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De erli Aile Hekimleri,
Bu y�l derne imizin 25. kurulu  y�l�. Y�l boyunca baz� etkinliklerle bu tarihsel olay� 

kutlad�k. TAHUD Merkez Yönetim Kurulu ayr�ca TAHUD 25. Y�l Kitab� haz�rlanmas�na 
ve yay�nlanmas�na karar verdi ve bizleri kitab�n editörleri olarak görevlendirdi.

Kitapta 25 y�lda olup bitenlerle ilgili bizzat olaylar�n en yak�n tan�klar�n�n haz�rlad�-
� yaz�lara yer vermek istedik. Bu amaçla aile hekimli inin akademik yap�lanmas�, aile 

hekimli i e itimi ve uygulamas� alanlar�nda kurulu undan bugüne TAHUD’un yapt� � 
katk�lar� içeren 49 yaz� ba l� � belirledik ve bu yaz�lar için 73 TAHUD üyesine davette 
bulunduk. Belirledi imiz tek yaz�m kural� yaz�lar�n belge niteli i ta �mas� ve tan�mlay�c� 
ve birle tirici bir dil kullan�lmas� idi. Yakla �k alt� ayl�k bir döneme yay�lan yaz� toplama 
sürecinde 55 davetli yazar�m�z 36 yaz� haz�rlad�. 

Böylece düzenledi imiz Avrupa kongrelerinden ülke çap�nda gerçekle tirdi imiz on-
larca e itim etkinli ine, TAHUD olarak ülkemizde aile hekimli inin geli mesine yapt� �-
m�z katk�lardan disiplinimiz, mesle imiz ve üyelerimizin hak ve ç�karlar� ad�na verdi i-
miz hukuk mücadelelerine, ülke olarak ç�kard� �m�z ‘WONCA 5 Y�ld�zl� Doktoru’ndan 
25 y�lda kaybettiklerimize kadar oldukça geni  bir yelpazede TAHUD katalo u ç�kt� or-
taya. Katk� veren tüm yazarlar�m�za te ekkür ederiz.

Derne imizin çeyrek as�rl�k ömrüne tarihsel bir not dü tü ümüze inan�yoruz. Uma-
r�z yerinde, dozunda ve y�llarca saklama tad�nda bir kitap olmu tur.

Hepinize keyi  i okumalar dileriz…

Sayg�lar�m�zla

Editörler
Prof. Dr. Okay BA AK
Prof. Dr. lhami ÜNLÜO LU
Uz. Dr. Ali CERRAHO LU

Önsöz

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği’nin 25 Yılı
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KURUCU ÜYELERİMİZ

Dr. Süleyman GÖRPEL O LU 
Dr. Füsun RUH  
Dr. Ali CERRAHO LU 
Dr. Mehmet Ali ÖZKAN 
Dr. Mücahit Emin POLAT 
Dr. Nevzat ERESER 
Dr. Mustafa ATALAY 
Dr. Zerrin BA ER 
Dr. Osman Nuri ENTÜRK
Dr. Handan ÖZMUMCU 
Dr. Songül ACAR 
Dr. Mehmet UNGAN 

Geçmişten Günümüze
Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık 
Derneği Kurucuları ve Yönetim 

Kurulu Üyeleri
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MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 

1)   24.07.1990 – 16.06.1991 tarihleri aras�ndaki Yönetim Kurulu Üyeleri
• Ba kan: Süleyman GÖRPEL O LU
• Genel Sekreter: Mehmet UNGAN
• Sayman: M. Ali ÖZKAN
• Üyeler: Füsun RUH ,  M. Emin POLAT

2)  17.06.1991 – 19.05.1992 tarihleri aras�ndaki Yönetim Kurulu Üyeleri
• Ba kan: Süleyman GÖRPEL O LU
• Ba kan Yard�mc�s�: Ça r� KALAÇA
• Genel Sekreter: Mehmet UNGAN
• Sayman: Atilla EKERC
• Üyeler: Levent KUTLU

3)  20.05.1992 – 24.10.1992 tarihleri aras�ndaki Yönetim Kurulu Üyeleri
• Ba kan: Ça r� KALAÇA
• Ba kan Yard�mc�s�: Songül ACAR
• Genel Sekreter: Mehmet UNGAN
• Sayman: Atilla EKERC
• Üyeler: Levent KUTLU

4)  25.10.1992 – 13.11.1993 tarihleri aras�ndaki Yönetim Kurulu Üyeleri
• Ba kan: Süleyman GÖRPEL O LU
• Ba kan Yard�mc�s�: Zerrin BA ER
• Genel Sekreter: Erden GÖKAY
• Sayman: Atilla EKERC
• Üyeler: Mehmet TÜMER

5)  14.11.1993 – 06.11.1994 tarihleri aras�ndaki Yönetim Kurulu Üyeleri
• Ba kan: Süleyman GÖRPEL O LU
• Ba kan Yard�mc�s�: Zerrin BA ER
• Genel Sekreter: Mehmet UNGAN
• Sayman: Atilla EKERC
• Üyeler: Mehmet TÜMER

Geçmişten Günümüze Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği 

Kurucuları ve Yönetim Kurulu Üyeleri 
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6)  7.11.1994 – 28.11.1996 tarihleri aras�ndaki Yönetim Kurulu Üyeleri
• Ba kan: Zerrin BA ER
• Ba kan Yard�mc�s�: Mehmet TÜMER
• Genel Sekreter: Mehmet UNGAN
• Sayman: Atilla EKERC
• Üyeler: Gülsen CEYHUN, Tunga TÜZER, Umut MIHÇIO LU

7)  29.11.1996 – 05.12.1998 tarihleri aras�ndaki Yönetim Kurulu Üyeleri
• Ba kan: Mehmet UNGAN
• Ba kan Yard�mc�s�: Süleyman GÖRPEL O LU
• Genel Sekreter: Melih ELÇ N 
• Sayman: Cem B LG Ç
• Üyeler: Atilla EKERC , Ay e ÇAYLAN, Baha ÖCAL

8)  06.12.1998 – 29.10.1999 tarihleri aras�ndaki Yönetim Kurulu Üyeleri
• Ba kan: Zerrin BA ER
• Ba kan Yard�mc�s�: Gülsen CEYHUN
• Genel Sekreter: Melih ELÇ N 
• Sayman: Cem B LG Ç
• Üyeler: Ay e ÇAYLAN, Altu  KUT, Ru en TOPALLI

9)  30.10.1999 – 13.01.2001 tarihleri aras�ndaki Yönetim Kurulu Üyeleri
• Ba kan: Tunga TÜZER
• Ba kan Yard�mc�s�: Gülsen CEYHUN
• Genel Sekreter: Melih ELÇ N 
• Sayman: Cem B LG Ç
• Üyeler: Ay e ÇAYLAN, Altu  KUT, Ru en TOPALLI

10) 14.01.2001 – 29.11.2002 tarihleri aras�ndaki Yönetim Kurulu Üyeleri
• Ba kan: Tunga TÜZER
• Ba kan Yard�mc�s�: Süleyman GÖRPEL O LU
• Genel Sekreter: Cem B LG Ç
• Sayman: Ay e ÇAYLAN
• Üyeler: Mehmet UNGAN, Okay BA AK, Ru en TOPALLI

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği’nin 25 Yılı
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11) 30.11.2002 – 04.10.2003 tarihleri aras�ndaki Yönetim Kurulu Üyeleri
• Ba kan: Süleyman GÖRPEL O LU
• Ba kan Yard�mc�s�: Mehmet UNGAN
• Genel Sekreter: Demir A ICI ER FSOY
• Sayman: Ay e ÇAYLAN
• Üyeler: Okay BA AK, Ru en TOPALLI, Nezih DA DEV REN

12) 05.10.2003 – 04.05.2004 tarihleri aras�ndaki Yönetim Kurulu Üyeleri
• Ba kan: Süleyman GÖRPEL O LU
• Ba kan Yard�mc�s�: Mehmet UNGAN
• Genel Sekreter: Ru en TOPALLI
• Sayman: Ay e ÇAYLAN
• Üyeler: Okay BA AK, Nezih DA DEV REN, Demir A ICI ER FSOY

13) 05.05.2004 – 19.07.2004 tarihleri aras�ndaki Yönetim Kurulu Üyeleri
• Ba kan: Vekâleten Mehmet UNGAN
• Ba kan Yard�mc�s�: Mehmet UNGAN
• Genel Sekreter: Ru en TOPALLI
• Sayman: Ay e ÇAYLAN
• Üyeler: Nezih DA DEV REN, Demir A ICI ER FSOY

14) 20.07.2004 – 11.12.2004 tarihleri aras�ndaki Yönetim Kurulu Üyeleri
• Ba kan: Mehmet UNGAN
• Ba kan Yard�mc�s�: 
• Genel Sekreter: Ru en TOPALLI
• Sayman: Ay e ÇAYLAN 
• Üyeler: Nezih DA DEV REN, Deniz A ICI ER FSOY, Ersin AKPINAR, 
   Sinan KORUKLUO LU

15) 12.12.2004 – 01.12.2006 tarihleri aras�ndaki Yönetim Kurulu Üyeleri
• Ba kan: Ay e ÇAYLAN
• Ba kan Yard�mc�s�: Nezih DA DEV REN
• Genel Sekreter: Füsun ERSOY
• Sayman: Cem B LG Ç
• Üyeler: Olgun GÖKTA , Sinan KORUKLUO LU, Mümtaz MAZICIO LU

Geçmişten Günümüze Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği 

Kurucuları ve Yönetim Kurulu Üyeleri 
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16) 02.12.2006 – 28.02.2007 tarihleri aras�ndaki Yönetim Kurulu Üyeleri
• Ba kan: Ay e ÇAYLAN
• Ba kan Yard�mc�s�: Olgun GÖKTA
• Genel Sekreter: Nezih DA DEV REN
• Sayman: Cem B LG Ç
• Üyeler:  Füsun ERSOY, Sinan KORUKLUO LU, Haluk ÇA LAYANER

17) 01.03.2007 – 18.12.2008 tarihleri aras�ndaki Yönetim Kurulu Üyeleri
• Ba kan: Ay e ÇAYLAN
• Ba kan Yard�mc�s�: Olgun GÖKTA
• Genel Sekreter: Nezih DA DEV REN
• Sayman: Cem B LG Ç
• Üyeler:  Füsun ERSOY, Sinan KORUKLUO LU, Hakan ÖZDEM R

18) 19.12.2008 – 03.12.2010 tarihleri aras�ndaki Yönetim Kurulu Üyeleri
• BA KAN: OKAY BA AK
• Ba kan Yard�mc�s�: Ziya Tu rul GÜNE
• Genel Sekreter: Ay e Arzu AKALIN
• Sayman: Füsun SÖZEN
• Üyeler:  Arzu UZUNER, Ye im UNCU, Ahmet Volkan ARPACI

19) 04.12.2010 – 22.11.2011 tarihleri aras�ndaki Yönetim Kurulu Üyeleri
• Ba kan: Okay BA AK
• Ba kan Yard�mc�s�: R�dvan AH N
• Genel Sekreter: Arzu UZUNER
• Sayman: Didem SUNAY
• Üyeler:  A. Re  k MAMEC O LU, Erdinç YAVUZ, Hülya AKAN

20) 23.10.2011– 24.11.2012 tarihleri aras�ndaki Yönetim Kurulu Üyeleri
• Ba kan: Okay BA AK
• Ba kan Yard�mc�s�: A. Re  k MAMEC O LU
• Genel Sekreter: Arzu UZUNER
• Sayman: Didem SUNAY
• Üyeler: Erdinç YAVUZ, Hülya AKAN, Ziya Tu rul GÜNE

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği’nin 25 Yılı
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21. 25.11.2012 – 08.10.2014 tarihleri aras�ndaki Yönetim Kurulu Üyeleri
• Ba kan: Okay BA AK
• Ba kan Yard�mc�s�: A. Re  k MAMEC O LU
• Genel Sekreter: Gökhan EM NSOY
• Sayman: Didem SUNAY
• Üyeler: Erdinç YAVUZ, Emrah KIRIMLI, Arzu UZUNER, 

 Ziya Tu rul GÜNE , Hülya AKAN

22. 09.10.2014 – günümüz tarihleri aras�nda Yönetim Kurulu Üyeleri
• Ba kan: Okay BA AK 
• Ba kan Yard�mc�s�: A. Re  k MAMEC O LU
• Genel Sekreter: Gökhan EM NSOY
• Sayman: Didem SUNAY
• Üyeler: Hülya AKAN, Erdinç YAVUZ, Murat ALTUNTA , Arzu UZUNER,  

 Emrah KIRIMLI

Geçmişten Günümüze Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği 

Kurucuları ve Yönetim Kurulu Üyeleri 
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1990 y�l�nda Aile Hekimli i uzmanl�k ö rencileri taraf�ndan kurulan Türkiye Aile He-
kimleri Uzmanl�k Derne i 25 ya �nda. Çeyrek as�r bir uzmanl�k derne i için büyük bir 
zaman dilimi. TAHUD, hem genç bir t�p disiplininin genç bir kurulu u hem de 25 y�la 
çok büyük i ler s� d�ran deneyimli bir kurum. Bir yandan üyelerinin özlük haklar�n�n 
korunmas� ve geli tirilmesini, öte yandan ise bir disiplin ve t�p uzmanl�k alan� olarak aile 
hekimli inin ülkemizdeki geli imini hede  eyerek yola ç�kan derne imiz, bugün ulusal ve 
uluslararas� aile hekimli i toplulu unda çok güçlü ve sayg�n bir yer edinmi  durumdad�r.

Bu y�l 25. kurulu  y�l�m�z� yurt geneline da �lan birçok etkinlikte büyük bir co kuyla 
kutlad�k. En büyük gururumuz ise 25. y�l�m�zda ikinci kez WONCA Avrupa aile hekim-
li i kongresini yapmak ve 25. y�l�m�z� bu kongre s�ras�nda WONCA Avrupa’n�n 20. ku-
rulu  y�l�yla birlikte kutlamak oldu. Bu s�ra d� � an�, stanbul’da 20. Y�l WONCA Avrupa 
ve 25. Y�l TAHUD Ormanlar� olu turarak ölümsüzle tirdik.

Derne imizin 25 y�la s� d�rd� � ulusal ve uluslararas� etkinliklerden birço u kitab�-
m�zda yer alan yaz�larda ayr�nt�l� ifade edilmi tir. On dört ulusal aile hekimli i kongresi, 
iki WONCA Avrupa aile hekimli i kongresi, bir Güneydo u Avrupa aile hekimli i kong-
resi, WONCA Avrupa’n�n “network” kurulu lar�n�n toplant�lar�, ulusal düzeyde gerçek-
le en sempozyum ve çal� taylar, yerel ve bölgesel birçok e itsel etkinlik, üyelerimizin 

25 yılda TAHUD: Nereden nereye…

Prof. Dr. Okay BAŞAK1

1. TAHUD Başkanı, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, AYDIN

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği’nin 25 Yılı
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haklar�n� korumaya ve disiplinimizin geli imini güvence alt�na almaya yönelik verilen 
hukuk mücadeleleri… 

Gelinen bu noktada sa lanm�  olan geli me ve ba ar�lar için katk� veren herkese, tüm 
üyelerimize te ekkür ediyorum. Ancak, öncelikle ba ta kurucu üyelerimiz ve kurucu ba -
kan�m�z Prof. Dr. Süleyman Görpelio lu olmak üzere 25 y�l boyunca görev yapm�  önce-
ki ba kanlar�m�z Uz. Dr. Ça r� Kalaça, Uz. Dr. Zerrin Ba er, Prof. Dr. Mehmet Ungan, Uz. 
Dr. Tunga Tüzer ve Doç. Dr. Ay e Çaylan’a özel te ekkürlerimizi sunmam�z gerekti ini 
biliyorum. Her ba kan her dönemde TAHUD’a çok ey katm�  ve bugünkü devasa yap�-
n�n tu lalar�n� örmü tür.

Ku kusuz TAHUD bu 25 y�lda birçok tarihsel dönemeçten geçmi tir. Aile hekim-
li inin akademik yap�lanmas� ve geli imi aç�s�ndan 1993 y�l� özel bir öneme sahiptir. 
Yüksekö retim Kurulu karar�yla kurulmaya ba layan aile hekimli i anabilim dallar� aile 
hekimli inin günümüzde akademik t�p dünyas�n�n en güçlü ve sayg�n bir dal� haline gel-
mesini sa lam� t�r. 1997 y�l�nda yay�nlanmaya ba layan Türkiye Aile Hekimli i Dergisi 
disiplinle me sürecinde aile hekimli ine 19 y�ld�r önemli katk�lar sa lamaktad�r. 2005 
y�l�nda ba layan ve 2010 y�l�nda yurt genelinde yayg�nla t�r�lan aile hekimli i uygulamas� 
birinci basama � yeniden yap�land�rmas�yla aile hekimli inin geli iminde özel bir öneme 
sahiptir.

Benim TAHUD Ba kanl� �n� yürüttü üm yedi y�ll�k dönemde de TAHUD geli imini 
sürdürmü tür. Bu dönemde temel hede  erimizden birisi derne imizin kurumsalla mas�-
n� sa lamakt�. Bu dönem ayn� zamanda aile hekimli i uygulamas�n�n getirdi i sorunlarla 
oldukça hareketli geçen bir zaman dilimiydi. Akademik birimlerde ve sahada ya anan 
s�k�nt�lar konusunda üyelerimizin dile getirdi i görü  ve önerilerin çe itlili i dikkate al�n-
d� �nda yönetim olarak farkl� bak�  ve yorumlar� ortak bir uzla � noktas�nda bulu turmak 
ba l�ca yönetim anlay� �m�z olmu tur. Bu anlamda çe itli elektronik platformlarda üyele-
rimiz taraf�ndan ifade edilen görü ler dikkatle izlenmi  ve kullan�lm� t�r. 

Akademisi ve sahas�yla ile hekimli i konusunda ba l�ca muhatab�m�z olan Sa l�k Ba-
kanl� � ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile sürekli diyalog sa lanm� , her konuda görü  
ve önerilerimiz iletilmi tir. Buna kar �n ç�kar�lan kanun ve yönetmeliklerdeki aile hekim-
li i aç�s�ndan olumsuz uygulamalar konusunda Bakanl� � bilgilendirme ve ikna etme ça-
balar�m�z sürmü tür. Her a amada Sa l�k Bakan�na kadar uzanan geni likte temaslar�m�z 
ve diyalo umuz oldu ve kendimizi ve TAHUD’u ifade edebilme f�rsatlar� bulduk. Ancak 
bununla yetinilmemi  ve hakl� oldu umuz birçok konuda bürokratik yollar tükendi in-
de hukuk yoluna ba vurulmu tur. Yapt� �m�z hukuk mücadeleleri TAHUD’un son yedi 
y�ll�k dönemine damgas�n� vurmu tur. Derne imizin hukuksal çal� malar� konusunda da 
kitab�m�zda ayr�nt�l� bir yaz�ya yer verdik.

Aile hekimli i alan�nda tek akademik ve uzmanl�k derne i olarak, Sa l�k Bakanl� �’n�n 
özellikle birinci basamak sa l�k hizmetleri ile ilgili tüm kurul ve komisyon çal� malar�na 
kat�ld�k. Haz�rlanan protokol, k�lavuz ve programlara katk� verdik. Akademiden ve saha-

25 yılda TAHUD: Nereden nereye…
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dan birçok üyemiz, uzman�m�z TAHUD ad�na bu çal� malarda yer alm� t�r. 
Dönemimizde öne ç�kan bir di er konu ise üyelerimizin sürekli mesleksel geli imine 

yönelik gerçekle tirdi imiz e itsel etkinliklerdi. Di er uzmanl�k derneklerinin katk�lar� 
ve ilaç endüstrisinin deste iyle gerçekle en bu etkinlikler Derne imizin akademik alan-
da disiplinimizin tek temsilcisi olma durumunu güçlendirmi tir. Binlerce aile hekimine 
ula mam�z� sa layan bu e itim etkinliklerinde birçok aile hekimli i akademisyeni e itici 
olarak yer alm� t�r. Bu çal� malar�m�zla ilgili ayr�nt�l� bilgileri kitab�m�zda yer alan ilgili 
yaz�da bulabilirsiniz.

Birinci basamakta aile hekimli i uygulamas�nda ya da sa l�k sisteminin de i ik ka-
demelerinde ya da özel ya da kamu hastanelerinde çal� an üyelerimizin aile hekimli i 
uzman� olarak çal� ma ve özlük haklar� konusunda da yo un bir dönem ya ad�k. Üyele-
rimizin kazan�lm�  haklar�n�n korunmas� ve daha da geli tirilmesi do rultusunda birçok 
giri imde bulunduk. Birinci basamaktaki di er hekim ve sa l�k çal� an� örgütleriyle birlik-
te çal� t�k. Kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik aç�klamalar, bas�n bildirileri yay�nlad�k. 
Yine aile hekimlerinin ilaç yazma ve rapor verme alan�n� s�n�rlayan SGK uygulamalar� 
üzerinde yo un çal� malar yapt�k. Bu konuda olu turulan kurullar�m�z�n haz�rlad� � ra-
porlar� SGK’ye sunduk.

