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Sağlık Örgütlenmesi ve Tıp/Sağlık Eğitimi: Türkiye İran’dan Ne Öğrenebilir? 

Giriş 

Bu yazıda tıp ve sağlık eğitiminin yeniden tasarlanma-
sına ilişkin olarak Türkiye için radikal bir model önerisi 
yapılmaktadır. İran’da 30 yıllık başarılı bir pratiği olan 
bu model, hizmet sunumu ile tıp ve sağlık eğitimini tek 

bir çatı altında bir araya getiren ve bütünleştiren bir mo-
deldir. Bu modelin İran’daki ismi “Sağlık ve Tıp Eğitimi 
Bakanlığı”dır (Şekil 1). 
Tablo 1’den de görülebildiği üzere Türkiye ile İran sosyo-
ekonomik açıdan oldukça benzeşen iki ülkedir. Dolayı-
sıyla karşılaştırmalı sağlık sistemleri nosyonuna da uy-
gun iki ülke konumundadır.

  

Tablo 1. Belli Başlı Değişkenler Açısından Türkiye, İran ve AB28 Karşılaştırması, 2013 

Değişkenler Türkiye İran AB28 
Yüz ölçüm (km2) 783.562 1.648.195 4.324.782 

Nüfus 75.000.000 77.447.000 507.000.000 

Kişi başı GSYİ ($) 18.000 16.000 36.000 

Sağlık harcamaları / GSYİH (%) 5,6 6,7 8,7 

Kişi başı sağlık harcaması ($) 1.053  1.414 3,346  

Doğuşta beklenen yaşam süresi (yıl) 78 74 80,6 

Bebek Ölüm Hızı (1.000 canlı doğum) 13,2 14,5 4 

Anne ölüm hızı (100.000 canlı doğum) 15,3 25 5  

Doğurganlık hızı (kadın başına ortalama doğum) 2,0 1,9 1,54 

Kaynak: WHO (2015) 
 
Bu yazıda öncelikle İran sağlık sistemi; hizmet sunumu 
ve tıp eğitimi açısından kısaca ortaya konulmaktadır. 
Akabinde ise Türkiye’de tıp ve sağlık eğitimi ve bu bağ-
lamda Türkiye açısından bir model önerisi ortaya konul-
maktadır.  

İran Sağlık Sistemi 

İran Anayasasının 29 maddesi her bir İranlının ulaşılabi-
lir en yüksek sağlık düzeyine erişme hakkına sahip oldu-
ğunu kayıt altına almıştır. Sağlık ve Tıp Eğitimi Bakanlığı 
(STEB) ulusal düzey sağlık politikasının tasarlanması ve 
uygulanması yolu ile bu amacı başarmadan sorumludur. 
Ancak STEB bu sorumluluğunun uygulama ayağını ülke 
çapındaki Tıp Üniversitelerine devretmiş durumdadır. 
Her bir şehirde en az bir adet Sağlık Üniversitesi bulun-
maktadır. Sağlık Üniversitesinin başkanı ildeki en yük-
sek düzeydeki sağlık otoritesi olup doğrudan STEB’e 
karşı sorumludur. Sağlık Üniversitesi başkanı halk sağlı-
ğından, kamu tesislerindeki sağlık hizmetlerinin sunu-
mundan ve tıp ve sağlık eğitiminden sorumludur. Sağlık 

hizmetleri ve halk sağlığı ulusal düzeydeki bir ağ çerçe-
vesinde sunulmaktadır (Şekil 1). Bu ağ periferideki bi-
rinci basamak sağlık hizmetlerinden başlayıp illerdeki 
ikinci basamak ve başlıca şehirlerdeki üçüncü basamak 
hastanelerine kadar uzanan ve bir sevk sistemine dayalı 
bir yapıdan oluşmaktadır. Özel sektör sağlık hizmetleri-
nin sunumunda önemli bir rol oynamaktadır. Özel sek-
tör ağırlıklı olarak şehirlerdeki ikinci ve üçüncü basamak 
sağlık hizmetlerine odaklanmaktadır (Mehrdad 2009).  

