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Özet

Summary

Aile hekimli¤i ülkemizde yeni ve h›zla geliﬂen bir uzmanl›k dal›d›r.
Yaz› Türkiye’de aile hekimli¤indeki akademik gelene¤in oluﬂumuyla ilgili baz› önemli tarihleri, akademik kadroya giriﬂ için izlenecek
yolu ve aile hekimli¤indeki akademik gelece¤i ele almaktad›r.

Family medicine is a rapidly developing medical specialization in
Turkiye. This article rewievs some important dates in the development of the academic tradition of family practice, the path to follow
for an academic career and the academic future of family medicine
in Türkiye.
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Giriﬂ
eabody "modern t›bb›n sa¤l›k hizmeti sunumunu
çok fazla parçaya ay›rd›¤›" ve "h›zla kapsaml› ve
kiﬂisel hizmet verecek genel tababete dönülmesi
gerekti¤i" konusundaki uyar›s›n›1 1923 y›l›nda yapm›ﬂt›.
‹ki dünya savaﬂ› aras›ndaki dönemde, bu uzak görüﬂlü
uyar› ne toplum, ne de t›p dünyas› taraf›ndan alg›lanabildi.

P

Baz› öncü çal›ﬂmalar bir yana b›rak›l›rsa "kapsaml› ve
kiﬂisel hizmet verebilecek genel tababet"in, bir baﬂka deyiﬂle aile hekimli¤inin, geliﬂmesi ve yayg›nlaﬂmas› ancak II. Dünya Savaﬂ›'ndan sonra gerçekleﬂmiﬂtir. ‹ngiltere'de 1948 y›l›nda baﬂlayan çal›ﬂmalar 1952'de "College
of General Practitioners"›n kurulmas›n› sa¤lad›. Benzer
bir süreç izlenen Birleﬂik Devletlerde aile hekimli¤i 60'l›
y›llarda kendini bir uzmanl›k dal› olarak kabul ettirdi,
"Board of Family Practice" kuruldu. Almanya'da ilk Aile Hekimli¤i Ana Bilim Dal› (ABD) 1976'da Hannover
T›p Fakültesi'nde çal›ﬂmalar›na baﬂlad›; bugün bu ülkenin 26 t›p fakültesinde Aile Hekimli¤i ABD’lar› bulunuyor.2 Di¤er ülkelerde de farkl› zamanlarda ve farkl› ﬂekillerde olsa da birinci basamak sa¤l›k hizmetleri giderek
a¤›rl›k kazan›yor. Örne¤in ‹spanya'da 1984 y›l›nda Birinci Basamak Sa¤l›k Hizmetleri Reformu gerçekleﬂtirildi.3
1)
2)

Aile hekimli¤i ülkemizde 12 y›ll›k bir geçmiﬂe dayan›yor. Uzmanl›k dal›m›z›n geliﬂimi son y›llarda büyük
bir ivme kazand›; bu yaz›da aile hekimli¤inin ve özellikle de aile hekimli¤indeki akademik gelene¤in oluﬂumuyla ilgili baz› önemli tarihleri, ikinci olarak ta aile hekimli¤indeki akademik gelecek konusunu ele alaca¤›z.2-5