Son yedi y�lda birinci basama �n ve aile hekimli inin ana t�p ak�m� içindeki sayg�nl�-
�n� art�rma ve yüksek kalite standartlar�n� koruma mücadelesi de verdik. Uzmanl�k e i-

timimizin ba l�ca eksikliklerinden olan birinci basamakta uygulama e itimi ko ullar�n�n 
sa lanmas� yönünde kuruldu umuz andan beri sürdürdü ümüz mücadele bu dönemde 
gerçekle me noktas�na gelmi tir. Önce 2010 y�l�nda mevzuat süreci ba lat�lm�  ve 2014 
y�l�nda yay�nlanan son yönetmelikle birinci basamakta e itim aile sa l� � merkezlerinin 
kurulmas� süreci ba lam� t�r. Mevzuatlar�n haz�rlanmas� sürecinde Sa l�k Bakanl� � ile 
sürekli temas kurduk ve aile hekimli i uygulama ve ödemeler yönetmeli inin yan� s�ra 
e itim aile sa l� � merkezlerinin aç�lmas�na yönelik haz�rlanan yönetmeliklerde TAHUD 
olarak çal� malar yapt�k, ilgili kurullar�m�z�n haz�rlad� � görü  ve önerileri Bakanl� a ilet-
tik. Bu konudaki yo un çal� malar önümüzdeki dönemde de devam edecektir.

Ancak saha e itimi konusundaki bu olumlu geli meye ko ut olarak olumsuz ve s�-
k�nt�l� bir ba ka konu da gündemimizi oldukça i gal etmi tir. Aile hekimli i alan�nda 
standartlar�n dü mesi anlam�na gelecek “alternatif aile hekimli i uzmanl�k e itimi” süreci 
ne yaz�k ki tüm kar � ç�kmalar�m�za ve alternatif önerilerimize kar �n Sa l�k Bakanl� � 
taraf�ndan uygulamaya konmu tur. Ancak tüm camia olarak gösterdi imiz kararl� duru  
ve dayan� ma sonucunda bu giri im k�sa sürede ba ar�s�z bir uygulamaya dönü mü tür. 
Sa l�k Bakanl� �n�n bu uygulamas� beklenen ilgiyi görmemi tir; aç�lan kadrolar�n ço u 
bo  kalmaktad�r ve programa ba layan pratisyen aile hekimlerinin de ço u sonradan vaz-
geçmi tir. Bakanl� �m�z�n bu uygulamaya son vermesi talebimiz ve bu amaçla TAHUD 
olarak yürüttü ümüz hukuk mücadelemiz sürmektedir. 

Ba kanl� �n� yürüttü üm yedi y�ll�k süre boyunca tüm TAHUD kararlar�na ve faa-
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liyetlerine olabildi ince çok üyemizin kat�l�m� sa lanm� t�r. Olu turdu umuz “Türkiye 
Aile Hekimleri Uzmanl�k Derne i facebook grubu”, “tahudakademisyen” ve “tahud-asm” 
internet gruplar� üzerinden akademiyi ve sahay� ilgilendiren tüm konular� üyelerimizin 
tart� mas�na açt�k, olu turdu umuz öneri taslaklar�n� bu gruplarda payla t�k, tüm karar-
lar�m�z� üyelerimizin yans�tt� � e ilimleri uzla t�rarak ve yedek MYK üyelerinin de kat�-
l�m�yla ald�k. Kararlar�n uygulanmas� ve TAHUD etkinliklerinin gerçekle mesi sürecine 
de gönüllü tüm üyelerimizi katt�k ve her zaman daha çok kat�l�m� te vik ettik. Bu yak-
la �m�m�zdaki tek kayg�m�z hep aile hekimli inin ve tek çat�m�z TAHUD’un ç�karlar� 
ve geli mesi olmu tur. Sonraki dönemlerde görevi devralacak arkada lar�m�z�n da ayn� 
ekilde ülkemizde ve dünyada aile hekimli ini ve TAHUD’u daha da yükseklere ta �ya-

ca �na inanc�m tamd�r.
Sonuç olarak geride b�rakt� �m�z 25 y�lda ac�lar�m�z, sevinçlerimiz oldu; umutsuzluk-

lar, dü  k�r�kl�klar� ya ad�k, yeri geldi heyecanland�k. Genç ya ta aram�zdan ayr�lan arka-
da lar�m�za üzüldük; 2015 y�l� WONCA 5 y�ld�zl� doktorunu ülkemizden ç�karman�n 
tad�na vard�k, sevindik. Çal� t�k, çabalad�k, ö rendik, ö rettik; aile hekimli ini ve derne-
imizi bugüne ta �d�k. 

Bu vesileyle TAHUD çal� malar�na katk�lar�ndan dolay� tüm üyelerimize bir kez daha 
te ekkür ederim.

25 yılda TAHUD: Nereden nereye…
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5 Temmuz 1983 Aile hekimli i uzmanl� � Tababet Uzmanl�k Tüzü ü’nde 

   (TUT) yer ald�. 

1984   lk Aile Hekimli i Anabilim Dal� Gazi Üniversitesi T�p 

   Fakültesi’nde kuruldu. Kaynaklara göre* geçici varl� � 

   yakla �k üç y�l süren bu anabilim dal�n�n kurulu unun, 

   Yüksekö retim Kurulu’nun (YÖK), 16.07.1993 tarihli 

   karar�n� öncelemesi ilginçtir.  

1985   Aile hekimli i uzmanl�k e itimi Ankara, stanbul ve

   zmir’deki e itim hastanelerinde ba lad�. 

25 Temmuz 1990 12 aile hekimli i asistan� Ankara’da, Aile Hekimleri Uzmanl�k 

   Derne i’ni (AHUD) kurdu. 

TAHUD kronolojisi

Uz. Dr. Cem BİLGİÇ1, Uz. Dr. Haluk ÇAĞLAYANER2, Yrd. Doç. Dr. Fatih ÖZCAN3, 
Uz. Dr. Ruşen TOPALLI4, Uz. Dr. Kasım ÜNALAN5

1. Ankara Yenimahalle Beştepe Aile Sağlığı Merkezi, ANKARA

2. İşyeri Hekimi, İSTANBUL

3. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, MANİSA

4. Teyyaredüzü Aile Sağlığı Merkezi, GİRESUN

5. Ankara Çankaya 5 Nolu Aile Sağlığı Merkezi, ANKARA

* Halk sağlığı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Hikmet Pekcan, Gazi Üniversitesi’nde 1980’de Halk 

Sağlığı, 1982’de Tıp Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dallarını, 1984’te de Türkiye’deki ilk Aile Hekimliği 

Ana Bilim Dalını kurdu (a). Pekcan’ın 1987’de Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi kurucu dekanlığına 

atanmasıyla Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı da fiilen kapandı (b). a) Hacettepe Üniversitesi Haber Bülteni Kış 

1993 s.19. b) Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fakülte Rehberi Ankara 1985 s.27.

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği’nin 25 Yılı



22

23-27 Mart 1992 AHUD, I. Ulusal Sa l�k Kongresi’ne çözüm önerilerini içeren 

   bir kitapç�kla kat�ld�. 

1-2 Eylül 1992  Sa l�k Bakanl� � (SB) Sa l�k Projesi Genel Koordinatörlü ü 

   (SPGK), Ankara’da, Birinci Basamak Sa l�k Hizmetlerinin 

   Geli mesi için Aile Hekimli i E itimi’ni bir grup çal� mas�nda 

   ele ald�.

25 Ekim 1992  AHUD 2. Ola an Genel Kurulu Atatürk Spor Salonu 

   Basketbol Hakemleri Derne i Lokali’nde yap�ld�.

23 Aralık 1992  1. Sa l�k Meslek Kurulu lar� Toplant�s�na katk� sa land�.

29 Ocak 1993   2. Sa l�k Meslek Kurulu lar� Toplant�s�na katk� sa land�.

16 Şubat 1993  3. Sa l�k Meslek Kurulu lar� Toplant�s�na katk� sa land�.

30 Mart 1993  AHUD stanbul ubesi kurulmas� için yetki verildi.

12-16 Nisan 1993 AHUD 2. Ulusal Sa l�k Kongresi’ne kat�ld�.

26-30 Nisan 1993 SB ve ngiliz Kraliyet Genel Pratisyenler Koleji (RCGP) ile 

   Ankara’da ilk Aile Hekimli i E iticisi E itimi kursunu 

   düzenledi. 

16 Temmuz 1993 YÖK, 12547 say�l� karar� ile t�p fakültelerinin dâhili t�p 

   bilimleri bölümü bünyesinde aile hekimli i anabilim dallar� 

   kurulmas�n� uygun gördü. 

17 Eylül 1993  Trakya Üniversitesi Yönetim Kurulu T�p Fakültesi bünyesinde

   aile hekimli i anabilim dal�n�n kurulmas�n� kararla t�rd�. Ayn� 

   ay yap�lacak T�pta Uzmanl�k S�nav� için, Fakülte’de SB ad�na 

   10 aile hekimli i ara t�rma görevlisi kadrosu açt�. Gö üs 

   Hastal�klar� uzman� merhum Prof. Dr. Kemal Agun’un 

   kurdu u kürsü, ülkemizin ilk etkin aile hekimli i dallar�ndan 

   biridir ve çok say�da uzman ve akademisyen yeti tirmi tir. 

14 Kasım 1993 AHUD Genel Merkezi Ataç Sokak 65/11 Yeni ehir, Ankara 

   adresine ta �nd�.

25-27 Kasım 1993 1. Ulusal Aile Hekimli i Kongresi, stanbul’da Conrad Otel’de 

   düzenlendi. 

TAHUD kronolojisi
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10-11 Şubat 1994 AHUD Sa l�k Bakanl� � Sa l�k Projesi Genel 

   Koordinatörlü ü taraf�ndan düzenlenen Aile Hekimli i 

   Uzmanl� � Müfredat Program� çal� malar�na kat�ld�.

19 Nisan 1994  AHUD, aile hekimli i uzmanl� � doçentlik jürilerinin 

   uzmanl�k e itimi müfredat�nda yer alan 5 uzmanl�k dal�ndaki 

   ö retim üyelerinden olu turulmas� için YÖK’e yaz�l� 

   ba vuruda bulundu.

27 Mayıs 1994  lk kez bir aile hekimi kendi alan�nda akademik kadroda 

   görevlendirildi.

26 Ekim 1994  SB Temel Sa l�k Hizmetleri Genel Müdürlü ü bünyesinde 

   Aile Hekimli i ube Müdürlü ü kuruldu.

6 Kasım 1994  AHUD 3. Ola an Genel Kurulu, Ankara’da Tunus Caddesi, 

   28 numarada yap�ld�.

27 Aralık 1994  AHUD, stanbul’da Haydarpa a Numune Hastanesi’nde, Bir 

   Uzmanl�k Dal� Olarak Aile Hekimli i panelini düzenledi. 

   Panel konu malar�n�n derlendi i kitapç�k, Derne in ilk 

   yay�n�d�r.* 

1 Ocak 1995  Avrupa Toplulu u, birinci basamak hekimlerine, en az 2 

   y�l uzmanl�k e itimi ko ulu getirdi.

13 Mart 1995  AHUD zmir ubesi kurulmas� için yetki verildi.

10-11 Nisan 1995 AHUD, zmir’de Ba � �klama kursu düzenledi; bu kurs 

   Derne in serti  kaland�rd� � ilk sürekli e itim çal� mas�d�r.  

15-16 Haziran 1995 Trakya Üniversitesi T�p Fakültesi Türk-Alman T�p 

   Günleri ve Aile Hekimli i Sempozyumu düzenledi. Aile 

   Hekimli i oturumu konu malar� AHUD’un 2 numaral� 

   yay�n�nda topland�. 

30 Haziran 1995 AHUD Birinci Basamak Kanun Tasar�s� haz�rl�k çal� malar�na 

   kat�ld�.

* Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği İstanbul Şubesi. Bir Uzmanlık Dalı Olarak Aile Hekimliği. İstanbul, 1994; 1-2. 
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7 Eylül 1995  AHUD, Dünya Aile Hekimleri/Genel Pratisyenler Birli i 

   (WONCA) Avrupa Bölgesi toplant�s�na kat�ld�. 

Eylül – Ekim 1995 Kocaeli Üniversitesi T�p Fakültesi Aile Hekimli i Anabilim 

   Dal� ülkemizdeki ilk aile hekimli i dergisini ç�kard�; Aile 

   Hekimi. ki ayda bir yay�nlanmas� planlanan dergi, 

   imkâns�zl�klar sonucu sadece iki say� ç�kabildi.  

31 Ekim - 

2 Kasım 1995  Çukurova Üniversitesi T�p Fakültesi, Aile Hekimli i 

   Sempozyumu düzenledi. 

1 Kasım 1995  AHUD üyeleri Cumhurba kan� Süleyman Demirel 

   taraf�ndan kabul edildiler.  

7-8 Aralık 1995 Ankara’da II. Ulusal Aile Hekimli i Kongresini düzenlendi.  

   Bir grup aile hekimi taraf�ndan yaz�lan Aile Hekimli i 

   kitab�n�n birinci cildi (Aile Hekimli i - I) kongre 

   kat�l�mc�lar�na sunuldu. 

1 Ocak 1996  Avrupa Toplulu u, birinci basamak hekimlerine en az 3 

   y�l uzmanl�k e itimi ko ulunu getirdi. 

1996   Aile Hekimli i kitab�n�n ikinci cildi (Aile Hekimli i - II) 

   yay�nland�. Aile Hekimli i I - II, ülkemizde, aile hekimli i 

   konusundaki ilk telif kitaplard�r.

9 Ekim 1996  ki aile hekimli i uzman�, doçentlik s�nav�n� vererek, 

   Türkiye’nin ilk aile hekimli i doçentleri unvan�n� ald�lar. 

24 Kasım 1996 AHUD 4. Ola an Genel Kurulu ODTÜ’de yap�ld�.

1997   AHUD’un yay�n organ� Aile Hekimli i Dergisi Ocak – Mart 

   say�s� ile yay�n hayat�na girdi. 1998’den beri, Türkiye Aile 

   Hekimli i Dergisi olarak yay�n�n� sürdürmektedir.   

23-25 Mayıs 1997 3. Ulusal Aile Hekimli i Kongresi zmir’de yap�ld�.

22 Ağustos 1997 Derne in Türkiye ad�n� kullanabilmesi için ba vuruda 

   bulunuldu.

2 Mart 1998  Bakanlar Kurulunun 1998/10740 numaral� karar�yla 

   Derne in ad� Türkiye Aile Hekimleri Uzmanl�k Derne i 

   (TAHUD) oldu. Bu konuda bize yol gösteren, destekleyen 

   eski Devlet Bakan� Say�n Ekrem Ceyhun’a minnettar�z.

TAHUD kronolojisi
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10 Ağustos 1998 Aile Hekimli i Kitapç� �’ndan 1000 adet bas�ld�.

12- 15 Kasım 1998 TAHUD 1. Ulusal T�p E itimi Kongresine kat�ld�.

16 Kasım 1998 TAHUD Ankara ubesi kurulmas� çal� malar� ba lad�.

23 Kasım 1998 Bir dönem aile hekimlerinin ileti iminde tek olan, bugün de 

   önemini koruyan “aile” elektronik haberle me grubu Dr. Ali 

   Cerraho lu taraf�ndan olu turuldu.

6 Aralık 1998  TAHUD 5. Ola an Genel Kurulu SB Ankara Hastanesi’nde 

   yap�ld�.

12 Şubat 1999  TAHUD Bursa ubesinin kurulmas� için yetki verildi.

14-17 Ekim 1999 4. Ulusal Aile Hekimli i Kongresi TAHUD stanbul 

   ubesince stanbul’da The Marmara Oteli’nde yap�ld�.

18 Aralık 1999  TAHUD Adana ubesinin kurulmas� için yetki verildi.

19-21 Ekim 2000 Avrupa Aile Hekimli i E iticileri Akademisi (EURACT) 

   Sonbahar Dönemi Konsey Toplant�s� Ayd�n Ku adas�’nda 

   yap�ld�.

13 Ocak 2001  TAHUD 6. Ola an Genel Kurulu SB Ankara Hastanesi’nde 

   yap�ld�.

30 Ağustos 2001  www.tahud.org internet sitesi faaliyete ba lad�.

12-15 Kasım 2001 1. Ulusal Aile Hekimli i Günleri, Trakya Üniversitesi Aile 

   Hekimli i Anabilim Dal� ev sahipli inde Edirne’de 

   düzenlendi.

9-11 Ocak 2002 TAHUD, Sa l�k Bakanl� �’n�n Ankara’da düzenledi i Birinci 

   Basama a Yönelik Tan� ve Tedavi Rehberleri Geli tirme 

   Toplant�s�’na kat�ld�.

27-30 Mart 2002  5. Ulusal Aile Hekimli i Kongresi Adana’da yap�ld�.

30 Kasım 2002 TAHUD 7. Ola an Genel Kurulu SB Ankara Hastanesi’nde 

   topland�.

21-22 Aralık 2002 Yeni hükümetin aile hekimli i uygulamas�na geçme 

   çal� malar� nedeniyle görü  olu turmak amac�yla Ankara’da 

   ODTÜ’de Çal� tay düzenlendi.

1-2 Şubat 2003 Aile hekimlerinin e itimleri ile ilgili görü  olu turmak 

   amac�yla Ankara’da ODTÜ’de Geçi  Dönemi E itimi 

   Stratejileri Çal� tay� düzenlendi.

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği’nin 25 Yılı
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8-11 Mayıs 2003 Avrupa Birinci Basamak Ara t�rma A � (EGPRN) Bahar 

   Toplant�s� Ankara’da yap�ld�.

2-6 Eylül 2003  2. Ulusal Aile Hekimli i Günleri Cumhuriyet Üniversitesi 

   T�p Fakültesi Aile Hekimli i Anabilim Dal�’nca Sivas’ta 

   düzenlendi.

5 Ekim 2003   Türkiye Aile Hekimli i Yeterlilik Kurulu (TAHYK) 

   faaliyetine ba lad�.

4-7 Mayıs 2004  6. Ulusal Aile Hekimli i Kongresi TAHUD Bursa ubesi ve 

   Uluda  Üniversitesi T�p Fakültesi Aile Hekimli i AD 

   taraf�ndan Bursa’da yap�ld�.

5 Mayıs 2004  TAHUD Edirne ve Antalya ubelerinin kurulmas� için 

   yetki verildi.

12 Aralık 2004  TAHUD 8. Ola an Genel Kurulu SB Ankara Hastanesi’nde 

   topland�.

29 Aralık 2004  TAHUD Ba ehir Sokak 23/3 Cebeci, Ankara adresine 

   ta �nd�.

25-28 Mayıs 2005 3. Ulusal Aile Hekimli i Günleri Adnan Menderes 

   Üniversitesi Aile Hekimli i AD taraf�ndan Ku adas�’nda 

   yap�ld�.

13 Haziran 2005 TAHUD Van ubesi’nin kurulmas� için yetki verildi.

22-25 Haziran 2005 1. Van Aile Hekimli i Sempozyumu Yüzüncü Y�l Üniversitesi 

   T�p Fakültesi Aile Hekimli i AD ve TAHUD i birli i ile 

   Van’da yap�ld�.

26 Kasım 2006 TAHUD 9. Ola an Genel Kurulu SB Ankara Hastanesi’nde 

   topland�.

23-26 Mayıs 2006 7. Ulusal Aile Hekimli i Kongresi zmir Çe me’de 

   düzenlendi.

25-29 Mayıs 2007 4. Ulusal Aile Hekimli i Günleri, Akdeniz Üniversitesi T�p 

   Fakültesi AD taraf�ndan Antalya’da yap�ld�.

12 Haziran 2007 Doçentlik jürilerinde aile hekimli i ö retim üyelerinin yer 

   almas� için YÖK’e yaz� yaz�ld�.

TAHUD kronolojisi
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4 – 7 Eylül 2008 WONCA Avrupa Aile Hekimli i Kongresi (WONCA

   Europe), 8. Ulusal Aile Hekimli i Kongresi ile e zamanl� 

   olarak stanbul’da Lüt   K�rdar Kongre Merkezi’nde topland�. 

30 Kasım 2008 TAHUD 10. Ola an Genel Kurulu Atatürk Hastanesi’nde

   topland�.

25 Ocak 2009  TAHUD Emek Mahallesi 79 Sokak 4/5 Ankara adresine 

   ta �nd�.

26-27 Mart 2009 stanbul’da TAHUD ve Marmara Üniversitesi T�p Fakültesi 

   Aile Hekimli i Anabilim Dal� i birli i ile Aile Hekimli i 

   E itiminde Alan E itimi Sempozyumu yap�ld�.

