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*‹statistiksel de¤erlendirmeler 16.07.2008 tarihi itibar› ile yap›lm›ﬂt›r.

sa¤l›¤›, dahiliye, gö¤üs hastal›klar› gibi di¤er disiplinler-

Say›n Editör,

Editöre Mektup›

Türkiye’de aile hekimli¤i disiplininin h›zl›
geliﬂen yönü: Akademik yap›lanman›n
15. y›l›nda kadronun geliﬂimi ve
yaﬂanan baz› sorunlar*

den akademisyenler görevlendirilmiﬂlerdi1,2,5 (Bu akade16.07.2008 tarihinin ülkemizde Aile Hekimli¤inin
(AH) akademik geliﬂiminin 15. y›l dönümü olmas› nedeni ile disiplinimizin bu alandaki geliﬂmelerini ve yaﬂanan
sorunlar› paylaﬂmak istedik.

misyenlerin ço¤unlu¤unun AH disiplininin geliﬂimine
büyük katk›lar› oldu. Halen bu göreve devam eden hocalar›m›z›n ikisi AH alan›nda profesörlü¤e atand›lar. Yaz›da bu hocalar›m›zdan genel olarak AD baﬂkanlar› olarak
bahsedilecektir).

Bilindi¤i gibi ülkemizde AH 1983 y›l›nda T›pta Uzmanl›k Tüzü¤ü’nde (TUT) yer alm›ﬂ, ilk anabilim dal›
(AD) 1984 y›l›nda Gazi Üniversitesi’nde kurulmuﬂ olmakla birlikte, uzmanl›k e¤itimi üniversitelerden önce
1985 y›l›nda Ankara, ‹stanbul ve ‹zmir’deki Sa¤l›k Bakanl›¤›’na (SB) ba¤l› e¤itim hastanelerinde baﬂlam›ﬂt›r.1-3

27.05.1994’de Osmangazi Üniversitesi’nde ilk AH
uzman› akademik kadroda göreve baﬂlad›. ‹lk yard›mc›
doçent atamas›n› yeni akademisyen atamalar› izledi.5
Ayn› y›l ülkemizde AH’nin akademik geliﬂimi ile ilgili bir ilk daha yaﬂand› ve disiplinimizde ilk doçentlik baﬂvurusu yap›ld›. Bu genç disiplin için doçentlik jürisinin

Türkiye’de AH disiplininin geliﬂim sürecinde yaﬂa-

oluﬂturulmas› sorun oldu. Uzmanl›k s›navlar›nda uygula-

nan sorunlardan birisi de; AH akademisyeni yetiﬂtiril-

nan yöntem burada da uygulanarak çözüm bulundu; ge-

mesi idi. SB e¤itim hastanelerinde baﬂlayan uzmanl›k

nel cerrahi, kad›n hastal›klar› ve do¤um, psikiyatri ve pe-

e¤itimlerinin ilk mezunlar›n›n s›nav jürileri TUT’ta AH

diatrik kardiyoloji disiplinlerinin akademisyenlerinden

rotasyonlar›n› oluﬂturan kliniklerin ﬂeflerinden oluﬂ-

oluﬂan bu jüride, üyelerin AH ile ilgili deneyimleri yok-

muﬂtu.

4

tu. ‹lk jürinin oluﬂumundaki bu standardize edilemeyen

Ülkemizdeki AH’nin geliﬂimindeki önemli kilometre

durum, takip eden y›llarda da devam etti.

taﬂlar›ndan birisi; 16 Temmuz 1993’de Üniversiteler

1995 y›l›nda tekrar baﬂvuran iki aday için yeni jüri

Aras› Kurul’un (ÜAK) önerisi üzerine, Yüksek Ö¤retim

oluﬂturulmuﬂ ve ilk jüri üyelerinden (genel cerrahi ve pe-

Kurulu’nun (YÖK) üniversitelerde AH anabilim dallar›-

diatrik kardiyoloji) iki üyenin yan›s›ra, yeni üyeler olarak;

n›n kurulmas› ile ilgili 12547 say›l› karar› oldu (1984 y›-

bir gastroenteroloji, bir genel cerrahi ve bir de kad›n has-

l›nda kurulan ilk AD e¤itime baﬂlamam›ﬂt›). YÖK’ün bu

tal›klar› ve do¤um profesörü eklenmiﬂti. Adaylar bu dö-

karar›n› takiben 17 Eylül 1993’de ilk AH AD Trakya

nemde s›nav›n yay›n aﬂamas›nda baﬂar›l› oldular.