K›sa Kronoloji
• 1983: Aile hekimli¤i, tababet uzmanl›k tüzü¤ünde yer
ald›.
• 1984: ‹lk Aile Hekimli¤i ABD Gazi Üniversitesi T›p
Fakültesi'nde kuruldu.*
• 1985: Ankara, ‹stanbul ve ‹zmir'deki e¤itim hastanelerinde aile hekimli¤i uzmanl›k e¤itimi baﬂlad›.
• 25 Temmuz 1990: Aile Hekimleri Uzmanl›k Derne¤i
(AHUD) Ankara'da kuruldu.
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• 23-37 Mart 1992: AHUD, I. Ulusal Sa¤l›k Kongresi'ne
çözüm önerilerini içeren bir kitapç›kla kat›ld›.
• 1-2 Eylül 1992: “Birinci Basamak Sa¤l›k Hizmetlerinin Geliﬂmesi için Aile Hekimli¤i E¤itimi” konulu grup
çal›ﬂmas›, Sa¤l›k Bakanl›¤› Sa¤l›k Projesi Genel Koordinatörlü¤ü taraf›ndan Ankara’da düzenlendi.
• 26-30 Nisan 1993: Sa¤l›k Bakanl›¤› ve ‹ngiliz Kraliyet
Genel Pratisyenler Koleji taraf›ndan Ankara’da ilk “Aile
Hekimi E¤iticisi” kursu düzenlendi.
• 16 Temmuz 1993: Yüksek Ö¤retim Kurumu (YÖK)
12547 say›l› karar› ile t›p fakültelerinde Aile Hekimli¤i
ABD'lar›n›n kurulmas›n› uygun gördü.
• 17 Eylül 1993: Trakya Üniversitesi Yönetim kurulu t›p
fakültesi bünyesinde Aile Hekimli¤i Ana Bilim Dal›n›n
kurulmas›n› kararlaﬂt›rd›. Fakültede Sa¤l›k Bakanl›¤›
ad›na 10 aile hekimli¤i araﬂt›rma görevlisi kadrosu aç›ld›.
• 25-26 Kas›m 1993: I. Ulusal Aile Hekimli¤i Kongresi
AHUD taraf›ndan ‹stanbul’da gerçekleﬂtirildi.
• 27 May›s 1994: ‹lk kez bir aile hekimi kendi alan›nda
akademik kadroda görevlendirildi.
• 26 Ekim 1994: Sa¤l›k Bakanl›¤› Temel Sa¤l›k Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü bünyesinde “Aile Hekimli¤i ﬁube
Müdürlü¤ü” kuruldu.
• 27 Aral›k 1994: “Bir Uzmanl›k Dal› Olarak Aile Hekimli¤i” paneli AHUD taraf›ndan ‹stanbul’da gerçekleﬂtirildi. Panel konuﬂmalar› bir kitapç›kta topland›. I. Ulusal Sa¤l›k Kongresi (1992) için haz›rlanan ve az say›da
bas›lan kitapç›¤›n tükenmiﬂ olmas›n› göz önüne alan
AHUD panel kitapç›¤›n› derne¤in I. yay›n› olarak numaraland›rd›.
• 1 Ocak 1995: Avrupa Toplulu¤u’na üye ülkelerde birinci basamak sa¤l›k hizmetlerinde çal›ﬂacak hekimlerin
temel t›p e¤itimi sonras›nda en az iki y›l e¤itim görmelerini zorunlu k›lan karar yürürlü¤e girdi.
• ﬁubat 1995: AHUD ‹zmir ﬂubesi kuruldu.
• 10-11 Nisan 1995: Aile hekimleri taraf›ndan ‹zmir’de
düzenlenen “Ba¤›ﬂ›klama” konulu kurs, AHUD taraf›ndan sertifikaland›r›lan ilk sürekli e¤itim çal›ﬂmas› oldu.
• 15-16 Haziran 1995: Trakya Üniversitesi T›p Fakültesi “Türk-Alman T›p Günleri ve Aile Hekimli¤i” sempozyumunu gerçekleﬂtirdi. AHUD sempozyum konuﬂmalar›n› bir kitapç›kta toplad›.
• 7 Eylül 1995: AHUD Dünya Aile Hekimleri/Genel
Pratisyenler Birli¤i (WONCA) Avrupa bölgesi toplant›s›na kat›ld›.
• 31 Ekim-2 Kas›m 1995: Çukurova Üniversitesi T›p Fakültesi “Aile Hekimli¤i” sempozyumunu gerçekleﬂtirdi.
• 7-8 Aral›k 1995: II. Ulusal Aile Hekimli¤i Kongresi
AHUD taraf›ndan Ankara’da gerçekleﬂtirildi.
• 1 Ocak 1996: Avrupa Toplulu¤u’nun, birinci basamak
sa¤l›k hizmetlerinde çal›ﬂacak hekimlerin fakülte sonras› asgari e¤itimlerinin 3 y›l olmas›n› öngören yeni karar›
yürürlü¤e girdi.
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Aile Hekimli€inde Akademik Geliﬂim,
‹mkanlar ve Zorluklar
