ülkemizde toplam 50 t›p fakültesinden, kurulufl ev-

resini aflm›fl ve mezun vermifl 35 t›p fakültesinin de-

kanl›klar›na, KBB anabilim dal› baflkanl›klar›na iletil-

mek üzere 23.06.2003 tarihinde gönderilen bir yaz› ile

belirtilen baz› sorular› yan›tlamalar› (Tablo 1) ve staj

programlar›n›n bir örne¤ini iletmeleri istenmifltir. Top-

lam 19 anabilim dal›ndan yan›t al›nm›fl ve de¤erlendi-

rilmifltir.

Bulgular
Araflt›rma kapsam›nda yer alan t›p fakültelerinde ge-

çerli e¤itim sistemi, Türk Tabipleri Birli¤i 2002 mezuni-

yet öncesi t›p e¤itimi raporu esas al›narak Tablo 2’de

belirtilmifltir.

Al›nan yan›tlarla KBB staj›n›n farkl› sistemlere ra¤-

men genellikle Dönem V’te verildi¤i belirlendi. 2002-

2003 ders y›l›nda fakültelerin dönem V toplam ö¤renci

say›lar› flöyledir:4 Ankara (399), Adnan Menderes (19),

Baflkent (21), Celal Bayar (43), Cerrahpafla (413), Cum-

huriyet (93), Çukurova (168), Ege (390), F›rat (97), GA-

TA (154), Gaziantep (45), Hacettepe (323), ‹nönü (84),

Karadeniz (209), Kocaeli (87), Ondokuz May›s (200), Sü-

leyman Demirel (40), Trakya (162) ve Yüzüncü Y›l (27).

Çal›flma kapsam›nda yer alan t›p fakültelerinin KBB

anabilim dal› baflkanl›klar›ndan al›nan yan›tlarla elde

edilen bilgiler Tablo 3’te sunulmufltur.

Tart›flma
Ülkemizde mezuniyet sonras› ve uzmanl›k e¤itimine

iliflkin konular farkl› ortamlarda genifl flekilde de¤erlen-

dirilmekte ve tart›fl›lmaktad›r. Bu e¤itim düzeyi t›p fa-

kültelerini oldu¤u kadar uzmanl›k e¤itimi veren di¤er

baz› kurumlar› da kapsamaktad›r. Mezuniyet öncesi e¤i-

tim dönemi ise t›p fakültelerini ilgilendirmektedir. KBB

E¤itiminin mezuniyet öncesindeki durumu ile ilgili ko-

nular gündemimizde fazla yer bulamamaktad›r. Önem-

le vurgulamam›z gerekiyor ki, sa¤l›k sektörünün bel ke-

mi¤ini oluflturan hekimlerin kalitesini, mezuniyet önce-

si e¤itim dönemi belirlemektedir.                             

Bu çal›flmada amac›m›z, KBB bak›fl aç›s› ile mezuni-

yet öncesi e¤itime dikkat çekebilmektir. 2003 y›l› Hazi-

ran ay›nda ülkemizde kurulufl evresini aflm›fl ve kendi

mezunlar›n› vermifl 35 t›p fakültesi dekanl›klar›na, KBB

anabilim dal› baflkanl›klar›na iletilmek üzere bir yaz› ya-

z›larak, mezuniyet öncesi e¤itime iliflkin baz› bilgiler is-

tendi. Toplam 19 KBB anabilim dal›ndan yan›t al›nd›.

Yan›t oran›ndaki düflüklü¤ün, e¤itim dönemi sonuna

gelinmesi, tatil dönemine yaklafl›lmas› ve muhtemelen

dekanl›k ve anabilim dal› baflkanl›¤› aras›ndaki iletiflim

sorunundan kaynakland›¤› kan›s›nday›z.

– Ö¤retim üyesi say›n›z nedir?

– 2002-2003 dönemi staj grubu ö¤renci say›n›z nedir?

– Staj süreniz nedir?

– Hangi dönemlerde KBB e¤itimi veriyorsunuz?

– Staj süresinde teorik e¤itim toplam saati nedir?