Sağlık Sistemi Organizasyonu 

Sağlık Sisteminin ve Sağlık Eğitiminin Entegrasyonu 

İran’da Sağlık Bakanlığı kamu ve özel sektörün sağlık 
ilişkili faaliyetlerinin planlanmasından, izlenmesinden 
ve denetiminden sorumludur. Ancak İran’daki bakanlı-
ğın diğer ülke bakanlıklarından oldukça farklı bir tarafı 
bulunmaktadır. 1986 yılında hükümet tıp eğitimini SB’ye 
entegre etmiş ve Sağlık ve Tıp Eğitimi Bakanlığı (Mi-
nistry of Health and Medical Education) olarak yeniden 
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adlandırılmıştır. Bu entegrasyonun temel amacı ise sağ-
lık hizmetleri sunumu ile tıp eğitimi arasında daha koor-
dineli bir yaklaşım geliştirmektir (Mehrdad 2009). Başka 
bir ifade ile bu sistemin amacı; tıp eğitimi ve sağlık hiz-
metleri sunumunu entegre etmek ve nüfusun gerçek sağ-
lık ihtiyaçları ile tıp ve sağlık eğitimlerini uyumlu hale 
getirmektir (Lankarani, Alavian and Peymani 2013). 

Sağlık Eğitimi 

Yukarıda da ifade edildiği üzere, STEB’in temel görevle-
rinden birisi sağlık personelinin eğitimi ve öğretimidir. 
Bu görev; 41 kamu Sağlık Üniversitesi (36 tıp fakültesi, 
45 hemşirelik ve ebelik fakültesi, 32 halk sağlığı fakültesi, 
13 diş hekimliği fakültesi, 10 eczacılık fakültesi, 22 para-
medik okulu ve 6 rehabilitasyon okulu) aracılığıyla ye-
rine getirilmektedir. Tıp ve sağlık okulları kendilerine 
bağlı hastanelerinde geniş çaplı intörnlük ve staj prog-
ramları sağlamaktadır (Mehrdad 2009).

 

Şekil 1. İran’da Sağlık Sistemi Ağı (Taşra Teşkilatı) 

 
Kaynak: Mehrdad (2009)  
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Türkiye’de Tıp ve Sağlık Eğitimi ve Bir Model 
Önerisi 

Türkiye’deki tıp ve sağlık eğitiminin de yer alan başlıca 
kurum ve kuruluşlar; Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yük-
seköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığı (SB), Gül-
hane Askeri Tıp Akademisi (GATA), özel kurum ve ku-
ruluşlar ve diğerleri olarak belirtmek mümkündür. Bilin-
diği üzere mevcut durumda Türkiye’de tıp ve sağlık eği-
timi ağırlıklı olarak MEB, YÖK ve SB tarafından planlan-
makta ve gerçekleştirilmektedir. Ancak SB’nin bu süreç-
teki rolü oldukça sınırlı olmaktadır. Bu da birikimli ola-
rak çeşitli sorunlara yol açmakta ve tıp ve sağlık eğitimi 
ile hizmet sunumu birbirinden kopuk bir şekilde gerçek-
leştirilmeye çalışılmaktadır. Başka bir ifade ile sağlık hiz-

metleri ihtiyacına dayalı bir sağlık insangücü üretimi ya-
pılamamaktadır. Bu da teori ile pratik arasında önemli 
bir açığa neden olmaktadır. 
Bütün bunlardan dolayı İran’daki tıp ve sağlık eğitimi ve 
hizmet sunumu entegre modelinin millileştirilerek uygu-
lanmasında büyük yararlar görülmektedir. Türkiye’de 
mevcut durumda var olan Tıp fakülteleri ve diğer bütün 
sağlıkla ilgili fakülteler ve yüksekokullar/meslek yükse-
kokullar SB’ye devredilecektir. SB bünyesine devredile-
rek kurulacak sağlık üniversitelerinin isimleri örneğin 
“Ankara Sağlık Bilimleri Üniversitesi” ve “Hacettepe 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi” gibi olabilir veya bulun-
dukları şehirlerin isimleri ile isimlendirilebilirler (örne-
ğin Malatya Sağlık Bilimleri Üniversitesi gibi). Sağlık Bi-
limleri üniversitelerinin bünyesinde de sağlıkla ilgili bü-
tün fakülteler ve okullar yer alacaktır. Önerilen modelin 
taşra teşkilatı Şekil 2’deki gibi olabilir.