4-6 Haziran 2009 5. Ulusal Aile Hekimli i Günleri, Ba kent Üniversitesi Aile

   Hekimli i AD taraf�ndan üniversitenin Ankara Ba l�ca’daki 

   kampüsünde düzenlendi.

26-27 Haziran 2009 TAHUD zmir SGK Narl�dere Dinlenme ve Bak�mevinde 

   1. Aile Hekimli inde Ya l� Sa l� � Sempozyumu 

   gerçekle tirdi.

29 Ağustos 2009  TAHUD Van ubesi feshedildi.

22-25 Nisan 2010 Güneydo u Avrupa Aile Hekimleri/Pratisyenler Birli i 

   (AGP/FM SEE) i birli i ile Antalya’da 2. Güneydo u Avrupa 

   Aile Hekimli i Kongresi düzenlendi.

12 Haziran 2010 TAHUD ktisadi letmesi kuruldu.

15-16 Ekim 2010 2. Aile Hekimli inde Ya l� Sa l� � Sempozyumu zmir’de 

   SGK Narl�dere Dinlenme ve Bak�mevinde yap�ld�. 

3-7 Kasım 2010 9. Ulusal Aile Hekimli i Kongresi, TAHUD Edirne ubesi 

   taraf�ndan Antalya’da düzenlendi.

28 Kasım 2010 TAHUD 11. Ola an Genel Kurulu Ankara Ba kent 

   Ö retmenevi’nde topland�.

18-22 Mayıs 2011 10. Ulusal Aile Hekimli i Kongresi Mu la’n�n Fethiye 

   ilçesinde düzenlendi.

21 Kasım 2011 TAHUD Ankara’da 2. Ulusal Aile Hekimli i Uzmanl�k 

   E itimi Sempozyumu düzenledi.

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği’nin 25 Yılı
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15 Aralık 2011  TAHUD Ziaurrahman Cad. 7/10 Ankara adresine ta �nd�.

16-20 Mayıs 2012 11. Ulusal Aile Hekimli i Kongresi Antalya’da yap�ld�.

1-3 Kasım 2012 Avrupa Aile Hekimli i E iticileri Akademisi (EURACT) 

   Konsey Toplant�s� Adana’da yap�ld�.

23-25 Kasım 2012 Avrupa Birinci Basamakta Kalite Derne i (EQuiP) 

   41. Ola an toplant�s� Erzurum’da yap�ld�.

25 Kasım 2012 TAHUD 12. Ola an Genel Kurulu Ba kent Ö retmenevinde 

   yap�ld�.

21 Ocak 2013  TAHUD Erzurum ubesi kurulmas� için yetki verildi.

15-19 Mayıs 2013 12. Ulusal Aile Hekimli i Kongresi WONCA Avrupa’n�n 

   ara t�rma grubu EGPRN’nin bahar toplant�s�yla e zamanl� 

   olarak Ayd�n’�n Ku adas� ilçesinde düzenlendi. 

23-27 Nisan 2014 13. Ulusal Aile Hekimli i Kongresi Antalya’da yap�ld�.

9 Kasım 2014  TAHUD Ola anüstü Genel Kurulu Ba kent Üniversitesi’nde 

   topland�.

17-20 Ekim 2015 Avrupa Birinci Basamak Ara t�rma A � (EGPRN) Sonbahar 

   Toplant�s� Edirne’de yap�ld�.

22-25 Ekim 2015  WONCA Avrupa Aile Hekimli i Kongresi (WONCA 

   Europe), 14. Ulusal Aile Hekimli i Kongresi ile e zamanl� 

   olarak stanbul’da Haliç Kongre Merkezi’nde topland�. 

TAHUD kronolojisi
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TAHUD Ankara, stanbul ve zmir ubelerinin Yönetim Kurullar� olarak önemli bir 
görev üstlendik. “Kurulu undan günümüze ubelerin derne imize katk�lar�”n� anlatan bir 
yaz� yazmam�z istendi. 

Aile Hekimli i Uzmanl� � ve TAHUD’a üyeli i belirli bir y�l�n üzerinde olanlar TA-
HUD’un ubelerinin ilk kuruldu u günleri hat�rlayacaklard�r. Bizler de ubelerin kuru-
lu lar�na tan�kl�k ettik, etkinliklerinde çal� t�k ve yönetimlerinde görev ald�k. 

Son y�llarda derne imize yeni ubeler de ekleniyor.  Örne in 25 Kas�m 2012 günü 
yap�lan Genel Kurul’ da Erzurum ubesi’nin kurulmas�na oy birli i ile karar verildi. u 
anda stanbul, Ankara, zmir, Adana, Edirne, Bursa ve Antalya ubelerimiz  çal� malar�na 
devam ediyor.

Dernek ubeleri; “dernek faaliyetlerinin yürütülebilmesi için bir derne e ba l� olarak 
aç�lan bir alt birim” olarak tan�mlan�yor. Dernek tüzüklerinde ubelerin nas�l kurulacakla-
r� ve sorumluluklar� ile ilgili maddelerin belirtilmesi gerekiyor. Derne imizin tüzü ünde 
de bu maddeler var. 

Derne imiz için ubelerin kurulmas�n�n bir nedeni öncelikle i leyi le ilgili bir zorunlu-
luk olarak ortaya ç�km� . Tam 25 y�l önce 12 kurucu üyenin bir araya gelerek olu turdu-
u Dernek Tüzü ünde bu kurucu üyelerin hepsinin Ankara’da ikamet etti i görülüyor. 

Şubeler ve TAHUD’a katkıları

Doç. Dr. Pemra C. ÜNALAN1, Uz. Dr. Tanju YILMAZER2, Uz. Dr. Zehra DAĞLI3

1. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, İSTANBUL
2. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İZMİR
3. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, ANKARA
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Ancak y�llar geçtikçe bu kurucu üyelerin baz�lar� ba ka illerde çal� maya ba l�yor. Ayn� 
zamanda Türkiyenin çok çe itli illerindeki hastanelerde e itim birimleri, aile hekimli i 
klinikleri, üniversitelerde ana bilim dallar� aç�l�yor. Art�k uzman say�s� bir kaç bin ile ifade 
ediliyor. Hemen tüm illerde aile hekimli i uzmanlar� görev al�yor ve özetle TAHUD 
büyüyor.

ubeler kurulmalar� sonras�nda çe itli etkinliklerle geli ip derne e yön vermi ler. u-
belerin TAHUD kurulu  ve i leyi  felsefesinin izdü ümü olarak etkili ve etkin olmalar� 
da gerekiyor. te bu nedenle; ube içinde etkin/ kat�l�mc� olma bilincini de geli tirmemiz 
gerekiyor. 

ubeler derne in felsefesinin olu tu u ve geli tirildi i yerler ve TAHUD’un önemli 
organlar�.  Bu organlar�n i levleri konusunda her zaman yenilenen aç�l�mlara ihtiyaç var. 
ubelerin üyelerinin özlük i lemleri konusunda kullan� l� olup önemli bir görev yürüttü-
ü söylenebilir. Kimi zaman özellikle de yönetsel anlamda üye kat�l�m�n�n say�ca dü ük 

olmas� ne yaz�k ki, ubelerin etkinli ini azalt�yor. 
Bu ba lamda önemli etkinliklerden olmak üzere örne in; en fazla say�da üyesi bulunan 

stanbul ubesi Yönetim Kurulu her dönemde çok say�da ve sürekli e itim programlar�, 
e itici toplant�lar� ve sosyal bulu malar yoluyla hem üyelerini bir araya getirmeye hem 
de di er dal uzmanl�klar� ile birinci basamak, stanbul Tabip Odas� ve ilgili tüm sivil top-
lum kurulu lar� ile bir arada olmaya özen göstermi  ve gösteriyor. Tuncer Bayba , Erdem 
Birgül, Mehmet Sarg�n ve Pemra C.Ünalan da imdiye kadar stanbul ube ba kanl� �n� 
yürütmü  olan meslekta lar�m�z. 

stanbul ubesi’nin üyeleriyle bulu tu u toplant�lar aras�nda STAHED ile beraber 
“Dr.R�dvan ahin an�s�na düzenlenen “ STASE”nin ( stanbul Aile Hekimleri Sürekli E i-
tim Program�) ayr� bir yeri var. Çok önem verilen bu uzun soluklu çal� ma 2010-13 y�llar� 
aras�nda birinci basamakta ilgi ile izlenmi ti. 

Kurucular� aras�nda ço unlu unun Istanbul ubesi üyelerinin oldu u Türkiye Aile He-
kimli i Vakf� (TAHEV) taraf�ndan 2007 y�l�nda ba lat�lan ve halen  camiam�z�n ilgisini 
üzerinde toplayan Güz Okulu ve Kartal Aile Hekimli i Günleri olarak ba lay�p 2009’ 
dan itibaren stanbul Aile Hekimli i Kongresi olarak devam eden toplant�lar da destekle-
nerek, üye kat�l�m� için imkan yarat�lmaktad�r. 

1998 y�l�nda da, Mehmet Ungan ba kanl� �nda TAHUD Merkez Karar Yönetim Kuru-
lu 16.11.1998 tarih 75 nolu karar� ile dernek çal� malar�n�n daha etkin ve verimli yürütü-
lebilmesi amac�yla ba vuruda bulunan üyeler Filiz Aslan, brahim Tokalak, Ay egül Ulu-
utku, Mehmet Özen ve Funda Çetinkaya Özda ’a TAHUD Ankara ubesini kurma ve 
ilgili çal� malar� dernek ad�na yürütme yetkisi verdi. 06.01.1999’da aç�lan Ankara ubesi 
ba kanl�klar�n� ise y�llar içinde Funda Çetinkaya, brahim Tokalak, Sinan Korukluo lu ve 
Didem Sunay yürüttüler.

Ankara ubesi; “Alkol ve Alkol D� � Madde Ba �ml�l� �” ve “PA Akci er Gra  si Okuma” 
kurslar�n�, 4-6 Haziran 2009 tarihlerinde Ba kent Üniversitesi Aile Hekimli i Anabilim 
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Dal�’n�n ev sahipli inde “5. Ulusal Aile Hekimli i Günleri”ni ve “Erken Artrit Bulgular�-
n�n Tan�nmas� Kursu”nu düzenledi. 

Aile hekimli i asistanlar�na yönelik yap�lan e itimler çerçevesinde “TAHUD Okulu” 
olu turuldu ve “Aile Hekimli i- Bir Disiplin Olarak Geli imi, Bugünkü Durum ve Ge-
lecek Yans�tmalar�”, “Aile Hekimli i-Çekirdek Yeterlikler”, “Aile hekimli inde klinik yö-
netim”, “Nas�l ö reniyoruz-Aile hekimli i e itim-Ki isel geli im ve gelecek plan�” ve “Bir 
ö renme ortam� olarak hasta-hekim görü mesi” ba l�kl� modüllerin sunulmas� sa land�.  
TAHUD Tütün Çal� ma Grubu i birli i ile “Tütün Kontrolü ve Tütün Ba �ml�l� � Tedavi-
si” kursu da 22.06.2013 tarihinde Ankara’da düzenlendi.

Ankara ubesi son olarak; 28 üyesine 23-27 Nisan 2014 tarihlerinde Antalya’da dü-
zenlenen “13. Ulusal Aile Hekimli i Kongresi”ne; 8 üyesine de “13. Uluslararas� Do u 
Akdeniz Aile Hekimli i Sempozyumu”na kat�l�m bursu sa lad�.

8 Haziran 1995 tarihinde kurulan TAHUD zmir ubesi Yönetim Kurulu Ba kanl�k-
lar�nda da; Dilek Güldal, Arzu Yetginer, Tamer Edirne, Erhan Kayaalp, Tolga Günvar, 
ehnaz Hatipo lu ve Tev  k Tanju Y�lmazer bulundular. ube taraf�ndan etkinlik olarak; 

2009 y�l�nda Familymed 2 Projesi’nin yürütülmesi sa land�.  Yönetmelik, Yönerge ve Ka-
nun Hükmünde kararnameler hakk�nda bilgilendirme toplant�lar� düzenlendi. “Aile He-
kimli i Uygulamas�nda Adli Sorunlar” konferans� ve 13 Nisan 2013 tarihinde TAHUD 
Okullar� kapsam�nda Prof. Dr. Okay Ba ak taraf�ndan “Klinik Yöntem” konulu  seminer 
verildi. Çe itli y�llarda “Aile Hekimli i Ara t�rma Günleri” için üyelerimize burslar veren 
zmir ubemizin  13. Ulusal Aile Hekimli i Kongresi için verdi i kat�l�m bursu say�s� 45’i 

buldu.  8 Mart 2013 günü ise TAHUD Tütün Çal� ma Grubu i birli i ile Sa l�k Bakanl� � 
onayl� “Tütün Kontrolü ve Tütün Ba �ml�l� � Kursu” düzenlendi. 

25 y�l bir uzmanl�k derne i için k�sac�k bir süre. Öyküsünün tamam�n�, hem de tüm 
ayr�nt�lar� ile ö renebilir isteyen... Tan�klar, öncüler, kurucular�n ço u yan� ba �m�zda ha-
len… Türkiye’de meslek örgütlerine biçilmi  güdük role ve en önemlisi zaman zaman 
uzmanl� �m�z�n maruz kald� � aç�k sald�r�lara ra men bu k�sa süre içinde oldukça ba ar�l� 
oldu unu dü ünüyoruz TAHUD’un. 

ubeler de TAHUD’un dallar� de il, üzerinde dayan�kl� gövdesinin geli ti i kökleri ve 
görünen yüzü. ubelerin her birinin ayn� bir orkestradaki de i ik enstrümanlar gibi olup 
uyum içinde çald�klar� özgün müzik, TAHUD’un da dinlenesi bir eser ortaya ç�karmas�na 
yard�mc� olmu tur, olacakt�r.  ubeler TAHUD’ un kendisidir, esas�d�r.

Istanbul ube Yönetim Kurulu Ba kan� Doç. Dr. Pemra C. Ünalan TAHUD’un önemi-
ni vurgulad� � sözlerinde:  

“ … E itimime ba lad� �m hastanede aile hekimli i asistanlar�n�n bir araya gelip dinlen-
di i, beraber hasta bakt� � bir klini imiz yoktu. Bizi dinleyecek bir e  miz, bir uzman�m�z 
yoktu. Buna ihtiyaç duyuyordum. Dernek bu ihtiyac�m� kar �layan tek ortam oldu. O 
nedenle iyi ki vard� …

Aile Hekimli i; bizi birle tiren çok önemli bir zemindi. stanbul ubesi olarak 1999’da 
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ikinci kez stanbul’da ulusal kongreyi yaparken sevgili Demet Dinç ile birlikte genel sek-
reterli i üstlenmi tik. TAHUD ad�na WONCA Avrupa Kongresini Türkiye’de ilk defa 
gerçekle tirdi imiz 2008 y�l�nda ise sevgili P�nar Topsever ve Tuncay Müge Alvur ile bi-
limsel sekretaryay� yürütmü tük…Sonras�nda  Disiplinimi ö rendikçe aile hekimli i ile 
ilgili bilgim ve görgüm artt�, hekimlik deneyimim artt�, Türkiye’deki hizmet sunum ekli, 
birinci basamak sa l�k hizmetlerinin organizasyonu ve mezuniyet sonras� e itim süreci 
çok de i ti. Do al olarak ben de... Ama “derne imiz iyi ki var” görü üm hiç de i medi. 
Giderek güçlendi. 

Neden meslek örgütüne üyelik, neden aile hekimli i uzmanl� � diye soranlara s�rala-
d� �m gerekçeler halen art�yor. Art�k ben soruyorum genç meslekta lar�ma; “Neden aile 
hekimli i?”diye. Çünkü bu disiplinin onlar�n dilinden bir kez daha duyaca �ma inand�-
�m özellikleri var. Çünkü bu disiplin, temel nitelikleri gere i  nans ve sa l�k uygulama 

sistemleri ne kadar ya da ne yönde de i irse de i sin ayakta kalma olas�l� � en yüksek 
uzmanl�k dal�.

Aile hekimli inin meslek örgütü olan derne imizin çat�s� alt�nda bir araya gelip, de er-
lerine sahip ç�kt�kça daha da güçlü bir ekilde ortaya koyabilece imiz bu nitelikleri çok 
önemli. Ne mi onlar? Birinci basamak hekimli inin dinamizmi, evrenselli i, dönü türen, 
hayal kurdurtan gücü, geçmi ten ders alarak gelece e odaklan� �, kan�tlar�n� olu turmak-
taki sükûneti ve sabr�, çok renklili i, her ko ula uyum yetene i ve mesle imizin sanat 
tara  ar�na sahip ç�k�p onlara öncelik veren hekimlik tutumu...”

Aile hekimli i nice 25 y�llar görecek. Ne ölçüde iyi uygulanaca �, uygulama kurallar�n� 
kimin belirleyece i, mensuplar�n�n ne kadar itibar görece i ise biraz bizlerin uzmanl�k 
derne ini ne ölçüde sahiplenece imize, ne kadar çok çal� aca �m�za ba l�. Bu nedenle 
imdiye dek derne imize biraz da uzaktan bakan arkada lar�m�za “Gelin ve derne imiz-

de ubeler kanal�yla etkin görevler al�n” diyoruz.
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TAHUD çalışma grupları

Doç. Dr. Hülya AKAN1

1. Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, İSTANBUL

TAHUD, kurulu undan kurumsalla maya giden süreçte, hem kendi alan�ndan 
kaynaklanan gereksinimler hem de d�  kurumlarla i birli inden kaynaklanan gereksinim-
ler do rultusunda olu an çal� ma gruplar� ile çe itli alanlarda çal� malar�n� yürütmü tür 
ve yürütmektedir. 

Çal� ma gruplar�n�n en önemli i levi, çe itli alanlarda üyelerinin bir araya gele-
rek deneyim payla �m� yan�nda o alanla ilgili veri üretmeleri, payda larla yürütülen 
çal� malara yol gösterici olmalar�d�r. 

lk çal� ma grubu 01.06.2004 tarihli MYK karar� ile Süleyman Görpelio lu 
moderatörlü ünde olu turulan “Koruyucu sa l�k bak�m� ve periyodik muayeneleri 
çal� ma grubu”dur. Ard�ndan ayn� y�l içinde “Cinsel sa l�k ve üreme sa l� � çal� ma gru-
bu”, “T�p bili imi ve kay�tlar çal� ma grubu” ve 2005 y�l�nda “K�rsal hekimlik çal� ma 
grubu” kuruldu.

Derne in web sitesi alt yap�s�n�n geli tirilmesi ile beraber 2006 y�l�ndan beri 
çal� ma gruplar� WEB sitesi üzerinden ortak ilgi alan�na sahip üyelerin bir üyenin 
moderatörlü ünde bir araya gelmesi ile elektronik ortamda çal� malar�n� devam ettir-
mektedir. Bir alanda çal� mak isteyen herhangi bir dernek üyesi ilgili çal� ma grubuna 
web üzerinden kat�labilmektedir. http://www.tahud.org.tr/uyeler/calisma-grup
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“H1N1 “ pandemisinde oldu u gibi baz� çal� ma gruplar� belirli süreli ve odakl� olup 
“hipertansiyon ve diyabet çal� ma grubu “ gibi baz� çal� ma gruplar� ise süreklidir. 

Derne in çe itli alanlarda temsiliyetinde önemli bir i lev üstlenen çal� ma gruplar�n�n 
ana amaçlar�:

- TAHUD ile çal� ma grubu alan�nda çal� an ulusal ve uluslararas� organizasyon ve 
        di er dernekler aras�nda i birli i kurmak ve ortak projeler geli tirmek,

- lgili klinik konularda ulusal protokollerin olu turulmas�na bilimsel katk�da bulun
         mak,

- lgili alanda saha çal� malar� yapmak,
- lgili güncel literatürü takip etmek ve TAHUD üyelerine ula t�rmak,
- TAHUD üyelerinin bu konulardaki hizmet içi e itimlerine destek sa lamakt�r.

