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Özet

Summary

Amaç: Avrupa Birli¤i’ne tam üyeli¤i hedefleyen bir ülke olarak Tür-

Objective: As a country aspiring to join the European Union,

kiye’de aile hekimli¤i e¤itimi 1985 y›l›nda baﬂlad›. Aile hekimli¤i
akademik birimlerinin kurulmaya baﬂlamas› ise Yüksekö¤retim Kurulu’nun 1993 y›l›nda ald›¤› karar› izledi. Bu çal›ﬂman›n amac›,
Türk üniversitelerinde aile hekimli¤inin akademik yap›lanmas›n› ve
geliﬂimsel özelliklerini de¤erlendirmekti.

Turkey has started general practice/family medicine training in
1985. The establishment of family medicine departments has
begun after the central initiative of the Higher Educational
Council (HEC). The purpose of the study was to evaluate the academic status and developmental aspects of family medicine in
Turkish universities.

Gereç ve Yöntem: Çal›ﬂman›n verileri beﬂ y›l› aﬂan bir süreçte elde

edildive son olarak aile hekimli¤i anabilim dal› baﬂkanlar›yla yüz
yüze ya da telefonla yap›lan görüﬂmelerle güncelleﬂtirildi.
Bulgular: Ülkemizdeki 50 t›p fakültesinin 35’inde aile hekimli¤i

anabilim dal› bulunmaktayd›. Çal›ﬂmaya kat›lma oran› yüzde
100’dü. Onbir bölümün baﬂkan› profesördü. Anabilim dallar›nda
74 ö¤retim üyesi vard›. Yirmi üç t›p fakültesinde aile hekimli¤i bölümü t›p e¤itimine kat›lmaktayd›. Yirmi anabilim dal› uzmanl›k e¤itimi vermekteydi. Birinci basamakta ya da üniversite hastanesi ortam›nda klinik uygulama yapan anabilim dal› say›s› 23’tü.
Sonuç: Aile hekimli¤i anabilim dallar›, Yüksekö¤retim Kurulu’nun

merkezi karar›yla ya da aile hekimlerinin bireysel giriﬂimleriyle kurulmuﬂtu. Birçok sorunla karﬂ› karﬂ›ya olmalar›na karﬂ›n, aile hekimli¤i anabilim dallar› bunlarla baﬂa ç›kmaktad›rlar. Akademik birimlerin kurulmas› ve geliﬂmesi, aile hekimli¤inin ülkemizde tam
olarak tan›nmas›na ve daha da geliﬂmesine önemli katk›larda bulunmaktad›r.

Anahtar sözcükler Akademik aile hekimli¤i, t›p e¤itimi, Türkiye

T

›pta uzmanlaﬂmada art›ﬂ›n bir sonucu olarak, yirminci yüzy›l›n ortalar›na do¤ru t›p fakültelerinden kaybolan genel pratisyenler, 1960’lardan sonra aile he-

Methods: The study was based on data obtained during a data
gathering process of more than five years and from a final updating initiative of face-to-face or telephone interviews made with
the heads of family medicine departments.
Results: There were family medicine departments in 35 out of 50
Turkish medical schools. The response rate was 100%. A professor headed eleven departments. There were a total of 74 faculty
members at the departments. The departments of family medicine were involved in the undergraduate medical education in 23
medical schools. The departments had vocational training
schemes in 20 medical schools and clinical practice activities in primary care or university hospital settings in 23 schools.
Conclusion: The departments of family medicine have been
founded by the central decision of HEC or through individual initiatives of family physicians. Although many challenges faced the
departments, they had effective strategies to cope with them.
The establishment and development of the departments have
contributed to full recognition and further development of the
profession in Turkey.
Key words: Family, medicine, academic, undergraduate, medical,
education,Turkey

kimli¤i/genel pratisyenlik (AH/GP) bölümleriyle yeniden
üniversitelere girmeye baﬂlam›ﬂt›r.1,2 1963 y›l›nda Edinburgh’ta ilk aile hekimli¤i bölümünün kurulmas›ndan bu
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yana, Avrupa’da t›p fakültelerinde aile hekimli¤inin ö¤retilmesi ve akademik aile hekimli¤i oldukça önemli geliﬂmeler
göstermiﬂtir.3
Avrupa’da akademik aile hekimli¤inin temellerini,
1974’te oluﬂturdu¤u ve yay›nlad›¤› bildirgeyle Leeuwenhorst Grubu atm›ﬂt›r.3,4 Üniversitelerde ba¤›ms›z bir AH/GP
bölümünün bulunmas› gere¤i, Yeni Leeuwenhorst Grubunun 1986 y›l›nda üretti¤i "Changing Aims of BME. A view
from GP" baﬂl›kl› bildirgede aç›k olarak vurgulanm›ﬂt›r.5
AH e¤itiminin mezuniyet öncesi t›p e¤itiminde zorunlu olmas› ve tüm Avrupa ülkelerinin t›p fakültelerinde AH bölümlerinin kurulmas›, ESGP/FM (Dünya Aile Hekimleri
birli¤i-WONCA Avrupa Bölümü) taraf›ndan Avrupa’da aile hekimli¤inin geliﬂmesi için belirlenen on özel hedef listesinin ilk iki s›ras›nda yer almaktad›r.6 Dünya T›p E¤itimi
Federasyonu’nun 1988 Edinburgh Bildirgesi’nde, t›p e¤itiminde reform gereksinimi, e¤itimin yaln›zca hastanelerde
yap›lmamas› ve toplumun gereksinimlerini karﬂ›lamas› gere¤i vurgulanm›ﬂt›r.3 Tüm bunlar aile hekimli¤i e¤itiminin
geliﬂtirilmesini ve aile hekimli¤i bölümlerinin kurulmas›n›
teﬂvik eden önemli belgelerdir.
‹ngiltere’de Edinburg’dan sonra, Hollanda’da Utrecht
(1966) ve Belçika’da Leuven (1968), Avrupa’da ilk AH/GP
bölümlerini kuran üniversitelerdir. Akademik aile hekimli¤i ile ilgili yap›lan bir gözden geçirme araﬂt›rmas›, Avrupa
ülkelerinin hemen tümünde, mezuniyet öncesi düzeyde de¤iﬂen yo¤unluklarda AH e¤itimi yap›ld›¤›n› göstermiﬂtir. 18
Avrupa ülkesinin tüm t›p fakültelerinde mezuniyet öncesi
e¤itimi AH’ni içermektedir.3
ABD ve Kanada’da da, 1960’l› y›llar›n sonlar›na do¤ru
ilk aile hekimli¤i bölümleri kurulmuﬂtur. Günümüzde Kanada’daki tüm t›p fakültelerinde ve ABD’deki 126 t›p fakültesinin 115’inde AH/GP bölümleri bulunmaktad›r. Birleﬂik Devletler’de, t›p e¤itimi programlar›n›n %86’s› zorunlu aile hekimli¤i staj uygulamas› içermektedir.7,8 AH bölümleri, tüm Kanada t›p fakültelerinde mezuniyet öncesi t›p
e¤itimine önemli katk›lar sa¤lamaktad›r.9,10
Ülkemizde 43’ü devlete ait, 7’si özel olmak üzere toplam 50 t›p fakültesi bulunmaktad›r. Kurulma sürecindeki 5
t›p fakültesinin, henüz ö¤rencisi yoktur. 45 t›p fakültesinde
yaklaﬂ›k 31 bin ö¤renci ve 7800 ö¤retim eleman› bulunmaktad›r. Her y›l ortalama 4500 ö¤renci t›p fakültesini bitirmektedir.11
Avrupa Birli¤i’ne kat›lmay› hedefleyen Türkiye’de, bir
uzmanl›k alan› olarak AH e¤itiminin baﬂlama tarihi, 1985
y›l›d›r. Yüksekö¤retim Kurulu’nun (YÖK) 1993 Temmuzunda ald›¤› karardan sonra da, ilk AH anabilim dallar› kurulmaya baﬂlam›ﬂt›r.12