Aile hekimli¤i ile ilgili akademik geliﬂimin odak noktas› 16 temmuz 1993’tür. Bu tarihte YÖK’ün 12547 say›l› karar› ile T›p Fakültelerinde Dahili T›p Bilimleri Bölümlerine ba¤l› olarak Aile Hekimli¤i ABD’lar›n›n kurulmas› uygun görülmüﬂtür.
Üniversitelerde Aile Hekimli¤i ABD’lar›n›n kurulmas› fikri olgunlaﬂ›rken, konu geniﬂ kapsaml› olarak ilk kez
Sa¤l›k Bakanl›¤›, Sa¤l›k Projesi Genel Koordinatörlü¤ü
taraf›ndan 1-2 Eylül 1992 tarihinde Ankara’da düzenlenen “Birinci Basamak Sa¤l›k Hizmetlerinin Geliﬂmesi
için Aile Hekimli¤i E¤itimi” konulu grup çal›ﬂmalar›nda
tart›ﬂ›lm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂmalara, Bakanl›k, Üniversiteler
AHUD ve TTB Pratisyen Hekimler Kolu’ndan toplam
44 hekim ve uzman kat›lm›ﬂt›r. Oluﬂturulan 4 çal›ﬂma
grubu da üniversitelerin aile hekimli¤i uzmanl›k e¤itiminde katk›da bulunmalar›n› önermiﬂ, özellikle baﬂkanl›¤›n› Prof. Dr. Y›ld›z Tümerdem’in yapt›¤› 1. Çal›ﬂma
Grubu “Üniversitelerde Aile Hekimli¤i ABD’lar›n›n
mutlaka kurulmas›” gerekti¤ini vurgulam›ﬂt›r.6
YÖK’ün 16 Temmuz 1993 tarihli karar›ndan sonra
üniversitelerde aile hekimli¤i konusunda geliﬂmeler baﬂlam›ﬂ, bu dönemde Tümerdem ve arkadaﬂlar› taraf›ndan
yap›lan bir araﬂt›rmada t›p fakültelerinde konunun yeterince bilinmedi¤i fakat aile hekimli¤i ana bilim dallar›n›n kurulmas›n›n büyük ço¤unluk taraf›ndan desteklendi¤i belirlenmiﬂtir.7 Konunun üniversite çevrelerinde tan›nmas› sonras›nda Aile Hekimli¤i ABD’lar› kurulmaya
baﬂlanm›ﬂt›r; bu alanda oldukça h›zl› bir geliﬂme yaﬂanmaktad›r.
25-26 Kas›m 1993’teki I. Ulusal Aile Hekimli¤i
Kongresinde aile hekimli¤i ana bilim dallar› kuruluﬂ aﬂamas›nda olup Eylül 1993 TUS s›nav›nda Trakya Üniversitesi T›p Fakültesinde 10 aile hekimli¤i araﬂt›rma görevlisi kadrosu aç›lm›ﬂt›.
23 Aral›k 1994’te ‹stanbul’da “Bir Uzmanl›k Dal›
Olarak Aile Hekimli¤i” paneli düzenlenirken, 7 üniversitenin t›p fakültelerinde Aile Hekimli¤i ABD’lar› kurulmuﬂ ve ikisinin baﬂkanl›¤›na yard›mc› doçent aile hekimli¤i uzmanlar› atanm›ﬂt›.
Bugün için Aile Hekimli¤i ABD kurulmuﬂ olan onalt› t›p fakültesinden, alt›s›nda aile hekimi yard›mc› doçent
ve 1 ö¤retim görevlisi bulunmaktad›r. Yard›mc› doçentlik atamalar› yap›lm›ﬂ 2 aile hekimi ise k›sa bir süre içinde göreve baﬂlayacaklard›r. On T›p Fakültesindeki Aile
Hekimli¤i ABD baﬂkanl›klar›, aile hekimli¤i d›ﬂ›nda uzmanl›k sahibi olan ö¤retim üyeleri taraf›ndan asaleten ya
da vekaleten yürütülmektedir.
Tüm dünyada üniversitelere yüklenmiﬂ olan görev, bilimi yaymak (e¤itim) ve geliﬂtirmektir. (araﬂt›rma). Üniversiteler bu görevi yerine getirebilmek için, uygun ö¤retim üyelerini kendi d›ﬂlar›ndaki kaynaklardan bünyelerine al›rlarken, ayn› zamanda böylesine akademisyenleri
kendi bünyelerinde e¤itim ile yetiﬂtirmeye çal›ﬂ›rlar. Aile hekimli¤inin yeni bir ABD olmas› nedeni ile halen
üniversiteler, bu alandaki ö¤retim üyelerini kendi d›ﬂlar›ndaki kaynaklardan almakta ve bu durum, tümü üniver-
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site d›ﬂ›nda uzmanl›k e¤itimi alm›ﬂ olan aile hekimlerinden, akademik alanda çal›ﬂmak isteyenler için önemli bir
f›rsat oluﬂturmaktad›r.
YÖK’e göre, doktoras›n› veya uzmanl›¤›n› bitiren
aday, ald›¤› ünvanla, kadro bulundu¤u takdirde, baz› üniversitelerde oldu¤u gibi önce ö¤retim görevlisi olmak gibi uygulama yoksa, yard›mc› doçentli¤e atanabilmektedir.