– Mezuniyet öncesi e¤itimde maket ve/veya model kullan›yor musunuz?

Tablo 2. Araflt›rma kapsam›nda yer alan t›p fakültelerinin e¤itim sistemle-
ri.4

Klasik Karma Entegre Entegre aktif

Celal Bayar Ankara Cumhuriyet Adnan Menderes

GATA Çukurova Baflkent

Cerrahpafla Gaziantep Ege

Trakya ‹nönü F›rat

Kocaeli Hacettepe

Ondokuz May›s Karadeniz

Süleyman Demirel Yüzüncü Y›l

Almaç A
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Tablo 1. KBB anabilim dal› baflkanl›klar›na yöneltilen sorular.
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Gelen bilgiler ›fl›¤›nda, t›p fakülteleri ö¤retim üye sa-

y›s›na bak›ld›¤›nda ülkemizin do¤usunda yer alan ana-

bilim dallar› ve kuruluflu yeni fakültelerdeki ö¤retim

üyesi say›s› düflük görülmektedir. Kuruluflu yeni fakül-

telerde ö¤renci say›s›n›n da düflük olmas›n›n ö¤retim

üyesi/ö¤renci oranlar› aç›s›ndan denge yaratt›¤› görül-

dü.

Türk Tabipleri Birli¤i 2002 mezuniyet öncesi e¤itim

raporu esas al›narak, yan›t al›nan 19 fakültenin dördü-

nün klasik, birinin karma, yedisinin entegre ve yedisi-

nin de entegre+aktif sisteme sahip oldu¤u belirlendi.4

Fakültelerdeki sistem farkl›l›klar›na ra¤men KBB staj

e¤itim programlar› aras›nda önemli benzerlikler dikkati

çekti. Ancak, aktif e¤itim sistemine sahip fakültelerin (9

Eylül, Pamukkale gibi) e¤itim programlar› ile karfl›laflt›r-

ma ve tart›flma bu çal›flma kapsam› içinde yap›lamam›fl-

t›r.

Staj program›nda uygulamal› e¤itimin daha fazla

a¤›rl›k tafl›mas›, teorik derslerin olabildi¤ince azalt›lma-

s› genel olarak benimsenen bir görüfltür. Yüksek Ö¤re-

tim Kurumu’nun mezuniyet öncesi e¤itim esaslar› ko-

nulu yönetmeli¤inde de günlük ortalama teorik dersle-

rin iki saati aflmamas› önerilmektedir.5 Elde edilen ana-

bilim dallar› program örneklerinde günlük ortalama

ders saatleri 1.5 ile 4.1 aras›nda de¤iflmektedir.

2003-2004 ders y›l›nda t›p fakülteleri programlar›na

yans›mas› gereken Çekirdek E¤itim Program›nda, KBB

e¤itiminde en fazla önem tafl›yan hastal›k konular›; oti-

tis media ve akut üst solunum yollar› enfeksiyonlar› (ri-

nosinüzit, tonsillit, farenjit, larenjit) olarak kabul edil-

mektedir.3 Bu konular›n 2002-2003 KBB staj e¤itim

programlar›nda genellikle yeterli a¤›rl›kta yer almad›¤›

görülmektedir. Buna karfl›l›k, teorik ve pratik e¤itim

programlar›nda, t›p ö¤rencisine de¤il uzmanl›k ö¤renci-

si e¤itimi düzeyine uygun baz› konular dikkat çekmek-

tedir; rinoplasti ve septoplasti, larenks kanseri pre ve

postoperatif haz›rl›¤›, bak›m› ve pansumanlar›, rinoma-

nometri, bronkoözofagoloji, boyun diseksiyonlar› gibi.