Akademik aile hekimli¤inin onbir y›l› bulan deneyimi,
ülkemizde aile hekimli¤inin geliﬂmesine oldukça büyük
katk›lar yapm›ﬂt›r. Bununla birlikte, henüz geliﬂmekte olan
AH anabilim dallar› hala birçok s›k›nt› ve sorunla karﬂ› karﬂ›yad›r.
Çal›ﬂmam›z›n amac›, ülkemizde henüz geliﬂmekte olan
bir t›p disiplini olarak aile hekimli¤inin üniversitelerdeki
akademik durumunu tan›mlamak ve geliﬂme özelliklerini
belirlemektir.

Gereç ve Yöntem
Çal›ﬂma, aile hekimli¤i anabilim dal› baﬂkanlar›nca doldurulan anket formlar›ndan ve yine baﬂkanlarla yüz yüze ya
da telefonla yap›lan görüﬂmelerden elde edilen bilgilere dayanmaktad›r.
Veri toplama süreci
Çal›ﬂman›n amac› do¤rultusunda, kapal› ve yar› aç›k uçlu 22 sorudan oluﬂan bir anket formu oluﬂturuldu. Anket sorular› bölümlerin önemli özelliklerini sorgulamakta ve bir
araya geldi¤inde, aile hekimli¤inin t›p fakültelerindeki durumunu yans›tacak birkaç özgül konuyu içermekteydi.
Anket formlar›, 1999 y›l› ﬁubat ay›nda 23 bölüm baﬂkan›na gönderildi. O tarihte etkin olan 37 t›p fakültesinin
23’ünde aile hekimli¤i anabilim dal› (23/37=%62) bulunmaktayd›. Çal›ﬂman›n amac›n› aç›klayan bir mektup ile üzerine geri dönüﬂ adresi yaz›lm›ﬂ ve pulu yap›ﬂt›r›lm›ﬂ bir zarf
da anket formuna eklendi. Yan›t gelmeyen bölümlere 4 ay
sonra bir an›msatma yap›ld› ve yeniden postayla form gönderildi.
2000 y›l› Kas›m ay› ve 2002 y›l› Ocak-ﬁubat aylar›nda
olmak üzere iki kez bilgilerin güncellenmesi sa¤land›. Bunun için daha önce doldurulmuﬂ anket formlar› gözden geçirilmek üzere anabilim dallar›na gönderildi. Güncelleme
giriﬂimleri s›ras›nda baz› anabilim dallar›na ait yeni yan›tlar
da geldi. 2003 Eylül ay›ndaki 2. Ulusal Aile Hekimli¤i
Günleri s›ras›nda, t›p fakülteleri ve aile hekimli¤i anabilim
dallar›ndaki geliﬂmelerle ilgili olarak yap›lan bir çal›ﬂtayda
bilgilerin bir k›sm› yeniden güncellendi.
Araﬂt›rma verileriyle ilgili son güncelleme, 4-7 May›s
2004 tarihlerinde düzenlenen 6. Ulusal Aile Hekimli¤i
Kongresi s›ras›nda 28 anabilim dal› baﬂkan›yla yüz-yüze
görüﬂme yap›larak gerçekleﬂtirildi. Kongre s›ras›nda görüﬂülemeyen 6 anabilim dal›na, yine ayn› ay içinde telefonla
ulaﬂ›ld›. Araﬂt›rma esas olarak yüz-yüze ve telefon görüﬂmeleriyle elde edilmiﬂ verileri de¤erlendirmekle birlikte, 5
y›l› aﬂan bir veri toplama sürecindeki, bölümlere iliﬂkin geliﬂmeleri de yans›tmaktad›r.
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Bulgular
2004 y›l› Aral›k ay› itibar›yla ülkemizde var olan 50 t›p
fakültesinin 35’inde AH anabilim dal› bulunmaktad›r. T›p
fakültelerinin %70’inde AH anabilim dal› bulunmaktad›r.
T›p ö¤rencisi bulunan fakülteler dikkate al›nd›¤›nda bu oran
yüzde 73’e yükselmektedir (33/45). Bu bölümlerin tümünden anket bilgileri elde edildi (%100 yan›tlama oran›). Bir
anabilim dal› Gülhane Askeri T›p Akademisi’nde, üçü özel
ve 31’i devlet üniversitelerindedir.
Anabilim dallar›n›n statüsü
Tüm aile hekimli¤i anabilim dallar›, di¤er anabilim dallar›yla ayn› statüde, t›p fakültelerinin ba¤›ms›z birimleridir.
‹ki anabilim dal›, yasal olarak böyle olmakla birlikte, di¤er
bölümlerden ö¤retim üyelerinin ve fakülte yönetimlerinin
yaklaﬂ›mlar› nedeniyle kendilerini fakülte içinde daha düﬂük statüde hissetmekteydi.
Anabilim dal› baﬂkanlar›
35 anabilim dal›ndan ikisi aile hekimli¤i uzman› profesörler taraf›ndan yönetilirken, 9 bölümün baﬂkan›, iç hastal›klar› ve halk sa¤l›¤› gibi di¤er disiplinlerden profesörlerdi.
10 anabilim dal›n›n baﬂkan› doçent olup, bunlar›n 7’si AH
uzman›d›r. 10’u AH uzman› olmak üzere 14 anabilim dal›n›n baﬂkan› ise yard›mc› doçenttir.
Akademik kadro
AH anabilim dallar›nda toplam 74 ö¤retim eleman› vard›r (en az 1, en çok 6). Bunlar›n 59’u AH uzman› olup, 15
ö¤retim eleman› di¤er t›p dallar›ndand›r. Tümü tam zamanl› çal›ﬂmakta olan AH ö¤retim elemanlar›, ülkemizdeki tüm
t›p ö¤retim elemanlar›n›n yaklaﬂ›k %1’ini oluﬂturmaktad›r.
Baﬂkanlar d›ﬂ›nda profesör ve doçent bulunmayan bölümlerde ayr›ca, akademik kadrosu olmayan 20 AH uzman› çal›ﬂmaktad›r.