Yard›mc› Doçentli€e Atanma ve Doçentlik
S›nav›na Kat›lma ﬁartlar›
1- Doktora, t›pta uzmanl›k ünvan› ya da Üniversiteleraras› Kurul’un önerisi üzerine Yüksekö¤retim Kurulunca tespit edilecek belli sanat dallar›n›n birinde yeterlilik
kazanm›ﬂ olmak,
2- Fakülte, enstitü veya yüksekokul yönetim kurulunca, biri ilgili dilin ö¤retim üyesi olmak üzere oluﬂturulan
üç kiﬂilik jürinin uygulayaca¤› ve s›nava girenin kendi
bilim alan›nda Türkçe’den yabanc› dile, yabanc› dilden
Türkçe’ye 150-200 kelimelik bir çeviri yapaca¤› yabanc› dil s›nav›n› baﬂarmakt›r.
Bundan sonra fakültelerde ve fakültelere ba¤l› kuruluﬂlarda dekan, rektörlü¤e ba¤l› enstitü ve yüksek okullarda müdür; biri o birimin yöneticisi, biri de üniversite
d›ﬂ›ndan olmak üzere üç profesör veya doçent saptayarak
adaylar hakk›nda yaz›l› görüﬂlerini ister. Dekan veya ilgili müdür, kendi yönetim kurullar›n›n görüﬂünü de ald›ktan sonra önerilerini rektöre sunar. Atama rektör taraf›ndan yap›l›r.8
Yard›mc› doçentli¤e atanma aﬂamas›nda, yabanc› dil
s›nav› aile hekimleri için sorun olmamakta, akademik
kadroya atanan arkadaﬂlar›n hemen hepsi, önce doçentlik
yabanc› dil s›nav›n› baﬂarm›ﬂ olarak, bu aﬂamay› s›navs›z
geçmektedirler. Ana bilim dal›n›n yenili¤i nedeniyle jüri
oluﬂturulmas›nda yaﬂanmas› beklenen problemler aﬂ›lm›ﬂt›r.
Akademik kadroya ilk atananlar›n kadrolar›n boﬂ olmas› ve gelece¤in aç›k olmas› nedeniyle avantajl› olduklar› söylenebilir.
Öte yandan:
- Aile hekimli¤inin üniversitelerde tan›t›lmas› gere¤i,
- Ekonomik kararlar nedeniyle 5 nisan 1994 tarihinden bu yana kadro temininde yaﬂanan s›k›nt›,
- Aile hekimli¤i ile ilgili yasal düzenlemelerin gecikmesi,
- Ayr›ca, 27.12.95 tarihli panelde Say›n Prof.Dr. Kemal Agun’un belirtti¤i gibi baz› üniversitelerde klasik
e¤itimle yetiﬂmiﬂ ö¤retim üyelerinin konuya muhafazakâr yaklaﬂ›mlar› aile hekimli¤inde ilk olman›n güçlüklerini oluﬂturmaktad›r.
Üniversite ve e¤itim hastanelerinde yaﬂanan araﬂt›rma
ve yay›n yapma güçlü¤ü de bir di¤er sorundur. Dal›m›z›n yeni olmas›, bugüne kadar aile hekimli¤i konusunda48