Klinik alanlarda aktif olan gruplar: 
- Tütün kontrolü çal� ma grubu
- Birincil bak�m solunum grubu 
- Diyabet ve hipertansiyon grubu 
- Ya l� sa l� � çal� ma grubu
- Metabolik hastal�klar ve obezite çal� ma grubu 
- Üreme sa l� � çal� ma grubu
- Prevalans çal� ma grubu 
- Hastal�k k�lavuzlar� çal� ma grubu 
Çal� ma gruplar� bugüne kadar TAHUD e itimlerinde, ulusal kongrelerde bilimsel 

oturumlar�n olu turulmas�nda, ulusal düzlemde Sa l�k Bakanl� �n�n eylem planlar�na 
kat�larak derne in temsiliyetinde ve di er uzmanl�k dernekleri ile farkl� platformlarda bir 
araya gelerek i birli i çerçevesinde bilimsel çal� malar yap�lmas�nda önemli roller üstlen-
di. Bu çal� malardan baz�lar� öyledir: 

Diyabet ve hipertansiyon çal� ma grubu, Türkiye Diyabet Vakf� ile hizmet içi 
e itim, rehber geli tirme ve kongre payda l� � faaliyetlerini yürüttü. “Diyabet Tan� ve 
Tedavi Rehberi”ne görü  sundu ve Diyabet Tan� ve Tedavi Rehberleri Kursu içeri inin 
haz�rlanmas�na katk� verdi. Vak�f ile ulusal kongrelerde kar �l�kl� oturumlar�n düzenlen-
mesi i birli i devam etmektedir. Çal� ma grubu ayn� zamanda Türkiye Diyabet Önleme 
ve Koruma Program� Payda l� � çerçevesinde Sa l�k Bakanl� � taraf�ndan geli tirilen ve 
yürütmeye konulan Türkiye Diyabet Önleme ve Koruma Program� (D ABTÜRK) 
2011-2014 Eylem Plan�n�n yürütülmesi ile ilgili olarak olu turulan alt yürütme 
kurullar�nda derne imizi temsil etti ve ak�lc� ilaç kullan�m�, ya am kalitesi ve diyabet 
sevk kriterlerinin belirlenmesi sürecinde payda  olarak yer ald�. 2011 y�l�nda birinci basa-
mak hekimlerine yönelik seri diyabet e itimlerinin içeri inin haz�rlanmas� ve e itimlerin 
gerçekle tirilmesine aktif katk� verdi.  Yine yay�nlanmak üzere olan Ulusal Diyabetik 
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Ayak Enfeksiyonlar� Rehberinin haz�rl�klar�na 2013 y�l�ndan beri katk� vermektedir.
Tütün çal� ma grubu, tütünle mücadele konusunda tüm payda lar ile bugüne kadar 

aktif çal� malar yürüttü. Ulusal tütünle mücadele çal� malar�n� yak�ndan izleyen, katk� 
veren ve üyelerimizle payla an grup 2013- 2014 y�l�nda merkez yönetimin deste i ile 
dernek üyelerine yönelik çe itli illerde Sa l�k Bakanl� � serti  kal� “Tütünle mücadele ve 
sigaray� b�rakma” kurslar� düzenleyerek üyelerimizin serti  ka almas�n� sa lad�. 

Ya l� sa l� � çal� ma grubu, ya l� sa l� � alan�nda çal� malar� olan üyelerimizin 
olu turdu u grup bugüne kadar Sa l�k Bakanl� �’n�n “Sa l�kl� ya lanma eylem plan�” 
çal� malar�na dernek ad�na kat�larak çal� malarda bulundu. Geriyatri alan�nda çal� an 
uzmanl�k derneklerinin ulusal kongrelerinin bilimsel kurulunda yer alarak birinci 
basama a yönelik oturumlar�n düzenlenmesi ve e itim verilmesinde derne imiz ad�na 
i birli i yapt�. 

Birincil bak�m solunum çal� ma grubu, 2011 y�l�nda Toraks Derne i ve Türkiye 
Solunum Ara t�rmalar� Derne i (TÜSAD) i birli i ile birincil bak�m solunum e itim 
grubunun olu mas�nda payda  olarak yer ald�; çe itli nedenlerle bu olu um çal� malar�na 
devam edemedi. Çal� ma grubu Kronik Solunum Hastal�klar�na Kar � Küresel birli i 
(GARD – Global Alliance Against Respiratory Diseases) Türkiye’nin çal� malar�na ve 
TAHUD e itimlerine aktif olarak kat�ld�. 

Klinik konular d� �nda derne in gereksinimleri do rultusunda çe itli çal� ma gruplar� 
da kurulmu tur: 

- Aile Sa l� � Merkezi (ASM) çal� ma grubu
- Üyeli i geli tirme ve üyelerle ili kiler çal� ma grubu  
- Alan e itimi çal� ma grubu
- WEB çal� ma grubu 
- E itim çal� ma grubu 
Bu gruplar üyelerin özlük haklar� ve i leyi  ile ilgili alanlarda dernek yönetimine 

destek ve üyelerinin görü  ve önerilerinin do rudan yönetime yans�t�lmas�nda arac� 
olmaktad�rlar. ASM grubu özellikle aile sa l� � merkezlerinde ve sahada ya anan sorunlar, 
i leyi , iyi klinik uygulamalar�n sahaya yans�t�lmas� konular�nda kendi içinde çal� makta 
ve Merkez Yönetim Kurulunu ilgili konularda bilgilendirerek görü  olu turulmas�na katk� 
vermektedir.

Derne in en önemli çal� ma gruplar�ndan biri olan WEB çal� ma grubu, derne in 
resmi web sayfas� alt yap�s�n�n sürekli olarak geli tirilmesi ve güncellenmesi, görsel 
tasar�m� ve dernek çal� malar�n�n ve duyurular�n�n yay�nlanmas� konular�nda 2008 
y�l�nda çal� malar�na ba lad� ve halen yürütmektedir. Bugün derne in tüm faaliyetleri, 
alt komisyonu, çal� ma gruplar� ve yurtiçi ve d� � temsiliyetlerinin çal� ma ve raporlar�,  
duyuru ve görü ler an�nda WEB sitesinde yay�nlanmakta ve yaz�l� materyal d� �nda ku-
rumsal haf�zan�n süreklili i de web üzerinden sa lanmaktad�r. Her ne kadar günümüzde 
sosyal medyadaki h�zl� ileti im di er birçok ileti im türünün önüne geçse de dernek resmi 
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WEB sitesi ayn� zamanda üyelerinin yorum ve yaz�lar�n� serbestçe ifade edebildi i, ortak 
çal� mas� olan üyelerin bir araya gelip çal� abildi i, üretebildi i, alt yap�s� ile üyelerinin 
etkile imine de ortam sa layan interaktif bir yap�ya kavu tu ve çal� ma grubunun çabalar� 
ile sürekli olarak geli meye devam etmektedir.  

Üyeli i geli tirme ve üyelerle ili kiler çal� ma grubunun amac� Türkiye’deki tüm 
aile hekimli i uzmanlar�n� bir araya getirmek, üyelerle ileti imi ve üyelere ait bilgile-
rin sürekli güncellenmesini sa lamakt�r. Grubun çal� malar� sonucunda TAHUD sosyal 
medya hesaplar� olu turuldu ve TÜATS (TAHUD üyelik aidat takip sistemi) ile üyelik 
sistemi internet ortam�ndan izlenebilir hale geldi. Bu sistem ile dernek üyelerinin gün-
cel ve do ru bilgilerinin izlenmesi de kolayla t�. Günümüzde en önemli ileti im arac� 
olan sosyal medya hesaplar� da çal� ma grubu taraf�ndan izlenmekte ve dernek üyelerinin 
sosyal medya arac�l� talep ve görü leri merkez yönetime iletilmektedir. 

E itim çal� ma grubu TAHUD’un bugüne kadar olan çe itli e itsel faaliyetlerinin 
yürütülmesinde, e itim içeriklerinin olu turulmas�nda di er çal� ma gruplar� ile birlikte 
aktif olarak yer ald�.  

Bir di er çal� ma grubu olan “ Genç ara t�rmac�lar ve genç akademisyenler çal� ma 
grubu” 11. Ulusal kongremiz s�ras�nda birinci basamakta nitelikli çal� malar yapmak 
isteyen sahadaki uzman aile hekimlerini ve anabilim dallar�m�zdaki meslekta lar�m�z� bir 
ileti im portal�nda bulu turmak amac� ile gönüllü üyeler taraf�ndan olu turuldu. Ortak 
yay�nlar yapan grup halen çal� malar�n� dernek web sayfas� d� �nda  http://www.face-
book.com/home.php#!/groups/369153093131755/ üzerinden sürdürmektedir.

TAHUD çalışma grupları
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Ülkemizde Aile Hekimli inin bir t�p disiplini olarak tan�mlanmas�yla birlikte ilk uz-
manl�k ö rencileri 80’li y�llar�n ortalar�nda e itime ba lad�lar. Tüm enerji ve motivasyon-
lar�na ra men ilk olman�n verdi i güçlükleri fazlas�yla ya ad�lar; ya anan bu zorluklar 
onlar� daha fazla bir araya getirdi ve bugün gururla 25. y�l�n� kutlad� �m�z meslek örgütü-
müz Türkiye Aile Hekimleri Uzmanl�k Derne i’ni (TAHUD) kurdular.

Ülkemizin ilk aile hekimleri teknoloji ve internetin geli imine uyum gösteren öncüler-
den olarak; sonradan tüm dünyay� sarmalay�p içine alacak olan sanal ileti im ça �n� erken-
den yakalad�lar ve 1998 y�l�n�n 25 Kas�m günü “aile” e-posta grubu Dr. Ali Cerraho lu 
taraf�ndan kuruldu ve o günden bu yana giderek artan bir kat�l�mla yürütülmektedir. 

O dönemde internet henüz “dialup” modemlerle eri ilen ve çok az ki i taraf�ndan kul-
lan�lan bir teknoloji iken e-posta kullan�m� aile hekimleri aras�nda h�zla yay�ld� ve te-
mel ileti im arac� haline geldi. Ba lang�çta “egroups” ortam�nda kurulan grup daha sonra 
“egroups” platformunun “Yahoo” ile birle mesiyle günümüzde “aile@yahoogroups.com” 
adresinde Aile Hekimli i Uzman ve Asistanlar�n�n ileti im platformu olarak aktif bir e-
kilde devam etmektedir; 17 y�ll�k ar ivi ile ülkemizin aile hekimli i tarihinin en önemli 
kayna � ve kurumsal haf�zas� durumundad�r.

E-posta grubumuz mesle in duayenleri konumunda bulunan aile hekimli i disiplini-

Aile hekimleri arası iletişim 
ve TAHUD 

“Aile” e-posta grubu

Uz. Dr. Ali CERRAHOĞLU1

1.Tarsus, MERSİN

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği’nin 25 Yılı
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mizin ilkleri ile henüz birkaç günlük asistanlar�m�za kadar çok geni  bir ya  ve k�dem yel-
pazesinde üyelere sahiptir. Bunu ba arman�n en önemli unsuru yaz� malarda kullan�lan 
ve sevgi ile sayg�ya dayanan üslubun hakimiyeti olmu tur. Bu pozitif üslup hakimiyeti 
sayesinde en zorlu tart� malar, en köklü görü  ayk�r�l�klar� dahi özgürce tart� �l�p sonuç-
land�r�labilmi tir.

20 Temmuz 2015 itibariyle geride kalan 17 y�ll�k süreçte toplam 40752 mesaj yol-
lanm� t�r (en az Kas�m 1998’de 16 mesaj, en fazla Kas�m 2008’de 895 mesaj). Aile He-
kimli inin kilometre ta lar�n� olu turan dönemlerde haberle me yo unla m� t�r. En fazla 
eposta tra  inin ya and� � ana konu ba l�klar� unlard�r:
• TAHUD seçimleri,
• Sa l�k Bakanl� �n�n yay�nlad� � SUT uygulamalar�nda yer alan Aile Hekimli i ile il-

gili önemli k�s�tlamalar,
• Aile Hekimli i disiplininin akademisyenlik hakk�n�n kald�r�lmas� çal� malar�,
• “Part-time” uzmanl�k e itimi, aile hekimli i uygulamas�na geçi  dönemi ve e itimle-

ri, asistanlar�m�z�n kar �la t� � güçlükler,
• Bilimsel ara t�rma ve uzmanl�k tezleriyle ilgili dayan� malar,
• Ac� ve tatl� günlerimizin duyurulmas� ve an�lmas�.

Aile hekimleri arası iletişim ve TAHUD / “Aile” e-posta grubu

TAHUD genel kurullar� öncesinde yönetime aday olanlar plan ve hede  erini, görü  ve 
dü üncelerini “aile” grubunda duyurmu lar, payla m� lard�r. Seçim kampanyalar� grupta 
yürütülmü  ve seçim sonras�ndaki faaliyetler yine “aile” grubunda duyurulmu tur.

“Aile” grubunun önemli bir özelli i de hem camiam�z�n akademisyenlerini hem de 
sahada çal� an üyelerini ayn� anda aktif bir ekilde içinde bar�nd�rmas�d�r. Çal� ma dina-
mikleri ve gündemleri oldukça farkl� olan bu iki grubun bir arada olmas�, gündemlerini 
bir di eriyle payla malar� ile camian�n tüm bile enlerinin birbirini tan�mas�, dü ünce ve 
yakla �mlar�n� ö renmeleri ve sonuçta disiplinin bütünlü ü aç�s�ndan olumlu sonuçlar 
yaratm� t�r.
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Grubumuzun sevgiye ve sayg�ya dayanan temel prensipleri çerçevesinde yürütülme-
sinde ve moderasyonunda, akil ve sayg�n ki ili i ve mesleki yetkinli i ile Dr. Ru en To-
pall�’n�n da önemli deste i olmu tur. Camian�n ya ad� � önemli yol ayr�mlar�nda, üyeler 
aras�nda ya anan köklü görü  ayr�l�klar� ve kar �l�kl� hassasiyetlerin a �lmas� gerekti i du-
rumlarda camiam�z�n deneyimli üyeleri Dr. Okay Ba ak, Dr. lhami Ünlüo lu, Dr. Ru en 
Topall�, Dr. Emrah K�r�ml� ve Dr. Erdinç Yavuz’dan görü  ve destek al�nm� t�r.

25 Kas�m 2015 tarihinde 17. y�l�n� tamamlayacak olan “Aile” e-posta grubumuz tüm 
aile hekimli i uzman ve asistanlar�n�n ileti im platformu olarak “aile@yahoogroups.com” 
adresinde aktif bir ekilde devam etmektedir. Bu süre içerisinde güven ve destekleri için 
camiam�z�n tüm üyelerine te ekkür eder sevgi ve sayg�lar�m� iletmek isterim.

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği’nin 25 Yılı
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TAHUD sosyal medya araçları

Uz. Dr. Erdinç YAVUZ1

TAHUD sosyal medya kullan�m�n�n yayg�nla mas� ile üyeleri ile ileti im kurmak için bu 
yolu en etkin kullanan derneklerden biridir. 18 Mart 2011 tarihinde kurulan ve 1604 üye-
ye ula an TAHUD’un resmi Facebook grubu neredeyse tüm Aile Hekimli i uzmanlar� ve 
asistanlar�n�n yar�s�n� bir araya getirmektedir. Sahip oldu u görsel ve i itsel medya payla-
�m� olanaklar� ile bu grup kuruldu u tarihten bu yana TAHUD’un üyelerine ula t� � en 

önemli ileti im arac� olmu tur. Pek çok duyuru ve bildiri önce bu grupta payla �lm� t�r. 
Benzer ekilde üyelerimizin her konudaki ele tirileri, derne e ula ma ve kendilerini ifade 
etme çabalar� için de e siz bir ortam haline 
gelmi tir. Dernek etkinliklerinde kullan�lan 
di er bir sosyal medya arac� TAHUD’un 
resmi Twitter hesab�d�r. TAHUD web sitesi 
gibi derne in Aile Hekimli i uzmanlar� d�-
�ndaki ki ilere ula mak gerekti inde sesini 

duyurmak için kulland� � bir medya rolünü 
üstlenmi tir. Yüksek takip say�s� ile (2.028 
takipçi) birinci basamakta yak�n olarak 
izlenen bir hesap durumundad�r. Zaman 
zaman üyeleriyle birlikte planlanan “sosyal 
medya etkinliklerinde” önemli konularda il-
gililerin dikkatini çekmeyi ba arm� t�r. TA-
HUD Youtube kanal� özellikle düzenlenen 
kongreler ve e itim faaliyetlerinden al�nm�  
görüntülerin payla �ld� � sosyal medya ka-
nal�d�r. Son olarak TAHUD’un stanbul’da 
düzenledi i 2015 WONCA Avrupa Aile 
Hekimli i Kongresinde haz�rlanan günlük 
röportajlar bu kanal üzerinden tüm dün-
ya ile payla �lm� t�r. Sonuç olarak TAHUD 
sosyal medya kullan�m�n�n önemini erken 
ke fetmi ;  tüm faaliyetleri için etkin olarak 
kullanmay� ba arabilmi tir.

Aile hekimleri arası iletişim ve TAHUD / TAHUD sosyal medya araçları

1.Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, SAMSUN
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25. y�l�nda genç bir dernek olarak TAHUD disiplinimizin tek ve ana uzmanl�k derne i 
olmas�n�n yan� s�ra üyelerinin kurucu ve yöneticili ini yapt� � farkl� dernekler ve vak�  ar 
ile de aile hekimli i alan�ndaki çal� malara yön vermektedir. Derne imizin ortak çal� ma-
lar yapt� � t�p derneklerini iki farkl� çizgide de erlendirebiliriz: 

1. Aile hekimli i uygulamas� ve birinci basamak alan�nda çal� an sivil toplum kurulu -
lar� (AHAD, AHEAD, AHEF, PHD, TAHEV, TTB)

2. Di er Uzmanl�k Dernekleri (TTB UDEK ve üyesi dernekler)

1. Aile hekimliği alanında çalışan dernekler ile ilişkilerimiz
Aile hekimli i alan�nda çal� an dernekler olarak ba ta kendi üyelerimizin kurucu ve yö-

neticili ini yapt� �; Aile Hekimli i Akademisi Derne i (AHAD), Aile Hekimli i E itim 
ve Ara t�rma Derne i (AHEAD) ve Türkiye Aile Hekimli i Vakf� (TAHEV) ile birlikte 
disiplinimizin korunup geli tirilmesi için politika uygulay�c�lara kar � birlikte lobi çal� ma-
lar� yap�lmaktad�r. Ayr�ca aile hekimli i mesleki geli imi, uzmanl�k e itimi ve mezuniyet 
sonras� e itimi konular�nda i birli i yap�lmaktad�r. Bu kapsamda derne imiz AHAD’�n 
yürütücülü ünü yapt� � ve birinci basamakta ara t�rmalar�n desteklendi i aile hekimli-

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık 
Derneği ve diğer derneklerle 

ilişkilerimiz

Uz. Dr. Emrah KIRIMLI1, Doç. Dr. Mehmet SARGIN2, Uz. Dr. Deniz Aşıcı ŞERİFSOY3

1. Ümraniye Merkez Aile Sağlığı Merkezi, İSTANBUL

2. Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, İSTANBUL

3. Beşiktaş Şaban Gündeş Aile Sağlığı Merkezi, İSTANBUL

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği’nin 25 Yılı
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i ara t�rma günlerinin düzenleyicilerindendir. Yine AHEAD taraf�ndan düzenlenmek-
te olan ve uzmanl�k e itimi almakta olan üyelerimizin desteklenmesi ve çal� malar�n�n 
ödüllendirilmesi amaçl� tez yar� mas�n� desteklemekteyiz. TAHEV taraf�ndan düzenlen-
mekte olan aile hekimli inin marka kongresi Güz Okulu ise ilk toplant�s�ndan bu yana 
derne imizin ismini sahadaki aile hekimlerine ta �maktad�r. Hem e itim alan�nda hem 
de politika uygulay�c�lara kar � disiplinimizin geli imi için ortak çal� malar yapt� �m�z ve 
birlikte hareket etti imiz derneklere ve üyelerine, kurucular� ve yöneticileri Prof Dr lha-
mi Ünlüo lu (TAHEV-AHEAD), Prof Dr Dilek Güldal (AHAD) ve Doç Dr Mehmet 
Sarg�n (AHEAD-TAHEV) nezdinde te ekkür ederiz.

2005 y�l�nda pilot çal� malar� ile ba layan aile hekimli i uygulamas� kapsam�nda kuru-
lan il dernekleri ve onlar�n federasyonu ile ili kilerimiz ise uygulamada çal� an 1000’in 
üzerindeki üyemizin katk�lar�, ortak sorunlar�m�z kapsam�nda yap�lan çal� malar ve TA-
HUD ubelerinin bölgesel derneklerle yürüttü ü ortak çal� malar ile devam etmektedir. 
Bu kapsamda ubelerimiz stanbul ( STAHED), zmir ( ZAHED), Adana (ADANA-
HED) ba ta olmak üzere il dernekleri ile birlikte toplant�lar düzenlemektedirler. Ayr�ca 
uygulama özelindeki özlük haklar� sorunlar�na yönelik ortak toplant�lar, bas�n bildirileri, 
yürüyü  ve i  b�rakmalar dahil olmak üzere ba ta stanbul ve Ankara’da olmak üzere çok 
say�da etkinli in düzenlenmesinde ve yürütülmesinde yer alm� t�r. 