hafta süren AH stajlar›, AH uygulama ve e¤itim merkezlerinde, e¤itim sa¤l›k ocaklar›nda, üniversite e¤itim hastanelerinin çeﬂitli poliklinik ve acil servislerinde ve üniversite
yerleﬂkelerinde yer alan ö¤renci sa¤l›k merkezlerinde yap›lmaktayd›.
Yaln›zca bir anabilim dal›, tüm 6 y›l boyunca t›p e¤itimi
müfredat›nda yer almaktayd› (Adnan Menderes). Bir bölüm
ise, 6. y›l d›ﬂ›nda tüm y›llarda yer al›yordu (Marmara). Aile hekimli¤i anabilim dallar›n›n t›p e¤itimine kat›l›m durumlar› Tablo 1’de gösterilmiﬂtir.
Yaln›zca bir bölüm, müfredat geliﬂtirmede etkin rol oynam›ﬂt› (Adnan Menderes). Bir di¤eri ise sürmekte olan yeni müfredat geliﬂtirme sürecine etkin olarak kat›lmaktayd›
(Ondokuz May›s).
18 anabilim dal›, de¤iﬂen sürelerde kuramsal ders veriyordu (1 saat-82 saat). Dört bölümün verdi¤i ders 10 saatin
alt›nda, 2 bölümünki ise 50 saatin üstündeydi. T›p e¤itiminde AH bölümlerindeki aile hekimleri taraf›ndan ö¤retilen
konular, Tablo 2’de verilmiﬂtir.
Uzmanl›k e¤itimi
Aile hekimli¤i uzmanl›k e¤itimi, üniversitelerdeki anabilim dallar›nda, Sa¤l›k Bakanl›¤›’na ba¤l› e¤itim hastanelerinde ve Sosyal Sigortalar Kurumu e¤itim hastanelerinde
verilmektedir. E¤itimin süresi 3 y›ld›r ve tamam› hastane
rotasyonlar›ndan oluﬂmaktad›r. Ancak yasalaﬂmak üzere
olan yeni T›pta Uzmanl›k Tüzü¤ü’nde, aile hekimli¤i uzmanl›k e¤itiminin içeri¤i uluslararas› standartlar düzeyinde
yer alm›ﬂ ve birinci basamakta aile hekimli¤i uygulama e¤itimi programa girmiﬂ durumdad›r.

Ülkemizde t›p e¤itiminin süresi 6 y›ld›r. Genellikle ilk
üç y›l klinik öncesi, 4 ve 5. y›llar klinik dönemi kapsar. 6.
y›l ise tümüyle uygulama e¤itiminin verildi¤i, intörn ya da
aile hekimli¤i dönemidir.

Yirmi anabilim dal›n›n uzmanl›k e¤itimi program› vard›. Bu programlarda toplam 77 uzmanl›k ö¤rencisi bulunmaktayd› (en az 1 ve en çok 14). 10 anabilim dal› ﬂimdiye
kadar toplam 72 uzman yetiﬂtirmiﬂti (en az bir ve en çok
39). Bunlar›n 61’i, 4 anabilim dal›ndan uzmanl›¤›n› alm›ﬂt›
(Çukurova, Trakya, Marmara ve Uluda¤). Çukurova Üniversitesi’ndeki anabilim dal›, halen e¤itim alan 18 uzmanl›k
ö¤rencisi ve yetiﬂtirdi¤i 39 uzman ile, uzmanl›k e¤itimi bak›m›ndan en geliﬂmiﬂ olan›yd›.

23 anabilim dal›, mezuniyet öncesi t›p e¤itiminde yer almaktayd›. 19 bölüm, klinik öncesi y›llarda t›p e¤itimine kat›lmaktayd›. Bunlardan 9’u klinik öncesi dönemin üç y›l›nda da programa girmiﬂti. 15 anabilim dal›, klinik y›llarda
e¤itim program›nda kendine yer bulmuﬂtu. Yaln›zca dördünün 5. s›n›fta AH staj› vard›; biri seçmeliydi. On bir anabilim dal› son s›n›fta staj uygulamas›na sahipti. Bu stajlar beﬂinde zorunlu, di¤erlerinde ise seçmeliydi. Genellikle 2-4

Alt› anabilim dal›n›n uzmanl›k e¤itimi program›nda, birinci basamakta aile hekimli¤i alan e¤itimi yer almaktayd›
(aile hekimli¤i e¤itim merkezleri ya da e¤itim sa¤l›k ocaklar›nda). Yedi fakültede aile hekimli¤i uzmanl›k ö¤rencileri, hastane rotasyonlar› d›ﬂ›nda, üniversite hastanelerindeki
polikliniklerde ve ö¤renci sa¤l›k merkezlerinde, aile hekimi
e¤iticilerin gözetiminde e¤itim görmekteydi. Di¤er programlarda aile hekimli¤i uygulama e¤itimi yoktu.