ki bilimsel araﬂt›rma ve derlemelerin genel t›p disiplinlerine ait dergilerde yay›nlanmas›n› gerektirmiﬂtir. Yurdumuzda aile hekimli¤i alan›ndaki ilk dergiyi Kocaeli Üniversitesi T›p Fakültesi Aile Hekimli¤i ABD ç›kartm›ﬂt›r:
“Aile Hekimi-Family Physician” (Eylül-Ekim 1995). Aile hekimli¤i alan›ndaki ilk kitap da AHUD üyesi bir grup
aile hekimi taraf›ndan haz›rlanm›ﬂt›r: “Aile Hekimli¤i - I”
(Aral›k 1995). Kitab›n II. cildi May›s 1996’da ç›km›ﬂt›r.
Elinizde bulunan ve AHUD taraf›ndan uzun bir haz›rl›k
döneminden sonra yay›n hayat›na sokulan “Aile Hekimli¤i Dergisi” ile dal›m›z ulusal düzeyde bilimsel platforma kavuﬂmuﬂ olmaktad›r.
Aile hekimli¤inde ﬂu an için ulaﬂ›lan akademik aﬂama
doçentlik s›navlar› olmuﬂtur.
Yüksek Ö¤retim Kanunu’na göre; doçentlik s›nav›na
kat›labilmek için;
(1) Bir lisans diplomas› ald›ktan sonra, doktora veya
t›pta uzmanl›k ünvan›n› veya Üniversiteleraras› Kurul’un önerisi üzerine Yüksek Ö¤retim Kurulu’nca tespit
edilen belli sanat dallar›n›n birinde yeterlik kazanm›ﬂ olmak.
(2) Orijinal bilimsel araﬂt›rma ve yay›nlar yapm›ﬂ olmak,
(3) Üniversiteleraras› Kurul’ca merkezi sistemle haz›rlanacak bir yabanc› dil s›nav›n› baﬂarm›ﬂ olmak gerekir.
Görüldü¤ü gibi doçentlik s›nav›na kat›lmak için yard›mc› doçent olmak zorunlulu¤u yoktur.
Doçentlik s›nav›, Üniversiteleraras› Kurul’ca y›lda bir
kere aç›l›r, yukar›da belirtilen ﬂartlara haiz adaylar, Üniversiteleraras› Kurul’un tespit edece¤i tarihe kadar, Üniversiteleraras› Kurul’a gerekli belge ve yay›nlar ile birlikte baﬂl›ca bilim dal› ile uzmanl›k ve araﬂt›rma konular›n› da bildirerek baﬂvururlar. Üniversiteleraras› Kurul,
Ö¤retim Üyeli¤ine Yükseltilme ve Atama Yönetmeli¤i’ne göre üç veya beﬂ kiﬂilik bir jüri tespit eder. Bu jüri
eserleri inceleyip, aday› sözlü veya gerekti¤inde ayr›ca
pratik ve uygulamal› s›nava tabi tutar ve bir raporla, baﬂar›l› olanlara, ilgili konuyu ve bilim dal›n› kapsayan bilim dal›n›n doçentlik yetkisini verir.8
Bu aﬂamada daha önce de belirtildi¤i gibi aile hekimli¤inde yabanc› dil s›nav› sorun olmamaktad›r; yeni bir
ABD olmas›na ra¤men, iki yard›mc› doçent, doçentlik s›nav›na kat›lm›ﬂ, böylece Aile Hekimli¤i’nde ilk “doçentlik s›nav jürisi” kurulmuﬂtur. Her iki aile hekimi de doçentlik s›nav›n›n “yay›n” aﬂamas›n› geçmiﬂlerdir.* Doçentlik s›nav jürileri, henüz jüriye kat›labilecek akademik
düzeye sahip aile hekimleri olmamas› nedeni ile, mevcut
ihtisas tüzü¤üne göre aile hekimli¤i uzmanl›k e¤itiminde
rotasyon yap›lan 5 bölümün ö¤retim üyelerinden oluﬂturulmaktad›r.
* Yaz›m›z›n tesliminden sonra, 9.10.1996’da iki aile hekimli¤i uzman›
doçentlik s›nav›nda baﬂar›l› olarak Türkiye’nin ilk aile hekimli¤i
doçentleri ünvan›n› ald›lar.