Üniversitesi’nde kuruldu ve o y›l uzmanl›k e¤itimine baﬂ-

1996 y›l›ndaki doçentlik s›nav›na önceki iki adaya ye-

land›. ‹lk kurulan AD’lerde kurucu baﬂkan olarak halk

ni bir aday›n daha eklenmesiyle baﬂvuran say›s› üçe yük-
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selmiﬂti. 1996 y›l›nda jüride de baz› geliﬂmeler olmuﬂtu.

2004 y›l› May›s ay›ndaki s›nav için 4 aday baﬂvurmuﬂ-

‹lk kez halk sa¤l›¤› ö¤retim üyeleri jüriye girmiﬂlerdi.

tu. Jüride ise: 3 halk sa¤l›¤› profesörü yan› s›ra 2 AH AD

Dört halk sa¤l›¤› ö¤retim üyesinin yan›s›ra; bir de gö¤üs

baﬂkan› yer al›yordu.

hastal›klar› profesörü jüride yer ald›. O y›lki jürinin bir

2005 y›l›nda ise; 6 baﬂvuru vard› ve 2 jüri kurulmuﬂtu.

özelli¤i de; 5 üyenin 3’ünün AH AD baﬂkanl›¤› görevini

‹lk jüride 3 halk sa¤l›¤› profesörü ve 2 AH AD baﬂkan›

yürütmekte olmas› idi. 1996 y›l› Türkiye’de AH’nin aka-

vard›. Halk sa¤l›¤› profesörlerinden birisi jüriden çeki-

demik geliﬂim tarihinde ilk kez AH doçentlik s›nav›n›n
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kazan›lmas› ile yerini ald›. ‹ki aday baﬂar›l› olarak disiplinimizin ilk doçentleri unvan›n› kazand›lar (Tablo 1).
1997 y›l›ndaki jüri “üç üyelik özel jüri” idi ve üç halk
sa¤l›¤› profesöründen oluﬂmuﬂtu. 1998 y›l›ndaki s›navda
ise: jüride; üç halk sa¤l›¤›, bir dahiliye ve bir de pediatri

lince yerine yedek üye girdi ve bu üye AH AD baﬂkanl›¤›n› yürütmekte idi.
2005 y›l›ndaki di¤er jüride ise, bir dahiliye, bir pediatri profesörü üyenin yan›s›ra AH AD baﬂkanl›¤› yapan
iki üye ve ilk olarak AH kökenli bir profesör vard›.
2006 y›l› AH tarihine doçentlik s›navlar› aç›s›ndan en

profesörü mevcuttu ve bu üyelerden ikisi AH AD baﬂkanl›¤›n› vekaleten, biri de asaleten yürütmekte idiler.

baﬂar›l› y›l olarak geçti ve disiplinimiz 9 yeni doçent ka-

1999 y›l›nda kurulan jüri ise; tamamen halk sa¤l›¤› kö-

zand›. S›nav tarihleri ile ilgili yeni bir düzenleme yap›l-

kenli ö¤retim üyelerinden oluﬂmuﬂ idi ve bu üyelerden

makta oldu¤u için 2006 y›l›nda toplam 5 s›nav yap›ld›. ‹lk

biri AH AD baﬂkanl›¤›n› asaleten yürütmekte idi.

olarak; 2005 y›l›ndan baﬂvuru yapm›ﬂ olanlar için; 2006

2000 y›l›nda ise; yine 1997 y›l›nda oldu¤u gibi “üç
üyelik özel jüri” oluﬂturuldu. Tüm üyeler halk sa¤l›¤› uzman› idi, yaln›z bir üye AH AD baﬂkanl›¤› görevini yü-