T›p e¤itimi ve AH anabilim dallar›

176

| Baﬂak O, Saatçi E, Ceyhun G | Akademik Aile Hekimli¤i ve Geliﬂme Özellikleri: Türkiye Deneyimi

Tablo 1
Aile hekimli¤i anabilim dallar›n›n t›p e¤itimi program›na katk›lar›
Üniversite

Adnan Menderes
Afyon Kocatepe
Akdeniz
Ankara
Baﬂkent
Celal Bayar
Cumhuriyet
Çukurova
Dicle
Dokuz Eylül
Erciyes
Fatih***
F›rat
GATA
Gazi Osman Paﬂa
Harran
‹nönü
‹stanbul Cerrahpaﬂa
‹stanbul Çapa
Kahramanmaraﬂ
Karadeniz
K›r›kkale
Kocaeli
Marmara
Mustafa Kemal
Ondokuz May›s
Osmangazi
Pamukkale
Selçuk Meram
Süleyman Demirel
Trakya
Uluda¤
Yeditepe
Yüzüncü Y›l
Zonguldak Karaelmas
+ :
++ :
+++ :
S
:
*
**
***
****

Birinci
S›n›f

‹kinci
S›n›f

Üçüncü
S›n›f

Dördüncü
S›n›f

Beﬂinci
S›n›f

‹ntörnlükAlt›nc› s›n›f

+++

+++

+
+
++
+

++

S – 3 hafta

S - seçmeli

++
+

S*– 3 hafta
S** - acil servis

+
+++

+
++

+
+++

+++
+

+++

+++
+

+
+
++

++
+++

++
+
+
++

++
++

++
+

++
+

+

+

S – 2 hafta
S – 2 hafta

S – 2 hafta

S – 2 hafta

+
S – seçmeli
+

S– seçmeli

+****
+

+++
+

+
+

S – seçmeli
S – seçmeli
S – 1 ay

+
+++
++

S – 1 ay

+

Y›lda 20 saatten az kat›l›m, kuramsal ya da uygulama.
Y›lda 20-50 saat kat›l›m, kuramsal ya da uygulama.
Y›lda 50 saatten fazla kat›l›m, kuramsal ya da uygulama.
Staj uygulamas›.
2006-2007 e¤itim-ö¤retim y›l›ndan itibaren.
2 ayl›k acil hekimlik staj›na katk›.
Henüz t›p ö¤rencisi bulunmuyor.
Aile planlamas› e¤itimine katk›.

Uygulama etkinlikleri

Gelecek planlar›

Sekiz anabilim dal›, hastane d›ﬂ›nda birinci basamak
(BB) ortamlarda akademik uygulama ve e¤itim merkezlerinde aile hekimli¤i uygulamas› yapmaktayd›. Baz›lar›n›n
birden fazla olmak üzere, 15 bölümün üniversite hastanesinde, de¤iﬂik birimlerde uygulama olanaklar› vard›; bunlardan alt›s› üniversite çal›ﬂanlar›na hizmet veren polikliniklerde, 6’s› "check-up" merkezlerinde, 4’ü sigara b›rakt›rma birimlerinde, 4’ü ö¤renci sa¤l›k merkezlerinde, 3’ü acil
servislerde, biri aile hekimli¤i poliklini¤inde idi. 15 anabilim dal›n›n herhangi bir uygulama etkinli¤i yoktu.

Anketimizde, bölümlerin yapmay› düﬂündükleri, bunlar›n gerçekleﬂmesinin önündeki engeller ve bu engelleri nas›l aﬂt›klar› ya da aﬂmay› düﬂündükleri ile ilgili sorular da
vard›.
17 anabilim dal› t›p e¤itiminde yer almay› ya da yapt›klar› katk›y› art›rmay› hedeflerken, 10 anabilim dal› uzmanl›k program› oluﬂturarak uzmanl›k e¤itimine baﬂlamay› düﬂünmekteydi. Anabilim dallar›n›n yak›n gelecek için di¤er
planlar› ﬂöyleydi: Birinci basamakta kendi uygulama merkezlerini kurmak ya da var olan uygulama etkinliklerini art›rmak (22 bölüm); bölümdeki aile hekimi e¤itici say›s›n›
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Tablo 2
Mezuniyet öncesi t›p e¤itiminde aile hekimleri taraf›ndan ö¤retilen konular
Konular (Anabilim Dal› say›s›)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Aile Hekimli¤ine giriﬂ – tan›m, ilkeler, temel yaklaﬂ›m (14)
Aile Hekimli¤inde temel konular (11)
Beceri laboratuvar›nda temel klinik ve giriﬂimsel becerilerin ö¤retilmesi (10)
Hastayla görüﬂme becerileri – öykü alma ve iletiﬂim (10)
‹lk yard›m – temel yaﬂam deste¤i (7)
Klinik sorunlara birinci basamak yaklaﬂ›m› (6)
Probleme dayal› ö¤renme ve ödeve dayal› ö¤renme oturumlar›na kat›l›m (5)
Birinci basamakta klinik uygulama (5)
T›p fakültesi ortam›nda klinik uygulamaya giriﬂ (5)
Özel durumlarda iletiﬂim becerileri (3)
T›p ve toplum – t›bbi uygulaman›n sosyolojik boyutlar› (2)
Temel iletiﬂim becerileri (1)
Aile hekimli¤i uygulama ortam› ve klinik yöntem (1)
Hastanede klinik uygulama (1)