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği ve diğer derneklerle ilişkilerimiz
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 Meslek örgütümüz TTB’nin aile hekimli i kolu ile de ortak çal� malar yürütülmekte-
dir. Bu kapsamda sahada çal� an üyelerimize ve il derneklerinde aktif görev alm�  kuru-
culuk ve yöneticilik yapm�  olan derne imiz üyelerine ba ta STAHED kurucular�ndan 
rahmetli R�dvan ahin olmak üzere, Nur Ata Deniz, lker Boler, Ayhan Büyükbayrak, 
Özgür Nehir, ehnaz Hatipo lu, Ru en Topall�, Alper Zobarlar, Hüseyin Güntürkün, 
Cem Bilgiç, Emrah K�r�ml�, Ekin Saba, L. Tuna engöz, Atilla Güçsav, Mehmet Kiraz, 
Yasemin Özcan Ate , Mehtap Büyük Ate  ve Erkut Co kun nezdinde il derneklerinde 
aktif olarak çal� an üyelerimize te ekkür ederiz.

 2. Diğer uzmanlık dernekleri ile ilişkilerimiz
Özellikle birinci basamak kapsay�c�l� �nda olan tütün ba �ml�l� �, diyabet, hipertansi-

yon, KOAH gibi kronik hastal�klar�n yönetiminde bran  dernekleri ve sivil toplum kuru-
lu lar� ile birlikte çal� malar�m�z devam etmektedir. Derne imiz TTB-UDEK üyesidir ve 
bu kapsamda uzmanl�k e itimimiz önündeki en önemli tehditlerden uzaktan ve yerinde 
uzmanl�k e itimi konusunda uzmanl�k dernekleri ve TTB-UDEK ile birlikte çal� malar 
ve toplant�lar düzenlenmektedir. Bu kapsamda ortak bas�n bildirileri ve çal� taylar dü-
zenlenmi , uzmanl�k e itiminin disiplinimizin temel yeterlilikleri ve bilimsel ilkelerinden 
uzakla madan geli tirilmesi için çal� malar yürütülmü tür.

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği’nin 25 Yılı
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 Tüm bu süreç boyunca birlikte çal� malar yürüttü ümüz ortak hareket etme kapasi-
temizi geli tirmemize imkan sa layan derne imiz üyelerine bir kez daha te ekkür ederiz.

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği ve diğer derneklerle ilişkilerimiz
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Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği’nin 25 Yılı

Aile hekimli i (genel pratisyenlik) 18. yüzy�lda Amerika’da do mu  ve 19. yüzy�lda 
ngiltere’de bu ad� alm�  bir t�p disiplini olup, “aile tabibi” sözcü ü ülkemizde ilk kez 

1891’de dilimize tercüme edilen bir kitapta kullan�lm� t�r. 
Yirminci yüzy�l�n ba �nda t�p alan�nda ortaya ç�kan uzmanla ma ça �nda akademik 

ortamda kaybolmaya ba layan genel pratisyenler, 1960’lardan sonra aile hekimli i/genel 
pratisyenlik (AH/GP) bölümleriyle yeniden üniversitelere girmeye ba lad�lar. ngilte-
re’de Edinburgh’tan sonra, Hollanda’da Utrecht (1966) ve Belçika’da Leuven (1968), 
Avrupa’da ilk AH/GP bölümlerini kuran üniversitelerdir. 

ABD ve Kanada’da da, 1960’l� y�llar�n sonlar�na do ru ilk aile hekimli i bölümleri 
kurulmu tur. Günümüzde Kanada’daki tüm t�p fakültelerinde ve ABD’deki 126 t�p fa-
kültesinin 115’inde AH/GP bölümleri bulunmaktad�r. 

Türkiye’de Aile Hekimli i bir t�p disiplini olarak ilk kez 1983 y�l�nda Tababet Uz-
manl�k Tüzü ü’nde yer alm� t�r. Uzmanl�k e itimine ise; ilk olarak 1985’te Ankara, s-
tanbul ve zmir’deki Sa l�k Bakanl� � e itim hastanelerinde ba lanm� t�r. 1990’da Aile 
Hekimli i Uzmanl�k E itimi almakta olan ara t�rma görevlileri Ankara’da bir araya ge-
lerek Aile Hekimleri Uzmanl�k Derne ini kurmu lard�r. 1998 Mart ay�nda, 2/3/1998 
tarih, 98/1074 say�l� Bakanlar Kurulu karar� ile AHUD Türkiye ad�n� kullanma hakk�n� 
alm�  ve TAHUD olarak ülkemizi dünyada alan�nda temsil etme yetkisini kazanm� t�r. 

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık 
Derneği’nin akademik birimlerle 

ilişkileri

Doç. Dr. Altuğ KUT1, Prof. Dr. Cahit ÖZER2, Prof. Dr. Mustafa F. DİKİCİ3

1. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, ANKARA

2. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, HATAY  

3. On Dokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, SAMSUN
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Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği’nin akademik birimlerle ilişkileri

TAHUD kuruldu u ilk y�llardan itibaren aile hekimli i uzmanl�k e itiminin geli tirilmesi 
konusunda çal� malar�n� ba ar� ile sürdürmektedir. 

1984’te Gazi Üniversitesi T�p Fakültesinde ilk aile hekimli i anabilim dal� kurulmu  
ancak günümüze kadar etkinle tirilmemi tir. Üniversitelerde anabilim dallar�n�n kurul-
mas� için 10 y�l geçmesi gerekecektir. Uzmanl�k derne inin yo un çabalar� ile 16 Temmuz 
1993’te Yüksekö retim Kurulu, 12547 say�l� karar� ile t�p fakültelerinde aile hekimli i 
anabilim dallar�n�n kurulmas�n� uygun bulmu tur. Bu karar�n ard�ndan 17 Eylül 1993’de 
Trakya Üniversitesi T�p Fakültesinde ilk Aile Hekimli i AD kurulmu  ve uzmanl�k e iti-
mine ba lam� t�r. Bilimsel bir t�p disiplininin olu mas�n�n vazgeçilmez a amalar� aras�nda 
mesleki dernek olu umunun yan�nda üniversite düzeyinde anabilim dal� yap�lanmas�na 
sahip olmak da gelmektedir. Disiplini temsil eden bir mesleki dernek olu umunun ar-
d�ndan ve bu derne in kaç�n�lmaz deste i ile üniversite düzeyinde bir anabilim dal� olu-
umuna da kavu mu  olan Aile Hekimli i disiplini art�k kurulu  a amas�n� tamamlam�  

ve akademik anlamda da varl�k kazanm� t�r. Böylece disiplinin tan�nmas�na ve bilimsel 
platformlarda art�k sesini duyurmaya haz�r hale gelmi ti. Bunu izleyen y�llarda çok say�da 
üniversite bünyesinde anabilim dallar� olu mu tur. 1996 y�l�nda ise ayn� s�navda ilk kez 
iki aile hekimli i uzman�na “Doçentlik” unvan� verilerek disiplin ilk akademisyenlerine 
de kavu mu tur. 

2004 y�l�nda 50 t�p fakültesinin 35’inde Aile Hekimli i anabilim dallar�n�n kurulmu  
oldu u görülmü tür. Günümüzde ise 86 t�p fakültesinin 63’ünde (%73,3) Aile Hekim-
li i anabilim dal� bulunmaktad�r. Anabilim dallar�nda 33 profesör (%16,3), 76 doçent 
(%37,4), 54 yard�mc� doçent (%26,6) ve 40 ö retim görevlisi ya da uzman (%19,7) ol-
mak üzere toplam 203 ö retim eleman� bulunmaktad�r. K�rk be  anabilim dal�n�n ba kan� 
aile hekimli i uzman� olup (%77,6); kalan 13 anabilim dal�n�n ba kanlar� ise halk sa l� �, 
iç hastal�klar�, çocuk sa l� � ve hastal�klar� ve kad�n hastal�klar� ve do um uzman�d�r. Pek 
çok anabilim dal�n�n a �rl�kl� olarak klinik öncesi y�llarda olmak üzere mezuniyet öncesi 
t�p e itiminde kuramsal dersi mevcuttur.

Tüm bu yap�lanma y�llar� içerisinde TAHUD anabilim dallar�n� çe itli yollarla destek-
lemeye çal� m�  ve yap�lanman�n ayn� çat� alt�nda sa lam temeller üzerinde yükselmesine 
gereken katk�y� vermeye gayret etmi tir. Bu çabalar�n en önemlilerinden bir tanesi dernek 
önderli inde ilki 1993 y�l�nda stanbul’da düzenlenmi  olan Ulusal Aile Hekimli i Kong-
releridir. Bir meslek örgütü olarak dernek ve akademik bölümler gibi iki önemli olu umu-
nu tamamlayan Türk aile hekimli i, böylece bilimsel tart� ma ortam� olan kongrelerine 
de kavu mu  ve anabilim dallar�n�n üretimlerini tart� abilece i bilimsel ortamlar� geli -
tirmeyi ba arm� t�r. Bu kongreler akademisyenlerine güç vermeyi sürdürdü ü gibi, gö-
rev yapmakta olan aile hekimlerine de bilgilerini güncelleme olana � tan�maktad�r. 2015 
y�l�nda 14. kez düzenlenen Ulusal Aile Hekimli i Kongresi, ba ar� ile anabilim dallar�n� 
destekleme misyonunu da sürdürmektedir. Ayr�ca tüm bu süre içerisinde Türkiye’deki 
üniversitelerde etkinlik gösteren anabilim dallar�n�n ve TAHUD’un deste iyle 2000 y�l� 
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Ekim ay�nda gerçekle tirilen EURACT Konsey toplant�s� ve 2003 y�l�nda gerçekle tirilen 
EGPRN toplant�s� ile birlikte ilk uluslararas� Aile Hekimli i toplant�lar� topraklar�m�zda 
yap�lm� t�r. WONCA Avrupa kongresi 2008 ve 2015 y�llar�nda ard� ard�na ülkemizde 
düzenlenerek uluslaras� alanda yetkinli imiz taçlanm� t�r. Tüm bu dev organizasyonlarda 
Anabilim dallar� ve TAHUD el ele ba ar�l� ile yol alm� t�r. 

 Anabilim dallar�n�n TAHUD ve (Türkiye Aile Hekimli i Vakf�) deste i ile yaratt� � 
bir di er olu um ise Aile Hekimli i Akademisi’dir.  Akademi y�lda iki kez Aile Hekimli i 
Ara t�rma Günleri düzenlemektedir. 2015 y�l�nda yedincisi düzenlemi  olan bu bilim-
sel platform, özellikle yeni yeti mekte olan akademisyenler ve ara t�rma görevlileri ile 
disiplinin deneyimli akademisyenlerini bulu turmakta ve anabilim dallar�n�n sinerjisini 
artt�rarak disiplinin geli mesi için önemli kaynak olu turmaktad�r. 

TAHUD’un anabilim dallar� ile i birli inde yol ald� � önemli bir di er olu um da Aile 
Hekimli i Yeterlik Kuruludur. TAHUD, Türkiye’de Yeterlik Kurulu çal� malar�na ilk ba -
layan uzmanl�k derneklerinden birisidir. Türkiye Aile Hekimli i Yeterlik Kurulu (TAH-
YK) yönergesi 1998 y�l�ndaki TAHUD genel kurulunda kabul edilmi  ve 2002 y�l�ndaki 
genel kurulda ise baz� de i ikliklerle güncelle tirilmi tir.

TAHYK 1. Ola an Genel Kurulu, 2004’de Bursa’da gerçekle tirilen 6. Ulusal Aile 
Hekimli i Kongresi s�ras�nda toplanm�  ve Yürütme ve Hakem kurullar�n� seçmi tir. Se-
çilen kurullar görev da �l�m� yaparak çal� malar�na ba lam� , 9 May�s 2004 ve 12 Haziran 
2004 tarihlerinde Türk Tabipleri Birli i (TTB) Merkez Konseyi’nde düzenlenen toplan-
t�larda uzmanl�k derne imizi ve aile hekimlerini ba ar� ile temsil etmi tir. 

Türkiye Aile Hekimli i Yeterlilik Kurulu, TAHUD’un bir alt kurulu u olarak yap�lan-
d�r�lm� t�r. Bu haliyle tamamen ba �ms�z ve sivil bir mesleki olu umdur. TAHYK çal� ma-
lar�, mezuniyet sonras� aile hekimli i e itiminin koordinasyonu, denetlenmesi, geli tiril-
mesi, standardizasyonu ve serti  kaland�r�lmas�n� kapsar ve bu yönleriyle anabilim dallar� 
ile derne in en önemli etkile im noktalar�ndan bir tanesini olu turur. 

TAHYK alt kurullar�n görev tan�mlar� do rultusunda belirlenen hede  eri öyle s�ra-
lanmaktad�r:

• Aile hekimli i uzmanl�k e itimi için çekirdek müfredat�n belirlenmesi,
• Asistan karnesinin olu turulmas�,
• E itim program�n�n de erlendirilmesi,
• E iticilerin de erlendirilmesi için asistan geribildirim rehberlerinin olu turulmas�,
• E itim verecek kurumlar�n akredite olmalar� için gereken standartlar�n saptanmas�,
• Serti  kasyon ve reserti  kasyon kriterlerinin belirlenmesidir.
Türkiye Aile Hekimli i Yeterlik Kurulunun ana amac�; t�pta ana daldaki uzmanl�k 

e itim düzeyinin yükseltilmesi, standartlar�n saptanmas�, e itimde program, alt yap� 
ve insan gücü yeterlili inin belirlenmesi ve niteli inin iyile tirilmesidir. Bu e itimi alan 
uzmanl�k ö rencilerinin belirlenen asgari e itim standartlar�nda uzmanl�k e itimini ta-
mamlay�p tamamlamad� � de erlendirilir ve s�nan�r. Bu çal� malar�n tümü sonuçta sa l�k 
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hizmetlerinin niteli ini artt�rmaya yöneliktir.
TAHUD’un Türkiye’deki üniversitelerde bulunan anabilim dallar�yla ili kisi, disip-

linin ilk k�v�lc�mlar�n� ald� � günlerden ba lay�p geli iminin her a amas�nda birincil ve 
temel deste i veren kaç�n�lmaz bir ba  durumundad�r. Bu kar �l�kl� ili kinin sa l�kl� ve 
destekleyici bir temel üzerinde ye ermesi ve sürmesi ise bu meslek örgütümüzün her 
zaman gücü ve itkisi olacakt�r. 
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18. yüzy�lda Amerika’da do an ve 19. yüzy�lda ngiltere’de ad�n� alan genel pratis-
yenlik (aile hekimli i) ülkemizde ilk olarak A.S. Desnonsan’�n “Aile Tabibi” kitab�n�n . 
Edhem Murat taraf�ndan Türkçe’ye çevrilerek Artin Asaduryan irket-i Mürettebiye 
Matbaas� taraf�ndan1891 y�l�nda yay�mlanmas� ile kay�tlara girdi (1,2).

Aile hekimli i (AH), di er uzmanl�k dallar�n�n geli imlerinden de etkilenerek dalgal� 
bir geli im süreci gösterdi. 1923 y�l�nda, bir dahiliye uzman� olan Francis Peabody’nin, 
“modern t�bb�n sa l�k hizmeti sunumunu çok fazla parçaya ay�rd� � ve h�zla, kapsaml� 
ve ki isel hizmet verecek genel tababete dönülmesi gerekti i” yolundaki uyar�s� bile, 
zaman�nda hak etti i yank�y� alamad�. Uzmanla maya yönelik e ilimler artarak devam 
etti ve ilginçtir ki; bu uzmanla ma e ilimleri sonraki y�llarda AH’nin önem kazanmas�n�n 
zeminini haz�rlayan etkenlerden biri oldu (3).

Birinci basamak sa l�k hizmetlerinde daha kaliteli bir sunum aray� �nda olan 
Türkiye’de, dünyada 1970 – 1980 döneminde ya anan AH uzmanl�k e itimi ile ilgili 
geli meler � � �nda, aile hekimli i tart� �lmaya ba land�. Bu konuda; AH’nin 5 Temmuz 
1983 tarihinde Tababet Uzmanl�k Tüzü ü’nde yer almas�, genelde ba lang�ç olarak kabul 
edilirse de, t�p tarihimiz incelendi inde; 1947-1955 y�llar� aras�nda genel t�p alan�nda ilk 
uzmanl�k deneyimi olan ancak yürütülemedi i için kald�r�lan “Genel Sa l�k Uzmanl� �” 
gibi ilginç örneklerin varl� �n� saptamak mümkündür (3,4).

Prof. Dr. İlhami ÜNLÜOĞLU1

Aile hekimliğinde akademik 
ilerleme ve TAHUD

1. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, ESKİŞEHİR
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Tababet Uzmanl�k Tüzü ü’nde (TUT) 1983 y�l�nda yer alan AH uzmanl�k e itiminin 
ba lamas�nda, 1984 y�l�nda Gazi Üniversitesi T�p Fakültesi’nde AH Anabilim Dal�’n�n 
(AD) kurulmas� ilk ad�m oldu. Faaliyete geçemeyen bu giri imden sonra, uzmanl�k 
e itimi üniversitelerden önce 1985 y�l�nda Ankara, stanbul ve zmir’deki Sa l�k 
Bakanl� �’na ba l� e itim hastanelerinde ba lam� t�r (3,5).

1990’l� y�llarda geli imini sürdürmekte ve özellikle akademik alanda kadro olarak 
güçlenmekte olan AH disiplini yeterince destek görmemi tir. Bu y�llarda; AH asistanl�k 
kadrolar� çok s�n�rl� ve düzensiz olarak da �t�lm� , uzmanlar�n birinci basamakta çal� malar� 
sa lanamam� , Sa l�k Bakanl� � e itim hastanelerinde AH e  ikleri olu turulamam�  ve 
baz� illerde ba layan pilot uygulamalar yeterince desteklenmemi tir. AH disiplini ile 
ülkede birinci basamak sa l�k hizmetlerinin geli tirilmesi amac�yla getirilmek istenilen 
sa l�k sunum sistemi terminoloji nedeniyle kar� �kl� a yol açm�  ve yeni getirilmek iste-
nilen sisteme kar � olan siyasi ve akademik çevrelerin disipline de so uk bakmalar�na yol 
açm� t�r (4,6,7).

Ankara’da bir grup öncü AH asistan� taraf�ndan 25 Temmuz 1990’da kurulan Aile 
Hekimleri Uzmanl�k Derne i (AHUD), mevzuat gere i 22 Mart 1998 tarihli Bakanlar 

Tablo 1. Türkiye’de Aile Hekimliği disiplininin akademik unvanlardaki ilk isimleri
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Tablo 1. Disiplinimizin yıllara göre yeni doçent ve profesör sayıları

Kurulu karar� ile isminin ba �nda “Türkiye” kelimesini kullanma izni verilmesi ile Türkiye 
Aile Hekimleri Uzmanl�k Derne i (TAHUD) olarak yoluna devam etmi tir. TAHUD 
kurulu undan itibaren AH uzmanl�k e itiminin geli tirilmesi konusunda çal� malar�na 
ba lam� , çok say�da etkinlik düzenlemi , dergi ve kitaplar yay�nlam� , ya anan sorunlar�n 
çözümü için çaba sarf etmi  ve halen bu yakla �m�n� sürdürmektedir.  Derne imizin ilk 
önemli etkinli i 25-26 Kas�m 1993 tarihlerinde I. Ulusal Aile Hekimli i Kongresi’nin 
stanbul’da düzenlenmesidir. Bu etkinlik o dönemde akademik alan� hede  eyen 

meslekta lar�m�z için umut dolu bir gelece in � � �n� yakm� t�r (4,8,9).
Ülkemizdeki AH’nin geli imindeki önemli kilometre ta lar�ndan birisi de; 16 Tem-

muz 1993’de Üniversiteler Aras� Kurul’un (ÜAK) önerisi üzerine, Yüksek Ö retim 
Kurulu’nun (YÖK) üniversitelerde AH anabilim dallar�n�n kurulmas� ile ilgili 12547 
say�l� karar� oldu. YÖK’ün bu karar�n� takiben 17 Eylül 1993’de ilk AH AD Trakya 
Üniversitesi’nde kuruldu ve o y�l uzmanl�k e itimine ba land�. 1993 y�l�ndaki bu h�zl� 
tempo 1994’de de sürdü ve 27 May�s 1994 tarihinde bir AH uzman� ilk olarak (Osman-
gazi Üniversitesi’nde) akademik kadroya atand�. lk kurulan AD’lerin ço unda kurucu 
ba kan olarak halk sa l� �, dahiliye, gö üs hastal�klar� gibi di er disiplinlerden akademis- 
yenler görevlendirilmi lerdi (10).

Osmangazi Üniversitesi’nde ilk AH uzman� ö retim üyesi atamas�n� yeni akademi-
syen atamalar� izledi. Ancak; Türkiye’de AH disiplininin geli im sürecinde ya anan so-
runlardan birisi de; AH akademisyeni yeti tirilmesi idi. SB e itim hastanelerinde ba layan 
uzmanl�k e itimlerinin ilk mezunlar�nda s�nav jürileri dönemin Tababet Uzmanl�k 
Tüzü ünde AH rotasyonlar�n� olu turan kliniklerin e  erinden olu mu tu (6,11).