Ünlüo€lu ‹, Ça€layaner H. Aile Hekimli¤inde Oluﬂan Akademik Gelenek ve Gelecek

Tababet Uzmanl›k Tüzü¤ü’nde, halen 3 y›l süren ve
1995 y›l› içinde haz›rlanan yeni Tababet Uzmanl›k Tüzü¤ü Tasar›s›’nda 4 y›l olmas› öngörülen ve ülkemiz için
çok yeni olan acil t›p uzmanl›¤›, bu dal› seçecek iç hastal›klar›, genel cerrahi ve aile hekimli¤i uzmanlar› için 2
y›ld›r.9, 10
Ayr›ca, 1993 y›l›nda yap›lan düzenleme ile aile hekimli¤ine eklenmiﬂ olan geriyatri yan dal uzmanl›¤›, yeni Tababet Uzmanl›k Tüzü¤ü Tasar›s›’nda da mevcut
olup, süresi 2 y›ld›r. Geriyatri yan dal uzmanl›¤›na geçiﬂ
hakk›, aile hekimli¤i ile birlikte iç hastal›klar› uzmanl›¤›nda da mevcuttur.10
Yeni olmas›na karﬂ›n Aile Hekimli¤i ABD’lar›n›n kurulmas› ve mezuniyet öncesi t›p e¤itiminde devreye girmesi ile “insanlara yaﬂ, cinsiyet ve hastal›k ayr›m› gözetmeden, birinci basamak sa¤l›k hizmetlerini götüren, bu
hizmeti evde, muayenehanede ve bazen bir klinik veya
hastanede veren, amac› tan›ya erken ulaﬂmak olan, tan›s› fiziksel, psikolojik ve sosyal boyutlar içeren, görevini
t›p ve t›p-d›ﬂ› meslektaﬂlar› ile birlikte yürüten” bir uzmanl›k e¤itimi hedeflenmektedir. Böylece ö¤rencilere
uzmanl›¤› hastal›k de¤il, hasta üzerine olan aile hekimli¤i tan›t›labilecek, gelece¤in doktorlar›na farkl› dallarda
alacaklar› bilgileri birinci basamakta kullanma olana¤›
verilecektir.11 Aile Hekimli¤i ABD’lar› ö¤rencilerin birinci basamakta çal›ﬂmay› daha bilinçli olarak seçmelerini sa¤layaca¤› gibi, birinci basamaktaki bilimsel çal›ﬂmalar› da artt›racak, böylece e¤itim ve hizmet sunumu
seviyelerini yükseltecektir.
Sonuç olarak, yeni bir uzmanl›k dal› olan aile hekimli¤i ülkemizde geciken yasal düzenlemelerle özdeﬂleﬂtirilmekten kurtulmuﬂ, bir t›p disiplini olarak kabul edilmiﬂ olup, üniversitelerde yaklaﬂ›k iki y›ll›k k›sa mazisine karﬂ›n 17 t›p fakültesinde anabilim dal› kurulmas› ve

bunlar›n alt›s›nda aile hekimli¤i uzmanlar›n›n akademik
kadroya atanmas›, yan dal uzmanl›k e¤itimi olana¤›n›n
sa¤lanmas›, k›sa sürede 2. Ulusal Kongresi’nin gerçekleﬂtirilmesi, alan›nda bilimsel yay›nlar›n ç›kar›lmaya
baﬂlanmas› ve akademik yükselmelerde belli aﬂamalar›n
baﬂar›lmas› gibi olumlu geliﬂmelerle akademik gelece¤ine umutla bakt›¤›m›z bir uzmanl›k dal›d›r.
“Geçen sene neredeydik” diye düﬂünürsek, san›yorum
gelece¤e daha da UMUTLA bakabiliriz, çünkü di¤er ülkelerdeki aile hekimli¤i tarihine bakt›¤›m›zda, “onlarca
y›l” süren bir geliﬂme süreci oldu¤unu görüyoruz.
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