art›rmak (onbir); mezuniyet öncesi ve sonras› için birinci
basamakta aile hekimli¤i alan e¤itimi vermek (on); ve alan
e¤itimi için bölgedeki e¤itim sa¤l›k ocaklar›yla iﬂbirli¤i
yapmak (alt›).
Karﬂ›laﬂt›klar› sorunlar ve çözüm yaklaﬂ›mlar›
Onbir anabilim dal›, fakülte yönetiminden aile hekimli¤ine yönelik herhangi bir engel gelmedi¤ini, tersine yönetimin olumlu destek, en az›ndan destek sözü verdi¤ini belirttiler. Buna karﬂ›l›k di¤er 11 bölüm, fakülte yönetiminin aile hekimli¤ine karﬂ› önyarg›l› ve tutucu yaklaﬂ›m›ndan, AH
konusundaki bilgisizli¤inden yak›nmaktayd›. Bu yönetimler AH bölümlerini ve AH etkinliklerini geliﬂtirme giriﬂimlerine ‘ülke çap›nda örneklerin artmas›n› bekleme’ gerekçesiyle karﬂ› koymakta ya da ‘az para kazanmas›’ nedeniyle
aile hekimli¤ini geliﬂtirme yönünde çaba harcamamaktayd›.
Ancak, son zamanlarda üç fakültede yönetimler, aile hekimli¤ine karﬂ› eskisinden daha olumlu yaklaﬂmaya baﬂlam›ﬂlard›. Bir üniversitede, üniversite yönetimi, aile hekimli¤inin üniversitelerde bulunmamas› gerekti¤ini düﬂünmekteydi ve bu nedenle de kurulu bulunan anabilim dal›n› etkinleﬂtirme niyeti yoktu (Celal Bayar).
Di¤er disiplinlerden baz› ö¤retim üyelerinin aile hekimli¤ine olumsuz yaklaﬂ›mlar›ndan ve yanl›ﬂ anlamalar›ndan
yak›nan 9 anabilim dal› bulunmaktayd›. Yak›nmalar özellikle eski hocalar›n aile hekimli¤ine karﬂ› önyarg›l› oldu¤u,
onu düﬂük statüde bir hekimlik olarak gördü¤ü, onlar› ikna
etmenin zor oldu¤u ve hemen bütün dallar›n aile hekimli¤ini kendilerine rakip olarak gördü¤ü ﬂeklindeydi. Dört bölüm, özellikle halk sa¤l›¤› akademisyenlerinin aile hekimlerinin birinci basamakta alan e¤itimi yapmalar›n› istemedi¤ini vurgulamaktayd›.
On anabilim dal› baﬂkan› altyap› olanaklar›n›n s›n›rl›
oluﬂunu, üçü akademik aile hekimlerinin say›s›n›n yetersiz-
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li¤ini ve fakültedeki kadro s›k›nt›s›n›, ikisi aile hekimli¤inin
ülkemizdeki belirsiz statüsünü, ikisi iﬂ yüklerinin fazla oluﬂunu, ikisi ekip olamamalar›n› ve birer anabilim dal› baﬂkan› da fakültelerinde klasik e¤itim verilmesini ve müfredatta
yer olmay›ﬂ›n›, sa¤l›k sisteminin önceliklerinin farkl› oluﬂunu, bürokratik engelleri ve birinci basamakta çal›ﬂan hekimlerin uygulamaya ve e¤itime motive olmamalar›n›, bölümlerinin çal›ﬂmalar› önünde engel olarak görmekteydi.
AH anabilim dal› baﬂkanlar›, üniversitelerde aile hekimli¤ini geliﬂtirmek ve belirttikleri engelleri aﬂmak için, baﬂta
yönetimler olmak üzere tüm ö¤retim üyeleriyle iyi iliﬂkiler
kurmalar› (onüç bölüm), çok çal›ﬂmalar› (alt›), akademik aile hekimlerinin say›s›n› art›rmalar› (beﬂ), birinci basamaktaki sa¤l›k merkezleriyle iyi iliﬂkiler geliﬂtirmeleri (üç) ve
kendilerini akademik çevrelere tan›tmalar› (iki) gerekti¤ini
düﬂünüyorlard›. Alt› anabilim dal›, zamana gereksinimleri
oldu¤unu ve zamanla iﬂlerin daha iyi olaca¤›n› belirtmekteydi.

Tart›ﬂma
Alt› y›la yaklaﬂan veri toplama süreci, elde edilen verilerin yorumlanmas›nda baz› s›k›nt›lara yol açabilirdi. Ancak
yüz yüze ya da telefon görüﬂmeleriyle son güncellemelerini
yaparak sundu¤umuz verilerin, 2004 y›l› itibar›yla akademik aile hekimli¤inin Türkiye’deki durumuyla ilgili kesitsel
bir saptama yapt›¤›n› düﬂünüyoruz. Ayr›ca 11 y›l› aﬂan geçmiﬂi içinde 6 y›l› bulan bir zaman diliminin yak›ndan izlenmesi, akademik aile hekimli¤inin ülkemizdeki geliﬂme
özelliklerini belirleme ve disiplinimiz için dersler ç›karma
aç›s›ndan da mükemmel bir f›rsat sunmuﬂtur.
Ça¤daﬂ t›p e¤itimindeki yeni yaklaﬂ›mlar ve bu do¤rultuda geliﬂtirilen müfredatlar, giderek önem kazanan aile hekimli¤inin üniversitelere girmesini gerektirmiﬂtir. Bu ne-
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denle ülkemizde de aile hekimli¤i uygulamas›n›n ö¤retilmesi sa¤lanmal› ve aile hekimlerinin üniversite programlar›na etkin kat›l›mlar› teﬂvik edilmelidir. Disiplinin akademik merkezlerde örgütlenmesi ve ö¤retilmesi için, AH bölümlerinin kurulmas› ve geliﬂtirilmesi temel bir zorunluluktur.10,13
Birinci basama¤›n yeniden örgütlenmesi giriﬂimleri çerçevesinde, mezuniyet sonras› e¤itimi gerektiren bir t›p uzmanl›¤› olarak AH kavram›, 80’li y›llar›n baﬂlar›nda ülkemiz gündemine girmiﬂ ve 1985 y›l›nda AH uzmanl›k e¤itimi baﬂlam›ﬂt›r. Aile hekimli¤inin üniversitelere giriﬂi ise
yaklaﬂ›k 10 y›l sonrad›r. ‹lk AH anabilim dal›, henüz uzmanl›k e¤itimi bile baﬂlamadan, 80’li y›llar›n baﬂlar›nda
baﬂkentte Gazi Üniversitesi’nde aç›lmas›na karﬂ›n, aile hekimli¤inin ülkemizdeki bu ilk akademik serüveni k›sa sürmüﬂ ve bölüm bir süre sonra kapat›lm›ﬂt›r.14 Daha sonra
anabilim dallar›, YÖK’ün Temmuz 1993 tarihli merkezi karar›yla kurulmaya baﬂlam›ﬂt›r. Avrupa’da ve dünyan›n birçok ülkesinde de aile hekimli¤inin akademik geliﬂimi daha
yavaﬂ olmuﬂtur. Meslek e¤itimleri çok daha erken olarak,
60’l›-70’li y›llarda baﬂlam›ﬂ, aile hekimli¤inin t›p e¤itimine
girmesi ve akademik bölümlerin kurulmas› 1980’lerde h›zlanm›ﬂt›r.3,7,9,10