 Ülkemizde 1994 y�l�nda AH’nin akademik geli imi ile ilgili bir ilk daha ya and� ve 
disiplinimizde ilk doçentlik ba vurusu yap�ld�. Bu genç disiplin için doçentlik jürisinin 
olu turulmas� da bir sorun oldu. Uzmanl�k s�navlar�nda uygulanan yöntem buraya da 
ta �narak çözüm bulundu; genel cerrahi, kad�n hastal�klar� ve do um,  psikiyatri ve pe-
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54

Aile hekimliğinde akademik ilerleme ve TAHUD

diatrik kardiyoloji disiplinlerinin akademisyenlerinden olu an bu jüride, üyelerin AH 
e itimi ile ilgili deneyimleri yoktu. lk jürinin olu umundaki bu standardize edilemeyen 
durum, takip eden y�llarda da devam etti. Doçentli e ba vuran adaylar 1995 y�l�nda 
s�nav�n yay�n a amas�nda ba ar�l� oldular  (11).

1996 y�l�ndaki doçentlik s�nav�nda önceki iki adaya yeni bir aday�n daha eklenmesiyle 
aday say�s� üçe yükseldi. 1996 y�l�nda jüride ilk kez halk sa l� � ö retim üyeleri de jüriye 
girdiler. O y�lki jürinin bir özelli i de; be  üyenin üçünün AH AD ba kanl� � görevini 
yürütmekte olmalar� idi. 1996 y�l� Türkiye’de AH’nin akademik geli im tarihinde ilk kez 
AH doçentlik s�nav�n�n kazan�lmas� ile yerini ald�. ki aday ba ar�l� olarak disiplinimizin 
ilk doçentleri unvan�n� kazand�lar (11).

1997 y�l�ndaki jüri “üç üyelik özel jüri” idi ve üç halk sa l� � profesöründen olu mu tu.  
Özel jüri uygulamas� 2000 ve 2009 y�llar�nda da uyguland�. lk kez 2001 y�l�nda ise; bir 
aday�n önceki y�ldan olmas� ve 2 aday�n da yeni ba vurmas�ndan dolay� iki ayr� jüri ku-
ruldu. 

2000 y�l�nda doçent say�m�z alt�ya ula t�. 2001 y�l�nda Aile Hekimli i disiplininin 
doçentlik s�navlar�ndan ç�kar�lmas�na yönelik ya anan kriz, uzmanl�k derne imiz 
TAHUD’un ve mevcut AD’lerin birlikte hareketi/mücadelesi ile a �ld� ve önemli yara al-
madan akademik geli im sürecine devam edildi. 2002 y�l�nda doçentlik s�nav ve ba lant�l� 
olarak profesörlük atanma kriterleri yükseltilerek de i tirildi (12). 

Grafik 1. Disiplinimizin yıllara göre yeni doçent ve profesör sayıları  (01.07.2015 tarihine kadar)
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2002 y�l�nda disiplinimizin ilk doçentlerinden birinin profesörlü e yükselerek 
atanmas� önemli bir geli me oldu. Ayn� y�l doçent say�m�z da dokuza ula m� t�. Bu 
y�llarda (1994-2005) jüriler rotasyon yap�lan AD ö retim üyelerinden olu tu; tek olum-
lu geli me AD ba kanl� �n� yürütmekte olan hocalar�m�z�n jürilerde görev almalar� idi.

TAHUD, Yeterlilik Kurulu çal� malar�na üniversitelerde AD’lerin kurulmas�n� takip 
eden y�llarda (1996), ülkemizde öncü olarak ba layan uzmanl�k derneklerinden biridir. 
Haz�rl�klar�n sürdü ü dönemde TAHUD MYK bünyesinde koordine edilen çal� malarda 
ilk ba kan 05.10.2003’de atand� ve ilk TAHYK seçimi 2004 y�l�nda Bursa’da düzenlenen 
6. Ulusal Aile Hekimli i Kongresi içinde gerçekle ti. (11). 

2005 y�l�nda doçentlik ba vurular�n artmas� ile iki jüri kuruldu ve ilk olarak AH 
uzman� kökenli bir profesör, doçentlik jürilerimizde yer ald�. 2006 y�l� AH tarihine 
doçentlik s�navlar� aç�s�ndan en ba ar�l� y�l olarak geçti ve disiplinimiz 9 yeni doçent 
kazand�. Toplam 5 s�nav�n yap�ld� � bu y�lda olu turulan jürilerin birinde ilk kez Aile 
Hekimli i Uzman� kökenli üyeler ço unlukta idiler. 

2007–2008 y�llar�nda olu turulan dört jüride di er disiplinlerden görevlendirilen üye-
lerin bir k�sm�n�n görevi kabul etmeyip, çekilmeleri üzerine karma a ve gecikmeler ya and�.

* Bir profesörümüz vefat etmiş, bir profesörümüz emeklidir.

** Bir doçentimiz emekli/yurt dışındadır.

*** Birinci basamakta çalışan doçentlerin ikisi aile hekimliği uygulamasındadır. 

Tablo 3. Doçent ve profesör unvanlı aile hekimliği uzmanlarının görev yerleri
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2010 y�l� ba �nda disiplinimizin doçent say�s� 49’a yükselirken, bu doçentlerin sekizi 
profesörlü e atanm� lard�. 

Son y�llarda tamamen AH uzmanlar� ve AD ba kanlar�m�zdan olu an jürilerin 
olu umu gerçekle ti. 2012–2015 y�llar� aras�nda gerçekle en 26 s�nav�n dokuzunda jüri-
ler tamamen AH uzmanlar� ve AD dal� ba kanlar�m�zdan olu an jürilerdi.

01.07.2015 tarihi itibar� ile disiplinimizde 109 aile hekimli i doçenti mevcut olup, 
bu doçentlerimizin 32’si profesörlü e atanm� lard�r. Bu doçentlerimizin 74’ü (% 67,9) 
ilk s�navda, 25’i (% 22,9) ikinci s�navda, 10’u ise (%9,2) üçüncü s�navlarda ba ar�l� 
olmu lard�r.

Ülkemizde AH’nin akademik alanda geli mesi, disiplin olu umundaki güçlü bir yap� 
olarak dikkati çekmektedir. Mezuniyet öncesi ve sonras� e itime katk�lar�n yan� s�ra; saha 
uygulamalar�na; politika üretme, e itim ve ilkelere sahip ç�kma aç�s�ndan önemli bir 
destek olu turmaktad�r. Ayr�ca uluslararas� ba lant�lar�n kurulmas� ve geli tirilmesinde 
büyük katk�s� olmu  ve olmaktad�r.
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TAHUD’un WONCA üyeliği ve ilişkiler

TAHUD’un WONCA’ya katılım süreci

Uz. Dr. Erdem BİRGÜL1

1. Özel muayenehane hekimi, İSTANBUL

1996 Haziran ay�nda stanbul’da yap�lan HABITAT 2 Konferans�n�n Sa l�k Kozas� 
toplant�lar�na kat�larak TAHUD’u tan�tmay� hede  edik. Haz�rlanan ngilizce TAHUD 
tan�t�m doküman�n� kat�l�mc�lara ilettik. Bu s�rada ba ka bir toplant�ya konu mac� olarak 
kat�lan Dr. Donald Rae’nin WONCA eski genel ba kan� oldu unu ö renerek kendisi ile 
tan� t�k. Hemen stanbul’da bir ube toplant�s� düzenleyerek kendisini konu mac� olarak 
davet ettik ve üyelerimiz ile tan� t�rd�k. Dr. Donald Rae’nin verdi i bilgiler do rultusunda 
Merkez Yönetim Kurulunu bilgilendirerek WONCA ile ileti im kurduk. Dr. Don Rae’nin 
TAHUD hakk�nda bilgilendirme mektubu da yazd� � WONCA Dünya Genel Sekreteri 
Prof. Wes Fabb’a ba vuru talebimizi ilettik. Prof. Wes Fabb bize ba vuru prosedürü ve o 
zaman ad� European Society of General Practice / Family Medicine (ESGP/FM) olan 
WONCA Avrupa Bölgesi hakk�nda bilgi verdi. Sonraki y�llarda vefat eden bu iki de erli 
WONCA yöneticisini sayg� ile an�yoruz.

ESGP/FM ba kan� Dr. Frede Olesen’in 11 Temmuz 1996 tarihli mektubu ile WON-
CA Avrupa Bölgesi ile ileti imimiz ba lad�. Bu sürede ülkemizde Aile Hekimli inin bir 
uzmanl�k dal� olmaktan ç�kar�lmas� ile ilgili giri imler vard�. TAHUD’un YÖK ve di er 
platformlarda Aile Hekimli i Uzmanl� �n� savunmas�na destek olmas� amac�yla Dr. Frede 
Olesen’dan Avrupa Ülkeleri ve Avrupa Birli i’nde Aile Hekimli i Uzmanl� �n� destekle-
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yen çal� malar ve dokümanlar� bize iletmesini istedik. Kendisinin iletti i dokümanlar 
TAHUD’un uzmanl� �m�z� savunma çal� malar�nda çok yard�mc� oldu.  

WONCA’ya tam üyelik süreci ile ilgili de erlendirmeler devam ederken Avrupa Böl-
gesi Konsey toplant�lar�na ‘gözlemci üye’ (observing member) statüsünde kat�lma hakk� 
elde ettik. 1997 y�l�nda Prag’da yap�lan WONCA Avrupa Kongresi’ne kat�ld�k. Kongre-
nin hemen öncesinde yap�lan WONCA Avrupa Bölgesi Konsey toplant�s�nda, gözlemci 
üye olarak 29 Haziran 1997 tarihinde ilk kez kat�lan TAHUD’u, MYK görevlendirmesi 
ile Dr. Mehmet Ungan, Dr. Hakan Sezer ve Dr. Erdem Birgül temsil etti.      

1998’de Dublin’de tap�lan WONCA Dünya Kongresi’nde Prof. Wes Fabb ile tan� t�k 
ve kendisi bizi yeni seçilen Avrupa Bölgesi Ba kan� Prof. Chris van Weel ile tan� t�rd�. 
O y�l Avrupa Konsey toplant�s� ba ka bir ehirde ve erken bir tarihte Dünya Konsey 
toplant�s� ile birlikte yap�ld� �ndan konsey toplant�s�na kat�lamad�k.     

WONCA Dünya üyelik prosedürü gere i TAHUD tüzü ü ngilizceye çevrilerek 
WONCA’ya resmi ba vuru yap�ld�.  

Bundan sonra s�ras�yla 1999 Mayorka – spanya, 2000 Viyana Avrupa Kongrelerine 
gözlemci üye statüsündeki TAHUD’u temsilen Dr. Erdem Birgül kat�ld�. 3-7 Haziran 
2001 Tampere, Finlandiya toplant�s� konsey toplant�s�na, yak�n tarihli Durban – Güney 
Afrika’da yap�lan WONCA Dünya Kongresi’ne kat�ld� �m�z için kat�lamad�k. Dünya 
Konsey Toplant�s� da yine ayr� bir kentte ve önceki bir tarihte yap�lm� t�.

Bu s�rada WONCA Dünya Üyelik Komitesi TAHUD’un üyeli e uygun oldu unu 
onaylad�. Dönemin TAHUD Ba kan� Dr. Tunga Tüzer’in imzalad� � ba vuru formu ile 
9 Haziran 2002 tarihinde Londra’da yap�lan Avrupa Konsey Toplant�s�nda WONCA 
Avrupa’ya da resmi ba vuru yap�ld�. Konsey toplant�s�nda son kez gözlemci üye olan 
TAHUD’u Dr. Erdem Birgül temsil etti.    

2003 Ljubljana - Slovenya WONCA Avrupa Kongresinde yap�lan Avrupa Konsey 
Toplant�s�nda TAHUD ilk kez asil üye olarak temsil edildi. Bu toplant�da TAHUD’u 
Konsey Üyesi olarak Dr. Erdem Birgül ve gözlemci olarak Dr. Nezih Da deviren temsil 
etti. 2004 Amsterdam Kongresi’nde de TAHUD ayn� temsilcilerle temsil edildi. 

2004 y�l�nda Orlando – ABD’de yap�lan WONCA Dünya Konseyi Toplant�s�’nda 
TAHUD ilk kez asil üye olarak temsil edildi. Bu Toplant�da TAHUD’u Konsey Üyesi 
olarak Dr. Erdem Birgül ve gözlemci olarak Dr. Nezih Da deviren temsil etti. 

2005 Kos – Yunanistan’da yap�lan WONCA Avrupa Kongresinde TAHUD 2008 
Avrupa Kongresini düzenlemeye talip oldu ve yap�lan oylamada seçildi. Bu toplant�da 
ve daha sonra yap�lan 2006 Floransa, 2007 Paris Avrupa Kongreleri ile 2007 Singapur 
Dünya Konsey toplant�lar�nda TAHUD’u konsey üyesi olarak Dr. Erdem Birgül ve 
gözlemci olarak Dr. Nezih Da deviren temsil etti. 

TAHUD’un ev sahipli i yapt� � ve 4700 kat�l�mc�ya ula an 2008 stanbul Avrupa 
Kongresi’nde de TAHUD’u Dr. Erdem Birgül ve Dr. Nezih Da deviren temsil etti.

 

TAHUD’un WONCA üyeliği ve ilişkiler / TAHUD’un WONCA’ya katılım süreci



59

TAHUD’un WONCA üyeliği ve 
ilişkiler

Prof. Dr. Yeşim UNCU1

Avrupa Genel Pratisyenlik/Aile Hekimli i Birli i (WONCA Europe, WE) 2015 
y�l�na gelindi inde yirmi y�l�n� geride b�rakm�  gönüllü, sivil bir organizasyondur.  
Yap�lanmas�n� tamamlam�  olmakla birlikte, gelece e dönük beklentiler � � �nda 
geli erek büyümeye devam eden dinamik bir yap�s� mevcuttur. Temel misyonu, 
Avrupa’da tüm bireylere en iyi aile hekimli i hizmetinin sunulabildi i bir sa l�k 
sisteminin olu turulmas�nda gerekli e itim, ara t�rma ve di er bilimsel faaliyetler ile 
disiplini desteklemek ve geli tirmektir. TAHUD’un da içinde bulundu u 44 ülkenin 
aile hekimli i uzmanl�k derneklerini/kolejlerini bünyesinde bar�nd�rmaktad�r. 

Genel yap� olarak WONCA Dünya (WW) ile oldukça uyumlu, ancak Avrupa ül-
kelerinin kendi iç dinamiklerini gözeten ve bu anlamda da WW’nin di er be  böl-
gesinden daha farkl� i leyi i vard�r. Gerek kendi iç i leyi i ve gerekse WW ve di er 
sivil toplum örgütleri ile ili kileri, tüzü ünde yer ald� � ekilde sürmektedir. Yönetsel 
fonksiyonlar� ba kan, ba kan yard�mc�s�, genel sekreter, sayman ve üç çal� ma grubu-
nun (EURACT, EQUIP, EGPRN) temsilcilerinin yer ald� � yedi ki ilik bir yönetim ku-
rulu ve üye ülkelerin aile hekimli i birliklerinin temsilcilerinden olu an bir konsey ile 
sürdürülmektedir. WONCA Avrupa Konseyi senede bir kez o y�l Avrupa kongresinin 
yap�ld� � ülkede kongreden bir gün önce toplan�r, konsey üyeleri ve yönetim kurulun-
dan gelen öneriler üzerinde çal� arak gerekli kararlar� al�r. 

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanl�k Derne i’ni temsilen görev ald� �m 2009 y�l�ndan 
itibaren WONCA Avrupa Konseyi alt� Avrupa Kongresi (Basel, 2009; Malaga, 2010; 
Var ova, 2011; Viyana, 2012; Prag, 2013; Lizbon, 2014) ve bir Dünya Kongresi (2010, 
Cancun/Meksika) s�ras�nda bir araya gelmi tir. 

Bu süreçte konsey toplant�larda en s�kl�kla gündemi te kil eden konular�n ba �nda 
WE’nin yaln�zca aile hekimli ini ilgilendiren konularla ilgilenmemesi, Dünya ve 
Avrupa’da sa l�k politikalar�nda daha etkin yer almas�, ülkelerin sa l�k otoriteleri ile 
temasa geçerek aile hekimli i uygulamalar�n�n geli tirilmesine katk�da bulunmas�, 
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akademik ara t�rma ve bilimsel faaliyetlerini geli tirerek aile hekimli i disiplinin 
geli imine katk�da bulunmas� ve üye ülkelerde aile hekimli inin güçlenmesine katk�da 
bulunmas� gelmekteydi. 

WONCA Avrupa Gelecek Planı (2014-2016) 
Haz�rlanan ve 2014 Lizbon Konferans� s�ras�nda tan�t�m� sa lanan bu doküman ile 
WONCA Avrupa’n�n misyon ve hede  eri yeniden gözden geçirilmi , gelecek iki y�ll�k 
dönemde hangi faaliyetlerin planland� � üye ülkelere duyurulmu tur (Ek-1). Bu dokü-
manda yer alan gelece e yönelik planlar, yedi madde ile özetlenen hede  er temelinde 
haz�rlanm� t�r. Bu hede  er unlard�r:
1. WE’nin misyon ve temel de erler ba l� � alt�nda bahsedildi i gibi tüm Avrupa’y� 

kapsayan ve bireylerin en iyi aile hekimli i hizmetine ula malar� için en iyi sa l�k 
sistemini geli tirerek, tüm Avrupa ülkelerinde uygulanabilirli ini sa lamak. 

2. Bütüncül bak�m�n savunuculu unu yapmak. Bunu yatay düzlemde birinci 
basama �n içinde, dikey düzlemde ise di er sa l�k hizmetleri ile koordine olarak 
sa lamak.

3. Halk sa l� � (toplum yönelimli) ve aile hekimli i – GP/FM (birey ve toplum 
odakl�) aras�ndaki ba � güçlendirmek.

4. Avrupa’da tüm t�p fakültelerinde mezuniyet öncesi e itim döneminde aile 
hekimli i kavram�na odakl� e itimin güçlendirilmesine katk�da bulunmak ve aile 
hekimli i uzmanl�k e itiminin tüm Avrupa ülkelerinde geli mesine katk�da bu-
lunmak.

5. GP/FM odakl� bilimsel ara t�rmalar�n geli imine katk�da bulunmak.
6. Sunulan hizmette kalite ve hasta güvenli i bak� �n�n güçlenmesini sa lamak.
7. Tüm bu prensipleri benimsemi  genç ve gelecek vaat eden hekimleri aile hekimi 

olmaya özendirmek.

European Journal of General Practice (EJGP)
Aile hekimli i disiplinin geli tirilmesi amac�yla akademik yap�n�n güçlendirilmesi ve 
bilimsel faaliyetlerin geli tirilmesi önem verilen konulardan birisidir. Bu amaçla WON-
CA Avrupa’n�n resmi yay�n organ� olarak kabul edilen ve 1995’ten beri yay�nlanmakta 
olan ve 2009 y�l�ndan itibaren http://informahealthcare.com/gen adresinden ula �lan 
EJGP’nin desteklenmesi için editör Jelle Stoffers’a görev verilmi tir. 2013 y�l�nda 
EJGP’nin web sayfas�n� en çok kullanan 15 ülkenin içinde Türkiye; Hollanda, ngiltere 
ve Amerika Birle ik Devletleri’nden sonra dördüncü s�rada yer alm� t�r (Ek-2).

Vasco da Gama Hareketi (VdGM)
Avrupa’da 2004 y�l�nda gençler aras�nda ba layan gençlik hareketinin desteklenerek 
gerek yap�sal gerekse yönetsel anlamda gençlere daha çok olanak sa lamay� ilke ed-
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inen WE, bu sayede dinamik yap�n�n kaybolmas�n�n önüne geçmek istemektedir (Ek-
3). Ba lang�çta ba �ms�z bir gençlik hareketi olarak ba layan VdGM bugün WE’nin 
alt� a �ndan (network) birisi olarak kabul edilmi tir. 2014 Lizbon Kongresi’nde gün-
deme al�nan tüzük de i ikli i e er 2015 y�l�nda Türkiye’de yap�lacak olan WE Kon-
seyi s�ras�nda kabul edilecek olursa, WE Yönetim Kurulu’nun sandalye say�s� bir tane 
art�r�larak 7 ki ilik yönetim kurulunun üye say�s� VdGM’den gelecek bir temsilci ile 
8 olacakt�r.

The European Definition of General Practice/Family Medicine
WE, Malaga’da 2010 y�l�nda yap�lan Avrupa Kongresi s�ras�nda Avrupa’da birinci 
basama �n güçlendirilmesi için UEMO (European Union of General Practioners) 
ve EFPC (European Forum for Primary Care) ile bir araya gelerek ortak inisiyatif 
alma karar� ile kongre sonunda bir bildirge yay�nlam� t�r (Ek-4). WE, bu süreçte ‘Aile 
Hekimli i/Genel Pratisyenlik’ tan�m�n�n yeniden yap�lmas� görevini üstlenerek bir 
çal� ma grubu olu turmu  ve 2011’in ba �ndan itibaren çal� malara ba lam� t�r. lk 
kez 2002’de yay�nlanan ve 2005’te revize edilen ‘Aile Hekimli i/Genel Pratisyenlik 
Avrupa Tan�m�’ 2011’de yeniden gözden geçirilerek yay�nlanm� t�r (Ek-5). 