Mart ay›nda yap›lan s›navlar›n ilkinde; bir dahiliye profesörü (AH AD eski baﬂkan›) olan üyenin yan› s›ra 3 AH
uzmanl›¤› kökenli ve bir de AH AD baﬂkanl›¤›n› yapmakta olan üye mevcuttu ve bu s›navda ilk kez AH kö-

rütmekte idi.

kenli üyeler AH jürisinde ço¤unlukta idiler.
Mart 2006’daki di¤er s›nav›n jürisinde ise; bir pediatTablo 1. Türkiye’de aile hekimli¤inin ilk beﬂ doçenti
1

Süleyman Görpelio¤lu

(1996)

2

ri, bir halk sa¤l›¤› profesörü üyenin yan›s›ra 2 AH AD
baﬂkan› üyenin yan›nda bir de AH kökenli üye vard›.

Zeynep Tuzcular Vural

(1996)

2006 y›l›nda baﬂvuru yapan 5 aday için ise; Kas›m

3

Füsun Ersoy

(1997)

2006’da s›nav yap›ld›. Bu s›nav jürisinde; iki AH kökenli

4

‹lhami Ünlüo¤lu

(1998)

5

Okay Baﬂak

(1999)

profesör, bir dahiliye profesörü ve iki AH AD baﬂkan›
mevcuttu. AH kökenli üyelerden birisinin üniversiteden
ayr›lmas› nedeni ile s›nava kat›lamamas›ndan dolay› yeri-

2001 y›l›nda ise; bir aday›n önceki y›ldan olmas› ve 2
aday›n da yeni baﬂvurmas›ndan dolay› iki ayr› jüri kurul-

ne yedek üyelerden AH AD baﬂkan› olan bir profesör
girmiﬂti.

muﬂtu. Bu y›lki jürilerin birinde (ilk kez) AH AD baﬂkan-

2007 y›l› ise AH disiplininde doçentlik s›nav› aç›s›n-

lar› jüride ço¤unlu¤u (3/5) sa¤lam›ﬂlard›. Di¤er jüride

dan baﬂvurunun patlad›¤› bir y›l oldu. Toplam 16 aday›n

ise; dört halk sa¤l›¤› profesörünün yan›s›ra bir AH AD
baﬂkan› mevcuttu.
2002 y›l›nda yeni baﬂvuru olmad›¤› için bir önceki y›l›n jürilerinde bir de¤iﬂiklik olmam›ﬂ ve 2001 y›l›ndaki

Tablo 2. Türkiye’de aile hekimli¤inin (aile hekimli¤i uzmanl›¤›
kökenli) ilk beﬂ profesörü
1

Süleyman Görpelio¤lu

(2002)

2

‹lhami Ünlüo¤lu

için tek baﬂvuru vard›. Jüride; 2 AH AD baﬂkan›n›n yan›

(2004)

3

Füsun Ersoy

(2005)

s›ra; bir dahiliye, bir pediatrik kardiyoloji ve bir de psiki-

4

Okay Baﬂak

(2006)

yatri profesörü mevcuttu.

5

Dilek Güldal

(2006)

üyeler görev alm›ﬂlard›. 2003 y›l›nda ise; doçentlik s›nav›
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ﬁekil 1. Aile hekimli¤i disiplininde doçentlik s›navlar›na baﬂvurular›n y›llara göre durumu.

baﬂvurusu kabul edildi. 2007 y›l›ndaki s›navlardan önce;

rine uzmanl›k derne¤imiz TAHUD giriﬂimde bulunarak;

2006 Kas›m ay›nda sözlü aﬂamas›nda baﬂar›s›z olan bir

AH AD’lerdeki profesörlerin say›ca yetiﬂmedi¤i durum-

aday için Ekim 2007’de s›nav yap›ld›.

larda; “(uzmanl›k e¤itiminde rotasyon yap›lan) klinik dal-

AH doçentlik s›nav› aç›s›ndan 2007 y›l›n›n en önemli

lardan üyelerin jürilere kat›lmalar›n›n daha uygun olaca-

özelli¤i; di¤er disiplinlerden görevlendirilen jüri üyeleri-

¤›n›” belirtti. Bu geliﬂmeden sonra; o y›l yeni görevlendi-

nin bir k›sm›n›n istifas› idi. AH 2007 y›l› doçentlik baﬂ-

rilen jüri üyelerinin tümü dahiliye ve pediatri anabilim

vurular› için 4 jüri oluﬂturulmuﬂ iken; disiplindeki profe-

dallar›ndan oldular.