T›p e¤itimine kat›lma
Türkiye’de AH/GP disiplini, t›p ö¤rencilerine uzun y›llar halk sa¤l›¤› bölümleri ve akademisyenleri taraf›ndan ö¤retilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. AH anabilim dallar›n›n kurulmas›yla bu sorumluluk, disiplinin kendi bölümlerine kaymaya
baﬂlam›ﬂt›r. Bu durum genellikle kabul edilir olmakla birlikte, baz› fakültelerde halk sa¤l›¤› bölümleriyle sorunlar
yaﬂanmas›na yol açm›ﬂt›r.
Yirmi t›p fakültesinde AH anabilim dallar›, mezuniyet
öncesi t›p e¤itimine katk› vermektedir. AH bölümlerinin t›p
e¤itimine kat›lmas›nda gözlenen temel özellikler ﬂöyle s›ralanabilir:
•

Aile hekimli¤inin yapaca¤› katk›n›n niteli¤inin akademik merkezlerce yeterince bilinmemesi, yetiﬂmiﬂ AH
akademisyenlerinin yetersizli¤i ve müfredatlar›n dolu
olmas›, anabilim dallar›n›n t›p e¤itimine kat›lmas›n›n
önündeki baﬂl›ca engellerdi. Yeni kurulan fakültelerde
daha baﬂtan itibaren AH anabilim dallar›n›n kurulmuﬂ
olmas›, müfredatta yer bulmay› kolaylaﬂt›r›c› bir etkendi. Ülkemizdeki t›p fakültelerinin neredeyse yar›s›n›n
1990 y›l›ndan sonra kurulmuﬂ olmas›, akademik aile hekimli¤inin geliﬂtirilmesinde önemli bir f›rsat olarak de¤erlendirilmiﬂtir.

•

T›p e¤itiminde son y›llarda öne ç›kan yeniliklerin uyguland›¤› fakültelerde ve bu yeniliklerin (probleme dayal›
ö¤renme-PDÖ yaklaﬂ›m›, erken hasta temas›, dikey entegrasyon, iletiﬂim becerileri programlar› gibi) kendini
daha çok gösterdi¤i klinik öncesi y›llarda, müfredatlarda
yer bulmak daha kolay olmuﬂtur. AH bölümleri baﬂlang›çta, beceri laboratuvar›nda temel klinik becerilerin ö¤retilmesi, PDÖ oturumlar› ve iletiﬂim becerilerinin ö¤retilmesi gibi e¤itim etkinliklerinde a¤›rl›kl› olarak yer alm›ﬂlard›r. Birçok fakültede aile hekimleri, klinik beceri
laboratuvarlar›n›n kuruluﬂuna etkin olarak kat›ld›lar.

•

Bireysel giriﬂimler: Gözlenen ikinci e¤ilim, bölümlerin
aile hekimlerinin kiﬂisel giriﬂimleriyle aç›lmas›d›r. Bu kurulma özelli¤i genellikle 11 y›la yay›lm›ﬂ görünmekte ve
hala sürmektedir. Bu ﬂekilde kurulan 16 anabilim dal›n›n
baﬂkanlar›, biri d›ﬂ›nda baﬂtan beri aile hekimidir. Geliﬂimleri genellikle baﬂtan itibaren h›zl› olmuﬂtur.

Anabilim dallar›n›n zamanla, aile hekimli¤inin özgün
konular›yla müfredatta yer almaya baﬂlad›klar› gözlenmektedir. Bu daha çok kuramsal katk› ﬂeklinde olurken,
hastane ve BB ortamlarda uygulama e¤itimleri daha yavaﬂ bir geliﬂme göstermiﬂ ve giderek staj programlar›
oluﬂmaya baﬂlam›ﬂt›r. Bu stajlar, özellikle 6. s›n›fta seçmeli olarak al›nan rotasyonlar ﬂeklindedir. Klinik y›llarda AH staj›, henüz yaln›zca 4 fakültede bulunmaktad›r.
Özellikle bölümlerin uygulama olanaklar›n›n s›n›rl› oluﬂu, sa¤l›k sisteminin birinci basama¤›nda alan e¤itiminin koﬂullar›n›n henüz haz›r olmay›ﬂ› ve alan e¤iticilerinin bulunmay›ﬂ› staj almay› geciktirmiﬂtir.

Uygulamada düﬂük statülü hekimlik anlay›ﬂ›n› k›rmak
zor olsa da, AH anabilim dallar›, üniversitelerde di¤er anabilim dallar›yla ayn› statüde kurulmuﬂ ve geliﬂmiﬂtir.