Benzer bir bildirge 2014 y�l�nda Lizbon’da yap�lan kongre s�ras�nda haz�rlanm�  
ve ilgili kamuoyuna duyurulmu tur. WE, APMGF (Portekiz Aile Hekimleri Birli i) 
ve VdGM’nin ortak görü ü olarak yay�nlanan bildirge VdGM’nin 10. ya �n� kutlad� � 
dönemde ‘Dünya Genelinde Daha yi Bir Sa l�k çin Aile Hekimli inde Yeni Rotalar’ 
ba l� � ile yay�nlanarak ayn� zamanda Vasco da Gama’n�n yeni ke i  ere Lizbon’dan 
ba lamas�na tarihsel bir gönderme de yap�lm� t�r (Ek-6). TAHUD’un 2015 y�l�nda ev 
sahipli ini üstlendi i 20. Avrupa Aile Hekimli i Kongresi, WE’nin 20. TAHUD’un 
ise 25. kurulu  y�l�n� kutlad� � bir dönemde yap�lmas� nedeni ile gelece e dönük 
de erlendirme yap�lmas� için mükemmel bir zamanlamad�r. ‘Future of Family Medi-
cine: Being Young Staying Young’ temas� ile devam eden kongre haz�rl�klar� bir yan-
dan disiplinin dinamizmini kaybetmemesi için genç kalmaya vurgu yaparken bir 
yandan da WE’nin kendi öz de erlendirmesini yapaca � bir ortam olacakt�r. Kongre 
bitiminde gelece e dönük bir bildirgenin yay�nlanmas� beklenmektedir.   

WE’nin Etki Gücünü Arttırmaya Yönelik Faaliyetler
WE’nin tan�mlad� � amaç ve hede  er do rultusunda faaliyet gösterebilmesi için yer-
el, bölgesel ve ulusal düzeylerde etki gücünü art�rmas� gereklili inden yola ç�k�larak 
bir tak�m kararlar al�nm� t�r. Mümkün oldu unca ilgili ortamlarda, toplant�larda yer 
alarak faaliyette bulunmak,  al�nan kararlara katk� yapmak ve aç�klamalarda bulunarak 
WE’nin görünürlü ünü art�rmak yeni dönem politikalar�n temelini olu turmaktad�r. 
Bu amaçla yürütülen faaliyetler;

• Aile Hekimli i/Genel Pratisyenlik akademik bölümleri ile daha fazla ili kide 
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olmak ve projeler geli tirmek. Bu ba lamda ülkelerin birbirini daha iyi tan�yabilmesi 
ve WE’n�n üye ülkelerde aile hekimli inin geli imini izleyebilmesi için Prag Konseyi 
(2013) öncesi her ülkenin kendi ülkesindeki sa l�k sistemini ve t�p e itimini özetley-
en 250 kelimelik bir rapor haz�rlamas� istendi. Prag’da Konseye sunulan 13 ülke rapo-
ru (Türkiye Raporu taraf�mdan haz�rlanm� t�r, Ek-7) web sayfas�nda payla �ma aç�ld�. 

• Prag’da 2013 y�l�nda yap�lan Konsey toplant�s�nda al�nan ortak inisiyatif 
karar�ndan sonra, WONCA’y� temsilen Anna Stavdal, EFPC’yi temsilen Diederik 
Aarendonk ve  UEMO’yu temsilen Nena Kopcavar’�n kat�l�mlar� ile WE, EFPC ve 
UEMO iki toplant�da bir araya geldiler. Toplant�dan sonra bas�n aç�klamas�nda ‘Bu üç 
kurumun ortak amac� Avrupa’da birinci basama � güçlendirmektir’ denilerek birinci 
basama �n önemine dikkat çekildi (Ek-8). 

• WHO 18 Mart 2015’te Cenevre’de ‘ya l�l�k ve sa l�k’ ile ilgili geni  kat�l�ml� 
bir toplant� düzenlemi tir. WONCA’y� temsilen Ba kan Michael Kidd yerine Roar 
Maagaard kat�lm� t�r. Toplant�da dikkat çekilen problemlerin ba �nda mevcut sa l�k 
sistemlerinin içerisinde kronik sa l�k problemlerinin ele al�n� �n�n yetersiz oldu u 
ayr�ca sa l�k hizmetlerinin ne kendi içinde ne de sosyal hizmetlerle koordine 
yürümedi inin alt� çizildi. Bu noktada ‘birinci basamak ve aile hekimli i’, problemin 
çözümü olarak gösterildi. DSÖ, ilgili di er verilerin de incelenmesi ile ayr�nt�l� bir 
rapor haz�rlayarak 2015 sonbahar�nda tüm ortaklara iletece ini ve 1 Ekim 2015’ten 
sonra etkili bir organizasyon planland� �n� duyurdu (Ek-9).

• WONCA’n�n di er sa l�k örgütleri ile geli tirdi i ortak görü lerden birisi de cin-
siyet e itsizli inin giderilmesine yönelik karar�d�r. Misyonu insanlar�n ya am artlar�n� 
ve sa l�k düzeylerini iyile tirmek olan WE cinsiyeti bireylerin ve toplumlar�n sa l�kl� 
olma durumlar�nda temel belirleyicilerden birisi olarak kabul etmi tir. 

• WE’nin 2004 y�l�nda Amsterdam’da yap�lan kongresinin ana temas� ‘Uygula-
mada Kalite’ idi ve bu toplant�dan sonra WE içinde birçok yenilikçi proje geli mi tir. 
Bunlardan birisi de WE’nin kongrelerinin kalitesini (ilgi, içerik, ula �labilirlik) 
artt�rmaya yönelik yol gösterici, standartlar� tan�mlayan ve sürekli revize edilmeye 
uygun bir rehberin haz�rlanmas� idi (Ek-10).  
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Avrupa Aile Hekimli i Ara t�rma A � (The European General Practice Research 
Network – EGPRN) Avrupa’da birinci basamakta ara t�rma yapan aile hekimlerinin ba-
�ms�z bir organizasyonudur. 40. y�l�n� bu sene Edirne’de kutlayan EGPRN,  Istanbul’daki 

WONCA Avrupa 2015 Kongresi’nde 20. y�l�n� kutlayan WONCA Avrupa’n�n da ku-
rucusu olan üç kurumdan biridir. EGPRN, WONCA Avrupa’n�n Ara t�rma Network’ü 
olarak da konumlanmaktad�r. Avrupa kurumu olan EGRPN’in, Avrupa ülkelerinde bi-
rinci basamakta ara t�rmaya dahil olan her birey ve kuruma küçük bir aidat ödentisi 
kar �l� �nda üyelik kap�s� aç�kt�r. 

EGPRN ülke konseyi, aidat ödeme durumlar�na göre say�s� de i mekle birlikte yakla-
�k 33 temsilciden olu maktad�r. E er bir ülkeden bir üye var ise o temsilci olabilirken bir-

den fazla üye var ise, usulen, ülkelerdeki üyelerin kendi aralar�nda seçimi ile gönderdikleri 
ki i ülke temsilcisi olmakta, o ülkenin kurumsal üyesi olan bir ya da daha fazla ara t�r-
maya gönül vermi  birinci basamak dernek var ise onlar�n temsilcilerinin de dan� ma 
kurulunda yer almalar� nedeni ile konseye kat�l�p aktif katk� yapmalar�,  kir vermeleri, 
yönlendirmeleri, ara t�rma projeleri getirmeleri, kurul ve komitelerde çal� malar� müm-
kün olmaktad�r. . Konseyde oylama gerekti inde ise bir ülkeden bir ki i, yani o ülkenin 

TAHUD ve EGPRN etkinlikleri

Prof. Dr. Mehmet UNGAN1, Doç. Dr. Pınar TOPSEVER2

1. EGPRN Başkanı ve ülke temsilcisi 

2. EGPRN TAHUD kurumsal temsilcisi
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temsilcisi oy kullanabilmektedir.  EGPRN’in konsey delegelerinin oylar� ile seçilen yedi 
ki ilik yönetim kurulu vard�r ve üç y�l süreyle görev yapmaktad�r.

EGRPN’in halen 275 bireysel, 35 kurumsal üyesi vard�r.  EGPRN o  si ve sekreterya-
s� Maastricht Üniversitesi Aile Hekimli i Bölümü’nde yer almakta, 2015-2018 dönemi 
EGPRN Ba kanl� � ise ülkemizde Ankara Üniversitesi T�p Fakültesi Aile Hekimli i Ana-
bilim Dal�ndad�r. 

1971 y�l� Ekim ay�nda, birinci basamakta çal� an bir kaç akademisyen ve birkaç ara -
t�rmac� aile hekimi Hollanda-Leusden’de aile hekimli inde ara t�rmay� uluslararas� i -
birli i ile yürütmek, geli tirmek için toplanm� lar. EGPRW (önceki ad� Network yerine 
Workshop içermekteydi) aile hekimli inde ara t�rmaya gönül vermi  ilgili ki ilerce kurul-
mu tur. Bazen ara t�rmaya ilgi duyan bir aile hekiminin bazen o ülkenin bir aile hekimli i 
derne inin bazen de akademik kolejinin ev sahipli inde imkanlar� dahilinde toplant�lar 
düzenlenmeye ba land�. Yakla �k her 6 ayda bir eksiksiz farkl� farkl� ülkelerde toplant� 
yap�lm� t�r. 81 düzenli toplant� 1974 Kas�m ay�ndan bu yana kesintisiz düzenlenmi tir. 
Y�lda 2 kez olan bu toplant�lar yakla �k 120-200 aras� kat�l�mc� ile gerçekle mektedir. lk 
10 y�lda bireysel ara t�rmalar�n getirildi i ve bu ara t�rmalarda kullan�lan ara t�rma yön-
temlerinin sistematik yap�c� ele tirilmesi ile daha do ruya eri mesi sa lanmaya çal� �lm� , 
bunu yaparken de i birlikleri do maya ba lam� t�r. Aile hekimli inde önemli  olan usta 
ç�rak benzeri bir ili ki biyolojik ya � fark etmeksizin ara t�rmaya yeni ba layan her aile 
hekiminin ho  kar �layaca �, onu utand�rmayacak ama tam tersi cesaretlendirecek ekilde 
yap�lm� t�r ve halen de yeni  kat�lanlar için di er toplant�lara göre bu oldukça fark edilir 
düzeyde olumlu izlenim vermektedir ve ho  bir gelenek devam etmektedir. Daha sonra-
ki senelerde geli mi  istatistiksel yöntemler, kantitatif ve kalitatif ara t�rma teknikleri ve 
e itimleri de yer alm� t�r. EGPRN Home Visits, Burn-out, Eurobstacle gibi birçok çok 
merkezli Avrupa projesinde yer alm�  ve çal� malar yapm� t�r.  

1995 y�l�nda European Society of General Practice/Family Medicine (ESGP/FM) adl� 
organizasyonun WONCA Avrupa Bölgesi’ne dönü mesi s�ras�nda, o zamanki EGPRW 
temel ta lardan biri olmu tur.  

Sizlerle EGPRN’i  tan� t�rma mutlulu unu payla mak amac�yla ben Mehmet Ungan, 
yeri gelmi ken k�sa bir an�m� anlatmak isterim: “Türkiye’de Aile Hekimli inde akademik 
geli mede önemli anlardan biri de, Prof. Christos Lionis ile temas kuran o zamanki TA-
HUD Ba kan� Dr. Zerrin Ba er’in bana EGPRW toplant�s�na kendi olanaklar�m ile gidip 
gidemeyece imi sormas� ve ard�ndan biraz tereddüt ile de olsa Girit’e giderek konferan-
s�n yerini ke fetmeye çal� �rken bir toplant� salonunda konu an 3-5 ki i aras�ndan s�yr�la-
rak yakla an, ufak tefek bir adam�n kendini tan�t�p ”ho  geldin Türk” dedi i 1998 y�l�n�n 
Ekim ay�d�r. Orada dostlu umuzun geli meye ba lamas�n�n ard�ndan Prof. Lionis’in s�k 
s�k ülkemize gelerek camiam�z�n akademik geli imine katk�da bulunmu  oldu unu da bu 
vesileyle hat�rlamam�z do ru olacakt�r. O toplant� dahil kesintisiz tam 34 EGPRN top-
lant�s�na gönüllü olarak kat�ld� �m� ve zevk ald� �m� anlatabilmek için belirtmek isterim 
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ki tek biri için dahi maddi destek almadan kat�ld�m. Ard�ndan arkada lar�m�z�n kat�l�m� 
için oldukça aktif rol oynamaya çal� t�m ve san�r�m bunu bir EGPRN toplant�s�n� Anka-
ra’ya alarak be  y�l sonras�nda ba ard�m.” 

EGPRN tarihinde en önemle vurgulanan toplant�lardan biri, Ankara Dedeman 
Otel’de 2003 May�s ay�nda düzenlenmi tir. Asl�nda sadece Avrupa aç�s�ndan de il bi-
zim için de tarihi bir kongredir.  Çünkü ülkemizde Aile Hekimli i disiplininin ara t�r-
malar�n�n Avrupa’daki alan�m�z uzmanlar� ile birlikte sunuldu u ilk “Avrupa Ara t�rma 
Kongresi”dir.Tarihidir çünkü bu gün büyük bir haz ile � �lt�lar�n� izledi im birçok ho-
cam�z Avrupa’da Aile Hekimli i ara t�rmas� ve EGRPW ile ilk kez kar �la m�  ve son-
radan da bir ço u kat�lmaya devam etmi ler, bir çok ara t�rma sunmu lar, geri bildirim 
alm� lar ve bas�l� yay�na çevirmi lerdir. Avrupa zaten tarihi oldu unu vurgulamaktad�r 
çünkü EGPRW ülke konseyi bu y�llanm�  kurumun ad�n� ‘EGPRW’ (Workshop) den 
‘EGPRN’e (Network) Ankara’da çevirmi tir.  Ve geri bildirimlerden anla �ld� � kadar� ile 
en önemlisi o toplant�yla beraber Avrupal� ara t�rmac�lar ülkemizi, bizleri tan�m� , Türki-
ye aile hekimli inde ara t�rma aç�s�ndan ve aktif kat�l�m aç�s�ndan EGPRN içerisinde ve 
ard�ndan WONCA kapsam�nda çok yükselmi tir. Bundan bir sonraki toplant� Verona’da 
yap�ld� �nda Türkiye’den kat�l�mc� say�s� göz kama t�rm� t�r. Ankara’dan (2003) sonra, 
Antalya (2008), Ku adas� (2013) ve en son olarak da 40.y�l�n� eski ba kanlar�n da kat�l�m� 
ile co kulu kutland� � ve ba kanl� � devir ald� �m�z Edirne’de (2015) olmak üzere 4 kez 
toplant� düzenleyerek kat�ld� � y�ldan bu yana en çok toplant� düzenleyen ülke olarak da 
Türkiye dikkat çekmektedir. 2012 yilinda TAHUD EGPRN’e kurumsal uye olmustur ve 
EGPRN Danisma Kurlunda, EGPRN Arastirma Koordinasyon Komitesinin genel sekre-
terligini de yurutmus olan Doc. Dr. Pinar Topsever tara  ndan temsil edilmistir.

EGPRN tipik arkada l�k havas�n� kaybetmeden kalitesini artt�rmaya devam etmi  ve 
dünyadaki di er ara t�rma a lar� ile de ili kiye geçerek ufkunu geni letmeye çal� maktad�r. 
EGPRN herkese aç�k bir web sitesine sahiptir ve bu yolla ilgi duyan herkese bilgi edin-
me aç�kl� �n� sunmaktad�r. Geçmi  kongre bildiri özetleri, önemli konu malar�n özetleri, 
ülkelerden önemli durumlarda gönderilen raporlar, Avrupa dergilerinde bas�lan pozisyon 
bildirileri, kaynak bir döküman olan Avrupa Ara t�rma Ajandas�, gelecek kongreler ve te-
malar� bu sayfada gözlenebilir. EGPRN üyelerine ara t�rmalar�nda ihtiyaç duyduklar�nda 
dan� manl�k da vermekte, benzer çal� ma ve dü ünceler içinde olanlar ile ileti im kur-
malar�n� sa lamakta, ara t�rma üzerine tart� ma imkan� vermekte, metodoloji çal� taylar� 
yapmakta ve seçilen özetlerin European Journal of General Practice’te (EJGP) yay�nlan-
ma imkan� sunmaktad�r (sci-expanded). Web sitesi üzerinden (www.egprn.org) online 
kay�t ve ödeme ile üyelik olana � verirken di er yandan bireysel ve kurumsal üyelerine 
EJGP dergisine “ücretsiz on-line ula �m” hakk�n� tan�maktad�r.

Her May�s ve her Ekim ay�nda EGPRN toplant�lar� Avrupa’da bir ülkede yap�lmak-
tad�r; ileriki kongreler web sitesinden takip edilebilir. Ödemeler do rudan merkeze web 
sitesi arac�l� � ile yap�lmaktad�r. Genelde toplant� bilimsel program� toplant� öncesi çal� -
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ma guruplar� (workshop) ve ülke konseyi toplant�lar� için üç gün, ana toplant� için ise iki 
gün olmaktad�r. Kongre sunumlar� öncesi gün genelde 4 adet workshop ve bazen özel 
çal� ma guruplar� olmakta ve bunlara isteyenler kat�lmaktalar. Bunlar bazen kalitatif ça-
l� ma yöntemleri, bazen mevcut bir yöntemin geli tirilmesi bazen de zaten devam eden 
bir ara t�rma projesi de erlendirilme ya da iyile tirilmesi ile ilgili olabilmekte ve önce 
gelen kay�t olur prensibi ile ilgi duyan herkese küçük bir ek ücret kar �l� � bu s�n�rl� say�l� 
kat�l�m� (20) olan çal� ma guruplar� aç�k olmaktad�r. Bu kat�l�m�n serbest oldu u ilk gün 
ak amüstü genelde Belediye ba kan�, Vali gibi ehrin ileri gelenlerinden birinin ya da e er 
bir üniversite ise Rektörünün ev sahipli inde yine toplumun görebilece i, aile hekimli i-
nin desteklenmesi amac� ile görünebilirli inin en fazla olabilece i, ehir Belediye binas�, 
Konser salonu, tarihsel ve sosyal önemi olan bir yerde o ak am orada olabilenler için 
giyimin normal oldu u aç�l�  kokteyli bir ya da en fazla iki k�sa “ ho  geldin” konu mas� 
ile kar �lan�lmaktad�r.

Toplant�lar önceden ev sahibi ülke taraf�ndan önerilen ve yönetim kurulu taraf�ndan 
incelenerek kabul edilmesi halinde konsey taraf�ndan onaylanarak belirlenmi  bir “tema” 
ile haz�rlanmakta ve o konuda iki uluslararas� ara t�rmac� tespit edilip iki ayr� sabah da-
vetli konu mac� olarak yapt� � yap�lan ara t�rmalar� i aret ederek tema hakk�nda uzman-
l�klar�n� sergilemeleri ilgi ile beklenmektedir. Ard�ndan, “Tema uyumlu ara t�rma sözel” 
sunumlar�, “Tema ile ilgili olmayan ara t�rma” sunumlar�,  bir ara t�rma  krini payla mak 
ya da yap�lan ara t�rmaya bir ortak aramak ya da mevcut ara t�rma esnas�nda kar �la �lan 
bir sorunu a abilmek için yard�m aray� � ile haz�rlanan “bir slide/be  dakika”  sunumlar� ve 
zevkli yap�c� tart� malar�, posterine atanan bir ba ka ara t�rmac�n�n kendi yerine sundu u 
posterinin ba �nda olan ara t�rmac�n�n, salonun dörtte birinin seyirci olarak poster panosu 
önünde sordu u sorulara cevaplar� ve katk�lar ile heyecan ve zevk ile geçen “K�lavuzlu 
Poster Oturumlar�” kat�lanlar�n iki tam günü zaman�n geçti ini anlamadan bir solukta 
tamamlamalar�, anlat�lmas� zor, gerçekten ya anmas� gereken bir ortam. Titizlikle seçilen 
juri üyelerinin puanlamas� ile en yüksek puan alana verilen poster ödülü töreni ise zevk 
ile beklenen bir ba ka an.  Normal kongre sunumlar� iki tam gün devam ederken birinci 
gün sonunda etraftaki aile hekimli i (ASM benzeri) prati i yap�lan yerlere kongre kat�-
l�mc�lar�n�n e it say�da bölünerek götürülmeleri ve orada hem ortam görme hem de bilgi 
alma esnas�nda yap�lan ikramlar ile güzel bir ak amüstü geçirilmesi, içinde bulunulan 
ülkeyi tan�ma ve sosyal temas�n ba lamas� için oldukça iyi bir f�rsat olmakta.