Dört anabilim dal› d›fl›nda, staj programlar›nda te-

orik ders konular›n›n kendi  içinde entegrasyonu, za-

manlama aç›s›ndan eflgüdüm ve do¤ru zaman dilimin-

de konular›n iliflkilendirilerek ö¤retilmesine önem veril-

medi¤i dikkati çekmektedir. Örne¤in; teorik ders prog-

ramlar›nda önce otojen komplikasyonlar daha sonra

Fakülte Ö¤retim üye Staj Staj E¤itim Teorik Maket

say›s› grubu süresi dönemi ders model

say›s› (hafta) toplam› kullan›m›

Ankara T›p 12 17 2 III, V 28 (–)

Adnan Menderes 4 6 4 29 (+)

Baflkent 6 21 3 III, V 28 (+)

Celal Bayar 5 7 3 38 (+)

Cerrahpafla 19 30 3 28 (+)

Cumhuriyet 3 8 3 III, V 20 (–)

Çukurova 8 17 2.5 V 32 (–)

Ege 8 16 3 II, III, V 26 (–)

F›rat 5 8 3 III, V 36 (+)

GATA 6 13 3 V 26 (–)

Gaziantep 4 4 3 III, V 24 (–)

Hacettepe Türkce 16+5* 14 3 V 25 (+)

Hacettepe ‹ngilizce 16+5 11 3 V 25 (+)

‹nönü 6 6 4 III, V 40 (–)

Karadeniz 4 12 4 III, V 64 (+)

Kocaeli 5 13 3 II, III, V 33 (+)

Ondokuz May›s 7 20 4 III, V 33 (?)

Süleyman Demirel 4 7 3 V 25 (+)

Trakya 6 13 3 V 40 (+)

Yüzüncü Y›l 5 15 4 V 82? (+?)

Tablo 3. Anabilim dallar›na ait baz› bilgilerin topluca sunumu.

* KBB ö¤retim üyeleri + odioloji ö¤retim üyeleri



otitis media’n›n yer almas›, önce tonsillektomi ve daha

sonra anjinlerin anlat›lmas› gibi.6

De¤iflen hastal›klar profili ve KBB sahas›nda yo¤un

ilgi bulan, güncel baz› sa¤l›k sorunlar›n›n (ekstraözofa-

geal reflü, horlama, obstrüktif uyku apnesi, troid hasta-

l›klar› gibi) e¤itim programlar›na ne ölçüde yans›d›¤›

araflt›r›ld›. Bu konular›n, oldukça genç befl t›p fakültesi

KBB e¤itim programlar›nda daha çok yer ald›¤› dikkati

çekti.

Staj programlar› düzenlenirken, uygulama e¤itimi

saatlerinin ve sorumlu ö¤retim üyelerinin programda

belirtilmesi uygulama e¤itimine verilen önemin göster-

gesi olarak kabul edilmektedir.7 Bu özelli¤i 19 anabilim

dal› program›n›n 4’ü tafl›maktad›r.

Staj e¤itimi sonunda ö¤rencinin bilgi birikimi ve kli-

nik beceri yönünden yeterli düzeye ulaflmas›n› etkile-

yen pek çok faktör vard›r. E¤itim sistem ve yöntemleri

dikkate al›nd›¤›nda 7-8 kiflilik ö¤renci gruplar› aktif e¤i-

tim, uygulamaya kat›l›m ve modül   oluflturma aç›s›n-

dan en uygun say› olarak belirtilmektedir.1,2,7,8 Elde edi-

len staj e¤itim programlar›nda staj grubunu oluflturan

ö¤renci say›s› aç›s›ndan ülkemiz t›p fakültelerinde bir

homojenitenin mevcut olmad›¤› gözlendi. 

Uygulamal› e¤itimde hasta ile karfl› karfl›ya gelme-

den önce ö¤rencinin insan yap›s›na benzer maket, mo-

del veya simülatörler üzerinde klinik beceri kazanmas›,

modern t›p e¤itiminde çok benimsenmekte ve bu uygu-

lama "‹nsanc›l T›p E¤itimi" olarak da tan›mlanmakta-

d›r.8,9 Günümüz KBB uygulama e¤itiminde, otoskopik

muayene, kulak lavaj›, rinoskopi, epistaksis ve nazal

tampon yerlefltirme modelleri kullan›labilmektedir. Elde

edinilen bilgiler 19 KBB anabilim dal›ndan 11’inde e¤i-

tim modellerinin kullan›ld›¤›n› göstermektedir.
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