AH anabilim dallar›n›n t›p e¤itimine yapt›¤› katk›n›n
içeri¤i ve niteli¤i, fakülteler aras›nda önemli ölçüde de¤iﬂkenlik göstermektedir. Yaln›zca bir fakültede AH anabilim

Geliﬂimsel özellikler
AH Türkiye’de akademik t›bb›n oldukça yeni bir dal›d›r. 11 y›l› bulan süreçte bölümlerin aç›lmas›nda iki ana e¤ilim gözlenmektedir:
Merkezi etki: YÖK karar›n›n hemen ard›ndan, ilk anabilim dallar› bu merkezi politikan›n etkisiyle kurulmuﬂtur.
Ço¤u ilk y›llarda olmak üzere 19 üniversitede AH bölümlerinin kurulmas› için, fakülte yönetimleri taraf›ndan di¤er disiplinlerden akademisyenler görevlendirilmiﬂtir. Bunlardan
yaln›zca üçü daha baﬂtan itibaren etkin bir ﬂekilde geliﬂirken, 10’u yavaﬂ bir geliﬂme göstermiﬂtir. Zamanla AH uzmanlar›n›n akademik kadrolara al›nmas›yla geliﬂmeleri h›zlanm›ﬂ (8 bölüm) ve giderek 6 bölümde AH uzmanlar› baﬂkanl›¤› devralm›ﬂt›r. Bu grupta yer alan 4 anabilim dal› geçti¤imiz y›l içinde etkinleﬂmeye baﬂlam›ﬂ olup, 2 anabilim
dal› hala edilgin durumdad›r.
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dal›, mezuniyet öncesi t›p e¤itiminin tüm y›llar›nda e¤itime
katk› yapmaktad›r. Müfredatta yer alma süreleri bak›m›ndan fakülteler aras›nda görülen farkl›l›klar, aile hekimli¤ine
karﬂ› tutumlardaki de¤iﬂkenlikle iliﬂkili olabilir. Yine de bu
de¤iﬂkenlik yaln›zca fakültelerde bölümlerin önlerine ç›kan
engellerden dolay› de¤ildir. AH, mezuniyet öncesi t›p e¤itimi için henüz ulusal bir programa sahip de¤ildir. Kendi içlerinde önemli geliﬂmeler gözlenmekle birlikte, AH anabilim dallar› aras›nda bu yönde sistemli ve toparlay›c› bir çaban›n ve uzlaﬂ›n›n bulunmay›ﬂ› önemli bir etkendir.
Aile hekimli¤ini tan›malar› ve kariyer seçimlerini etkilemesi bak›m›ndan, ö¤rencilerin daha ilk y›llarda AH e¤iticileriyle tan›ﬂmas› oldukça önemlidir. Bu ayn› zamanda,
birçok t›p fakültesinin BB yönelimli mezunlar yetiﬂtirme
hedefine de katk› sa¤lamaktad›r. Akademik aile hekimli¤inin geliﬂmesi ve üniversitelerde kök salmas› bak›m›ndan
klinik uygulama e¤itiminin geliﬂmesi gerekmektedir. Çünkü AH disiplininin özgüllü¤ü daha çok klinik e¤itimde ortaya ç›kmaktad›r. Klinik rotasyonlar›n al›nmas›nda gözlenen e¤ilim Avrupa ülkelerindeki uygulamalarla uygunluk
göstermektedir. AH bölümleri, Maastricht’te beﬂinci, di¤er
Hollanda t›p fakültelerinde ise alt›nc› s›n›fta staj uygulamas›na sahiptir.15 Slovenya’da AH, alt›nc› s›n›fta müfredatta
yer almaktad›r.16
Aile hekimli¤inin t›p e¤itimine kat›lmas›nda optimal
yaklaﬂ›m, bu katk›n›n tüm y›llara yay›lmas›d›r.3 Bu aç›dan
bak›ld›¤›nda, bu optimal çözümü sa¤layan yaln›zca bir anabilim dal› var gibi görünmektedir (ADÜ). Öte yandan, Avrupa’da da bu optimal çözüme ulaﬂabilmiﬂ pek fazla ülke
bulunmamaktad›r.3
Ülkemizdeki AH bölümlerinin e¤itim etkinlikleri üç kategoriye bölünebilir. Birinci kategoride, fakültede s›n›f
derslerine sahip olan ya da genellikle klinik öncesi y›llarda
laboratuvar ortamlar›nda (temel klinik beceriler, iletiﬂim becerileri, PDÖ oturumlar›) uygulama e¤itimi veren anabilim
dallar› bulunmaktad›r. ‹kinci kategoride, ö¤renciler e¤itimlerinin henüz ilk y›llar›nda hastalarla temas sa¤lamakta ve
birinci basamakta klinik uygulamayla (aileleri evlerinde ve
doktorlar› sa¤l›k ocaklar›nda ziyaret etmeden, birinci basamak ortamlarda uyum ve klinik uygulamaya giriﬂ programlar›na, beﬂ bölüm) tan›ﬂmaktad›rlar. Son kategoride ise, e¤itim son y›llarda yap›lmakta ve ö¤rencilere, ö¤rendikleri kuramsal bilgileri uygulama f›rsat› sa¤lanmaktad›r.
Bölümlerin mezuniyet öncesi t›p e¤itimi müfredat›n›n
oluﬂturulmas›na kat›l›mlar› oldukça s›n›rl›d›r. Yaln›zca iki
anabilim dal› müfredat planlamada etkin rol oynam›ﬂlard›r.
Müfredat geliﬂtirmeye etkin kat›l›m, Avrupa ülkelerinde de
genellikle seyrek görülen bir durumdur.3
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Akademik yap›lanma ve akademik yükselme
Ülkemizde akademik kadroya atanma ölçütleri AH uzmanlar›n›n anabilim dal› baﬂkanl›klar›na atanmalar›nda sorun oluﬂturmam›ﬂt›r. Aile hekimleri, yard›mc› doçent olarak
fakülteye al›nm›ﬂ ve AH anabilim dal›n› kurmakla görevlendirilmiﬂlerdir. Aile hekimli¤inde doçent ve profesör olma koﬂullar› ve izlenmesi gereken yollar di¤er t›p disiplinlerinde oldu¤u gibidir.
Uzmanl›k e¤itimi
Yirmi anabilim dal›n›n uzmanl›k e¤itimi program› bulunmaktad›r. Bölümler genellikle, resmi 36 ay hastane rotasyonlar›ndan oluﬂan program›n d›ﬂ›na ç›kmaktad›rlar.
Alan uygulamas› e¤itimi oldukça s›n›rl› olmakla birlikte,
haftal›k e¤itim toplant›lar› birçok bölümde yap›lmaktad›r.
Haziran 2002 tarihine kadar AH uzmanl›k e¤itimi program›
yaln›zca hastane rotasyonlar›ndan oluﬂmaktayd›. Bu tarihte
baﬂlayan t›pta uzmanl›k tüzü¤ünü de¤iﬂtirme giriﬂimleriyle,
uzmanl›k e¤itimi program›nda alan e¤itimine yer verilmesi
gündeme gelmiﬂtir. Ancak bu konudaki düzenlemeler henüz
uygulamaya konmuﬂ de¤ildir.
Alan e¤itimindeki di¤er önemli s›k›nt›, birinci basamakta alan e¤iticilerinin olmay›ﬂ›d›r. Alan uygulamas› e¤itimlerini geliﬂtirmeye haz›rl›k amac›yla, son dört y›ld›r alan e¤iticisi yetiﬂtirme etkinlikleri yap›lmaktad›r. AH alan e¤iticilerini e¤itme sorumlulu¤u, TAHUD (Türkiye Aile Hekimleri Uzmanl›k Derne¤i) ve EURACT (Avrupa Aile Hekimi
E¤iticiler Akademisi) konseyinin etkin deste¤iyle Türk EURACT üyeleri taraf›ndan üstlenilmiﬂtir. Bu amaçla aile hekimli¤ini daha iyi ö¤renmek ve alan e¤iticisi olmak isteyen
aile hekimleri için kurslar düzenlenmiﬂtir. Anabilim dallar›ndaki akademik aile hekimlerinin hemen hepsi bu kurslara kat›lm›ﬂt›r (kiﬂisel iletiﬂim). Bölümlerin hemen hepsi
BB’ta uygulama olanaklar›n› geliﬂtirme istekliliklerini
belirtmiﬂlerdir ve gerek t›p e¤itiminde ve gerekse uzmanl›k
e¤itiminde alan uygulamas› e¤itimine baﬂlamay› baﬂl›ca
hedef olarak koymaktad›rlar.
Yirmi anabilim dal›, hastanede ya da BB ortam›nda uygulama yapma olana¤›na sahiptir. Klinik uygulama genellikle önce hastanede baﬂlam›ﬂ, BB uygulama merkezleri
daha sonra aç›lm›ﬂt›r. Anabilim dallar›na ba¤l› olarak kurulan akademik e¤itim merkezleri hastanelerin birer bölümü
gibidirler. Bu merkezlerin, BB sa¤l›k örgütlenmesine dahil
olma ve nüfus ba¤lama sorunlar› bulunurken, hastalar da
giriﬂ sorunu yaﬂamaktad›rlar.
T›p e¤itimine kat›lan, uzmanl›k e¤itimi veren ve hastane
ya da BB’ta uygulama yapan (üçüne birden sahip olan)
anabilim dal› say›s› 11’dir.
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Bölümlerin araﬂt›rma etkinlikleri daha yavaﬂ geliﬂmektedir. Aile hekimli¤inin özgün alanlar›ndaki araﬂt›rmalar ise
henüz çok baﬂlang›çtad›r.
Yöneticilerle ve di¤er disiplinlerden akademisyenlerle
iyi iliﬂkiler, verilen her iﬂi yapma, üretkenlik, bölümlerce
geliﬂmeyi sa¤lay›c› baﬂl›ca yaklaﬂ›m biçimleri olarak
benimsenmiﬂtir. Araﬂt›rma süreci boyunca anabilim dallar›nda gözlenen geliﬂmeler, bu yaklaﬂ›mlar›n oldukça etkili
oldu¤unu göstermektedir.