sörlerin say›ca yetersizli¤i nedeni ile, önceki y›llarda oldu¤u gibi, di¤er disiplinlerden görevlendirmeler yap›ld›,
ancak 4 jüride toplam 10 üye de¤iﬂti. Bu de¤iﬂikliklerin
biri emeklilik, biri üniversiteden ayr›lma nedeni ile olurken; 8 de¤iﬂikli¤in görevden çekilme nedeni ile olmas› ve
çekilen 8 üyenin de halk sa¤l›¤› disiplininden olmas› ilginçti. Adaylar, çekilen üyeler nedeni ile sürekli olarak

2007 baﬂvurular›n›n s›navlar›, jüri de¤iﬂiklikleri nedeni ile gecikmeli olarak 14.12.2007-07.02.2008 tarihleri
aras›nda yap›ld›. Bu ortamda oluﬂan 4 jüride: 4 AH kökenli profesör, 5 AH AD baﬂkan› üyenin yan›s›ra; halk
sa¤l›¤›’ndan 9, pediatriden ve dahiliyeden birer üye mevcuttu.

yeni üyelere dosyalar göndermek durumunda kald›lar.

Sonuç olarak; AH disiplininden 1994-2007 y›llar›

Yedek üyelerin say›ca yetiﬂmemesi nedeni ile; yeni gö-

aras›nda doçentlik s›nav›na baﬂvurmuﬂ olan toplam 41

revlendirmeler oldu. Baz› jüri üyelerinin baﬂvurusu üze-

adaydan 31’i bu akademik süreçte baﬂar›l› olmuﬂtur. Ba-
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Kaynaklar

ﬂar›l› olan 31 doçentin 16’s› ilk giriﬂte, 9’u ikinci giriﬂte
ve 6’s› da 3. giriﬂte bu unvan› kazanm›ﬂlard›r.

1.

2008 y›l›nda ise baﬂvuru say›s› 19’a ulaﬂm›ﬂ olup 4 jüri kurulmuﬂtur (ﬁekil 1). 2008 y›l›ndaki jürilerin özelli-

2.

3.
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(32 üye). Halk sa¤l›¤›n›; pediatri (8), dahiliye (7), kad›n

736-41.
4.

Tababet Uzmanl›k Tüzü¤ü, 05.07.1983. (83/6834 say›l› Bakanlar Kurulu
karar›). (Hacettepe Yay›n Birli¤i&Yarg›ço¤lu Yay›nlar›, Sa¤l›k Personeli-

hastal›klar› ve do¤um (4), genel cerrahi (3), psikiyatri (2)

ni ‹lgilendiren Hukuk Kurallar›, 1984, Derleme Kurul Baﬂkan› Köro¤lu

ve bir üye ile gö¤üs hastal›klar› izlemiﬂtir.

E, Ankara).

Aile hekimli¤inde AD baﬂkan› olarak görev yapmakta

5.

hocalar›m›zdan 10’u jürilerde görev al›rken, yukar›da

Ünlüo¤lu ‹. Dünyada ve Türkiye’de aile hekimli¤inin geliﬂimi. Aktüel T›p
Dergisi 2004; 9: 5-9.

sayd›¤›m›z doçentlik sürecinde baﬂar›l› olup, gerekli koﬂullar› yerine getiren ve profesör unvan› alan AH köken-

Prof. Dr. ‹lhami Ünlüo¤lu, Doç. Dr. Murat Ünalacak

li 5 ö¤retim üyesi de jürilerde görev alm›ﬂlard›r (Tablo

Eskiﬂehir Osmangazi Üniversitesi T›p Fakültesi

2).
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Abyad A, Khaled Al-Bano A, Unluoglu I, Tarawneh M, Al Hilfy TKY.
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¤i,1997 ve 2000 y›llar›nda oldu¤u gibi; “üç üyeli özel jüriler” olmalar›d›r.
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