 

Şekil 2. Türkiye Sağlık Sistemi Taşra Teşkilatı Model Önerisi 

 
Kaynak: İran modelinden esinlenerek yazar tarafından çizilmiştir. 
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Önerdiğimiz bu modelin Türkiye’deki mevcut tıp ve sağ-
lık eğitim sisteminin yol açtığı ve aşağıda belli başlıları 
belirtilen birikimli sorunları ortadan kaldırabileceği dü-
şünülmektedir: 

1. Dönem dönem YÖK, MEB ile SB arasındaki sür-
tüşmeler nedeniyle kontenjanlar ve eğitimler ko-
nusunda problemler yaşanabilmektedir. Bu 
problemler ortadan kalkmış olacaktır. 

2. Türkiye’de üniversite ile sahanın birlikte eşgü-
dümlü olarak çalışma kültürü yerleşik olmadı-
ğından tıp ve sağlık müfredatları ile sahanın ihti-
yaçları çoğunlukla uyuşmamaktadır. Okutulan 
derslerin birçoğunun sahada karşılığı bulunma-
maktadır. Başka bir ifade ile sahanın ihtiyacı olan 
sağlık insangücü ile yetişen sağlık isangücü ara-
sında dağlar kadar farklar olabilmektedir. Bu 
açıklar ve farklar ortadan kalkmış olacaktır. 

3. Afilasyon problemleri kökten ortadan kalkmış 
olacaktır.  

4. Üniversite hastanelerinin yaşadığı problemler 
ortadan kalkacaktır ve üniversiteler ciddi an-
lamda rahatlayacaktır. Tıp fakültesinin olduğu 
üniversitelerdeki problemlerin önemli bir kısmı 
kendiliğinden ortadan kalkmış olacaktır. 

5. Böyle bir bölünme üniversitelerin daha etkili ve 
verimli bir şekilde yönetilmesini de beraberinde 
getirecektir. 

6. Gerçekte mevzuatta karşılığı olmayan “Üniver-
site Hastanesi” kavramının beraberinde getirdiği 
sorunlar da ortadan kalkmış olacaktır. 

7. Hastanelerin her biri bulunduğu ilin Sağlık Bi-
limleri Üniversitesinin hastanesi haline gelece-
ğinden, 55 Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin 
Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile afiliye 
edilmesinde yaşanan sorunlar ortadan kalkmış 
olacaktır.  

8. TÜSEB’ye yüklenen misyonun daha kolay ve sağ-
lıklı, verimli ve etkili bir şekilde yerine getiril-
mesi sağlanabilecektir. 

9. Bu model tıp ve sağlık eğitimi ile hizmet sunu-
munu ve dolayısıyla gerçek sağlık hizmetleri ihti-
yacını entegre edecektir. 

10. Üniversite nosyonu sağlık hizmetlerinin birinci, 
ikinci ve üçüncü basamak olmak üzere her kade-
mesine ve sürecine sirayet edecektir. Bu da ya-
şam boyu eğitimi ve hizmet içi eğitimi daha kali-
teli hale getirebilecektir. 

11. Türkiye’nin sağlıkta 2023 vizyonuna önemli bir 
katkı sağlayabilecektir. 

Özetle böyle bir yapılanmanın burada bir kısmı belirtilen 
daha birçok sorunun kesin çözümü olacağı düşünülmek-
tedir. 

Kaynaklar 

Lankarani KB, Alavian SM and Peymani P. (2013). He-
alth in the Islamic Republic of Iran: Challenges and 
Progresses, Medical Journal of Islamic Republic of 

Iran, 27(1): 42-49. 
Mehrdad R. (2009). Health System in Iran, JMAJ, 52(1): 

69-73. 
WHO. (2015). WHO Health For All Data, WHO.

 

 