Sonuç

li¤inin sa¤lanmas› gerekmektedir. Akademik AH bölümlerinin güçlendirilmesinin, Türk t›p fakültelerinin ve
akademik e¤itim merkezlerinin birinci basama¤a yönelik
uygulay›c› hekimler yetiﬂtirme görevlerini baﬂarmalar›
aç›s›ndan oldukça önemli oldu¤unu düﬂünüyoruz.
Aile hekimli¤inin tüm t›p e¤itimi boyunca ö¤retilmesi
ve birinci basamakta AH uygulama e¤itiminin oluﬂturulmas› ve geliﬂtirilmesi, AH anabilim dallar›n›n t›p e¤itimine
katk›lar›n›n art›r›lmas›nda baﬂl›ca hedef olmal›d›r.
Kaynaklar

Fakülte yönetimlerinden ve di¤er ö¤retim üyelerinden
kaynaklanan baz› s›k›nt›lar yaﬂanmakla birlikte, yeni bir t›p
disiplini olarak aile hekimli¤i, üniversitelerce genellikle
benimsenmiﬂ ve 11 y›l gibi k›sa bir sürede, üniversitelerdeki
yerini ve etkinli¤ini kan›tlam›ﬂt›r. AH anabilim dallar›n›n
kurulmas›nda, aile hekimli¤inin görev ve iﬂlevlerini kavram›ﬂ, di¤er disiplinlerden, özellikle halk sa¤l›¤›ndan
akademisyenlerin katk›lar› önemli bir yer tutmaktad›r.
AH anabilim dallar›n›n gelecekte öngördükleri baﬂl›ca
geliﬂme hedefleri, kurumsal etkilerini, t›p e¤itimine katk›lar›n›, araﬂt›rma etkinliklerini ve klinik sorumluluklar›n›
art›rma ve AH e¤iticileri yetiﬂtirme olarak s›ralanabilir.
Ülkemiz t›p fakültelerinde, topluma yönelik ve toplum
içinde t›p e¤itimi anlay›ﬂ›n› benimseme yönünde giderek artan bir e¤ilim vard›r. Sa¤l›k sistemi içinde birinci
basama¤›n geliﬂtirilmesini vurgulayan sa¤l›k reformlar›n›n
yan› s›ra, h›zla geliﬂen akademik AH bölümleri, t›p fakülteleri için alternatif bir e¤itim ortam› ve olana¤› sunabilir.
AH anabilim dallar›n›n gerçekleﬂtirece¤i alan e¤itimleri,
topluma dayal› t›p e¤itimi programlar›n›n temelini oluﬂturabilir.
Bununla birlikte, AH anabilim dallar› birinci basamakta
uygulama yapma ve alan e¤itimi verme görevleri için, kendi uygulama ve e¤itim merkezlerini kurma gereksinimi
içindedir. Bu akademik merkezlerin, birinci basamakta
oluﬂturulmas› gereken e¤itim sa¤l›k ocaklar›yla yak›n iﬂbir-
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