Toplant�n�n bitiminin ak am� ise kat�l�m�n iste e ba l� oldu u bir yemek ve dans ge-
cesi düzenlenmektedir. Tüm kat�l�mc�lar müzi in ve dans�n evrenselli i ile kayna t�r�c� 
özelli inin katk�s� ile güzel bir gece geçirip ard�ndan alt� ay sonraki EGPRN toplant�s�na 
de in günlük çal� ma ortamlar�na, ülkelerine dönmektedirler. 

EGPRN toplant�lar� k�demli ve k�demsiz ara t�rmac�lar�n ortak bir zeminde çekin-
meden rahatl�kla bulu abilmelerini sa lamas� aç�s�ndan Avrupa’da oldukça popülerdir. 
Buradan seçilen özetler y�lda iki kez EJGP’te yay�nlanmaktad�r. EGPRN’in bir de son 
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40 y�ld�r düzenledi i ara t�rma kurslar� mevcuttur. Bu kurslar�n uluslararas� e iticilerin 
yer ald� � uzaktan e itim ve yerinde e itim karma �k bir modeli üzerinde çal� �lmakta ve 
yak�nda kullan�ma aç�lmas� planlanmaktad�r.

Bizler, aile hekimli i hayat�m�z boyunca bu kurumun toplant�lar�na kat�lmaktan çok 
zevk ald�k ve fark�nda olmadan çok ö rendik, payla t�k. Sizlere de uluslararas� ortama 
ç�kman�z, her zaman yeni bir görgü ve ufuk araman�z,  alt yap�n�z�n asl�nda hiç bir eksi-
inin olmad� �n� görüp fazlal�klar�n�z� nas�l ba kalar� için faydal� hale getirebilirsiniz diye 

kendinizi geli tirmeniz için en uygun mütevazi ve orijinal bilimsel ortam olan EGPRN’i, 
bizler yürekten tavsiye ederiz.

www.egprn.org
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25 yılda EQuiP içindeki çalışmalar

Prof. Dr. Zekeriya AKTÜRK1, Prof. Dr. Nezih DAĞDEVİREN2

1. Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, İZMİR

2. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, EDİRNE

EQuiP (Avrupa Genel Pratisyenlik/Aile Hekimli i Kalite Derne i) Aral�k 1991 tari-
hinde kurulmu  olup WONCA Avrupa’n�n alt çal� ma gruplar�ndan biridir. EQuiP’te 27 
Avrupa ülkesinin delegasyonu bulunmaktad�r. Her ülkenin bir veya iki delegesi vard�r. 
Daha önce ad� “European Working Party on Quality in Family Practice” olan dernek 
2002’de ad�n� ve yönetim eklini de i tirmi , “European Society for Quality and Safety 
in Family Practice” olmu tur.

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanl�k Derne i’nin EQuiP’e üyelik süreci 2-6 Temmuz 
2000 tarihleri aras�nda Viyana’da yap�lan WONCA Avrupa kongresi ile ba lam� t�r. O 
zamanlar Trakya Üniversitesi T�p Fakültesi Aile Hekimli i Anabilim Dal�’nda yard�mc� 
doçent olarak görev yapan Dr. Zekeriya AKTÜRK bu kongreye kat�lm�  ve EQuiP 
taraf�ndan düzenlenen bir çal� tayda EQuiP ba kan� Dr. Richard Grol (Hollanda), Dr. 
Ferdinand Gerlach (Almanya), Dr. Hans-Joachim Szecsenyi (Almanya) ve Dr. Hans 
Joachim Fuchs (Avusturya) ile tan� m�  ve EQuiP’in çal� malar� hakk�nda bilgi alm� t�r.

20 A ustos 2000 tarihinde TAHUD stanbul ubesi Ba kan� Dr. Erdem B RGÜL 
taraf�ndan EQuiP ba kan�na yaz�lan mektupla bilgi al�nm� t�r. EQuiP ba kan�ndan gelen 
cevap üzerine 3 Ekim 2000 tarihinde TAHUD ba kan� Dr. Tunga TÜZER taraf�ndan 
yaz�lan mektupla Dr. Zekeriya AKTÜRK EQuiP Türkiye delegesi olarak önerilmi  ve 
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kabul edilmi tir. Böylece TAHUD’un EQuiP’teki temsiliyeti 2000 y�l�nda ba lam� t�r.
TAHUD ad�na ilk toplant�ya kat�l�m 22-24 Kas�m 2001 tarihlerinde Fransa Rouen’de 

yap�lan delegeler toplant�s�nda gerçekle mi tir. Bu tarihten sonra alt� ayda bir yap�lan 
toplant�lara düzenli olarak kat�lmaya özen gösterilmi tir. 

EQuiP’te her ülke iki delege ile temsil edildi inden 12 ubat 2002 tarihinde Dr. 
Süleyman GÖRPEL O LU ikinci delege olarak önerilmi  ve kabul edilmi tir. 2004 
y�l�ndan sonra Dr. Süleyman GÖRPEL O LU’nun yerine Dr. Nezih DA DEV REN 
görevlendirilmi tir.

EQuiP, aile hekimli i ve birinci basamaktaki sa l�k kalitesini iyile tirmek üzere poli-
tikalar geli tirmekte, araçlar üretmekte, e itimler vermekte ve ara t�rmalar yapmaktad�r. 
Tamamlanm�  projeler aras�nda birinci basamakta hastalar�n hekimleri de erlendirmesi 
ölçe i “EUROPEP” vard�r. Bu ölçek delegeler taraf�ndan Türkçe’ye uyarlanm�  ve TC 
Sa l�k Bakanl� � taraf�ndan da aile hekimli i uygulamas�nda hasta memnuniyetini ölçmek 
için kullan�lmaktad�r. 

Türkiye delegeleri EQuiP’teki temsil süreleri içerisinde birçok projede çal� m� lard�r. 
“European practice assessment”, “Endikatörler”, “Tools and methods for quality improve-
ment”, “Professional health”, “Teaching quality” ve “Health records” bunlardan baz�lar�d�r.

EQuiP delegeleri sa da listede belirtilen toplant�lara kat�lm� lard�r:
TAHUD’un Kas�m 2011’de ald� � bir kararla bu tarihten sonraki toplant� kat�l�mlar�nda 

bir delegenin ula �m ve konaklama giderleri TAHUD taraf�ndan kar �lanmaya ba lanm� t�r. 
Bu tarihten önceki toplant�lara delegeler kendi imkanlar�yla kat�lm� lard�r.

EQuiP yönetim kurulu 2015 y�l� itibariyle u üyelerden olu maktad�r: Piet Vanden 
Bussche (Seçilmi  Ba kan, Belçika), Tina Eriksson (Önceki Ba kan, Danimarka), Andree 
Rochfort (Sekreter, rlanda), Zekeriya Aktürk (Sayman, Türkiye), Zlata Ozvacic (Üye, 
Macaristan), Zalika Klemenc Ketis (Üye, Slovenya) ve Hector Falcoff (Üye, Fransa).

Dr. Zekeriya AKTÜRK 2011-2014 y�llar� aras�nda EQuiP’in bir çal� ma grubundan 
Danimarka’da kay�tl� bir derne e dönü türülmesi sonras�nda olu turulan kurucu yöne-
tim kurulunda sayman olarak görev yapm� , görev süresi sonunda ayn� göreve 2014-2017 
y�llar� için yeniden seçilmi tir. 

2001-2015 y�llar� aras�nda Türkiye EQuiP toplant�lar�na iki kez ev sahipli i yapm� t�r. 
EQuiP’in kapal� bir kulüp olmaktan ç�k�p üyeli e aç�k bir derne e dönü tü ü toplant� 
23-25 Kas�m 2012 tarihleri aras�nda Erzurum’da yap�lm�  olup ilk bireysel üye olarak da 
Dr. Ay e ÇAYLAN EQuiP’e üye olmu tur. 

EQuiP Türkiye delegeleri, kat�ld�klar� toplant�lara düzenli olarak Türkiye’den haberler 
götürmü  ve toplant�lardan sonra haz�rlad�klar� raporlar� da Türkiye’deki meslekta lar�yla 
payla m� lard�r. Raporlar http://www.equip.ch/  x/about_equip/national_pages/turkey/ 
adresinden,  ve http://www.aile.net/equip/index.htm adreslerinden yay�nlanmaktad�r. 
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#* Yeri Tarihi Kat l m durumu 

20 Rouen, Fransa 22-24 Kas m 2001 Dr. Zekeriya AKTÜRK 

21 Londra, ngiltere 7-9 Haziran 2002 Dr. Zekeriya AKTÜRK 

Dr. Süleyman GÖRPEL O LU 

22 Lizbon, Portekiz 21-23 Kas m 2002 Dr. Zekeriya AKTÜRK 

Dr. Süleyman GÖRPEL O LU 

23 Ljubljana, Slovenya 16-18 Haziran 2003 Dr. Zekeriya AKTÜRK 

Dr. Süleyman GÖRPEL O LU 

24 Heidelberg, Almanya 13-15 Kas m 2003 Dr. Zekeriya AKTÜRK 

Dr. Süleyman GÖRPEL O LU 

25 Amsterdam, Hollanda 30 May s-1 Haziran 2004 Dr. Zekeriya AKTÜRK 

Dr. Süleyman GÖRPEL O LU 

26 Brüksel 10-13 Kas m 2004 Dr. Zekeriya AKTÜRK 

Dr. Süleyman GÖRPEL O LU 

27 Krakov, Polonya 10-17 Nisan 2005 Dr. Nezih DA DEV REN 

28 Kos, Yunanistan 2-3 Eylül 2005 Dr. Zekeriya AKTÜRK 

Dr. Nezih DA DEV REN 

29 stanbul, Türkiye 28-29 Nisan 2006 Dr. Zekeriya AKTÜRK 

Dr. Nezih DA DEV REN 

30 Barselona 23-24 Kas m 2006 Dr. Zekeriya AKTÜRK 

31 Prag 26-28 Nisan 2007 Dr. Zekeriya AKTÜRK 

32 Paris 16-17 Ekim 2007 Dr. Zekeriya AKTÜRK 

33 Bergen 22-24 May s 2008 Dr. Nezih Da deviren 

34 Bükre  7-9 Kas m 2008 Dr. Zekeriya AKTÜRK 

35 Kudüs 4-6 Haziran 2009 -- 

36 Bled 5-7 Kas m 2009 -- 

37 Londra 29 Nisan-1 May s 2010 Dr. Nezih Da deviren 

38 Malaga 5-6 Ekim 2010 Dr. Zekeriya AKTÜRK 

39 Kopenhag 6-7 Nisan 2011 Dr. Zekeriya AKTÜRK 

40 Zagreb 3-5 Kas m 2011 Dr. Zekeriya AKTÜRK 

41 Stokholm 12-14 Nisan 2012 Dr. Zekeriya AKTÜRK 

42 Erzurum 23-25 Kas m 2012 Dr. Zekeriya AKTÜRK 

Dr. Nezih Da deviren 

43 Paris 5-6 Nisan 2013 Dr. Zekeriya AKTÜRK 

44 Bologna 14-16 Kas m 2013 Dr. Zekeriya AKTÜRK 

45 Ljubljana 8-10 May s 2014 Dr. Nezih Da deviren 

46 Talinn 16-18 Ekim 2014 Dr. Zekeriya AKTÜRK 

47 Fishingen 23-25 Nisan 2015 -- 

* Toplant  numaras  
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TAHUD ve EURACT etkinlikleri

Prof. Dr. Okay BAŞAK1, Prof. Dr. Esra SAATÇI2

1. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, AYDIN

2. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, ADANA

EURACT: WONCA Avrupa Bölgesi (ESGP/FM) ‘Network’ 

Kuruluşu   
Avrupa Aile Hekimli i E iticileri Akademisi’nin (European Academy of Teachers in 
General Practice – EURACT) kurulu u, 1974 y�l�nda ilk Leeuwenhorst Grubu’nun 
kurulu una dek uzan�r. Bu grup, aile hekimli i e itiminde yeni  kirler olu turmay� 
amaçlayan bir ‘workshop’ olarak ba lam� t�r ve aile hekiminin rolünü tan�mlamas� ile 
hat�rlanmaktad�r. Bu grubu izleyen ve 1982 y�l�nda kurulan Yeni Leeuwenhorst Gru-
bu, aile hekimli inin bir disiplin olarak ö retilmesi ve ö renilmesi ile ilgili geli melere 
odaklanm� t�r. Bu ö retme ve ö renme tüm düzeyleri (mezuniyet öncesi t�p e itimi, 
uzmanl�k e itimi ve sürekli mesleksel geli im) kapsamaktad�r. 

EURACT 1992 y�l� Mart ay�nda kurulmu tur. E iticilerin en iyi desteklenme eklinin 
kurumsal de il bireysel üyelik yoluyla olaca � dü ünülmü tür. Ancak son dönemde ku-
rumsal üyelik (üniversite bölümleri-anabilim dallar�, ulusal uzmanl�k dernekleri gibi) 
konusunun aktive edilmesi tart� �lmaktad�r. Akademinin amac�, “aile hekimli inin bir di-
siplin olarak ö retilmesi ve ö renilmesi yolu ile Avrupa’da aile hekimli i uygulamas�nda 
yüksek standartlarda bak�m sa lanmas�n� te vik ve idame etmektir”. Kurulu un isminde 

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği’nin 25 Yılı



74

“akademi” kelimesi özellikle kullan�lm� t�r ve amac�, aile hekimli i e iticileri için destek 
ve kaynak sa layacak bir Avrupa yap�s� olu turmakt�r. Ö retmeye yapt� � özel vurguyu 
kullanarak da Avrupa’daki mevcut aile hekimli i örgütleri ile i birli ini amaçlamaktad�r.  

EURACT’�n resmi o  si Hollanda Utrecht’dedir ve resmi dili ngilizce’dir. Yunanistan’�n 
Kos Adas�’nda 5 Eylül 2005 tarihinde düzenlenen EURACT Genel Toplant�s�’nda onay-
lanan tüzük, 26 Nisan 2009 tarihinde Rusya’n�n St. Petersburg ehrinde yenilenmi tir. 

Akademi, kurulu undan bu yana Avrupa’da en fazla bireysel üyeye sahip aile hekimli i 
e itim a � haline gelmi tir. Yakla �k 40 ülkeden 700 üyesi bulunmaktad�r. WONCA Avru-
pa bölgesinde yer alan her ülkeden e iticiler EURACT’a üye olabilirler ve en az üç üyesi 
olan her ülke konseyde temsil edilme hakk� kazan�r. Konsey, Akademi’nin karar verici 
birimidir. Konsey toplant�lar� y�lda iki kez farkl� ülkelerde yap�l�r ve tercihen ev sahibi 
ülkenin ulusal e iticilerinin toplant� veya kurslar� ile birle tirilir. Konseyin yürütme birimi 
olan yönetim kurulu; ba kan, genel sekreter ve saymana ek olarak üç üyeden olu ur.  

Akademi, konsey içindeki çal� malar�n� a �rl�kl� olarak kal�c� komite ve çal� ma 
gruplar� üzerinden gerçekle tirmektedir. Akademide dört kal�c� komite yer almaktad�r: 

• Temel T�p E itimi (Basic Medical Education)
• Uzmanl�k E itimi (Specialty Training)
• Sürekli T�p E itimi/Sürekli Mesleksel Geli im (Continuous Medical Education/

         Continuous Professional Development)
• Üyelik Hizmetleri
Komitelere ek olarak, tan�mlanm�  bir görev veya proje konusunda belirli bir süre 

çal� mak ve sonunda bir yay�n ya da ürün ortaya ç�karmak üzere olu turulan çal� ma 
gruplar� (task forces) vard�r. Örne in; Konferans/E itim, E itsel Ara t�rma, EURACT 
Performans Ajandas�, Web Sitesi, Aile Hekimli i E iticilerinin De erlendirilmesi çal� ma 
gruplar� gibi.

EURACT, 1993 y�l�ndan beri WONCA Avrupa ve WONCA Dünya kongrelerin-
de davetli konu mac� (key-note lecture), ‘workshop’ ve bildiriler ile düzenli olarak yer 
almaktad�r. WONCA Avrupa Bölgesi/Avrupa Aile Hekimli i Birli i’nin kurulu u ile 
EURACT, üç Avrupa a �ndan (network) biri olmu tur ve 1999 y�l�nda spanya’n�n Mal-
lorca kentinde düzenlenen ilk ‘Networkler Konferans�’nda lider rol üstlenmi tir. Bu lider-
lik 2001 y�l�nda Finlandiya Tampere’de düzenlenen ikinci konferansta da devam etmi tir. 
EURACT, di er Avrupa a lar� (EGPRN, EQUIP, EURIPA, ‘International Balint Federa-
tion’) ve di er kurulu lar (UEMO, WONCA ‘Iberoamericana’) ile i birli i yapar.

EURACT ve Türkiye
Ülkemiz 1997 y�l�ndan beri EURACT’da temsil edilmektedir. lk temsilcimiz Prof. Dr. 
Na  z Bozdemir olup, daha sonra ülkemiz 1998-2010 y�llar� aras�nda 12 y�l boyunca 
Prof. Dr. Okay Ba ak (bir dönem EURACT Yönetim Kurulu üyesi) taraf�ndan temsil 
edilmi tir. Prof. Dr. Esra Saatç� 2010 y�l�ndan beri EURACT Türkiye temsilci ini, 2010-
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2013 y�llar� aras�nda komite ba kan� ve 2013’den beri de yönetim kurulu üyesi olarak 
sürdürmektedir. Halen 92 aktif üyemiz bulunmaktad�r. 

Aile hekimli i e itimi, ülkemiz aile hekimlerinin ve TAHUD’un geride kalan 25 
y�ll�k dönemde uluslararas� i birli i ve aile hekimli inin uluslararas� geli imi anlam�nda en 
çok katk�da bulundu u bir aland�r. Türkiye, TAHUD üyelerinin EURACT çal� malar�na 
kat�ld� � daha ilk y�llardan itibaren en fazla EURACT üyesi bulunan ülke unvan�n� 
alm� t�r. EURACT ad�na Avrupa düzeyinde yap�lan e itim etkinliklerinin önemli bir 
k�sm� Türkiye’de yap�lm�  ve özellikle EURACT kurslar� Türkçe olarak birçok kez 
yinelenmi tir. A a �da özetlemeye çal� t� �m�z EURACT etkinliklerinin tümüne EURA-
CT Türkiye temsilcileri ve TAHUD üyeleri etkin katk� sa lam� t�r. Konsey toplant�lar�na 
da iki kez ev sahipli i yapan Türkiye’nin EURACT’daki ve di er a lardaki (networkler) 
aktif kat�l�m�n�n devam�, ülkemizde disiplinimizin geli imi aç�s�ndan önem ta �maktad�r.  

Yayınlar
EURACT aile hekimli i için oldukça önemli belgelere imza atm� t�r. Ülke temsilcile-
rimizin de katk� verdi i bu temel belgeler unlard�r:

• EURACT, 2002 y�l�nda WONCA Avrupa taraf�ndan yay�nlanan ‘Aile Hekimli i 
Avrupa Tan�m�’n�n ba lat�c�s� olup ba yazarlar EURACT Konsey üyesidirler.

• EURACT Aile Hekimli i E itim Gündemi (EURACT Educational Agenda of 
General Practice/Family Medicine) 2005 y�l�nda yay�nlanm� t�r. Aile Hekimli inin 
çekirdek yeterliklerini ö reten e iticiler ve disiplini ö renenler için bir e itim çerçeve bel-
gesi niteli i ta �maktad�r. EURACT E itim Gündemi, sadece Avrupa’da de il Amerika 
Birle ik Devletleri, Arjantin, Brezilya, Bahreyn ve Singapur gibi ülke-lerde de tan�t�lm� t�r. 

• Kas�m 2010’dan itibaren ‘EURACT Newsletter’ yay�nlanmaktad�r. Avrupa Tan�m�, 
E itim Gündemi, Performans Ajandas� ve ‘Newsletter’lar EURACT web sayfas�n�n 
yay�nlar bölümünden ‘pdf’ belgesi olarak indirilebilir (http://www.euract.eu). 

Bunlar�n d� �nda EURACT aile hekimli inin ö retilmesi ve ö renilmesi ile ilgili birçok 
konuda bildirge ve kitapç�klar haz�rlam�  ve yay�nlam� t�r. Bu bildirge ve kitapç�klar�n 
ço una ülke temsilcilerimiz de katk� sa lam� t�r:

• “A survey on recerti  cation and reaccreditation in Europe” 1995
• “Attributes and learning needs of general practice teachers” 1995
• “EURACT Statement on Hospital Posts used for General Practice Training” 1999
• “EURACT Statement on Selection of Trainers and Teaching Practices for Speci  c 

         Training in General Practice” 2002
• “Quality Standards for CPD in Europe” 2003 (EQUIP i birli i ile)
• “EURACT Checklist for Attachment Program Organisers: Teaching general 
   practice in the practice setting in basic medical education” 2005
• “Continuing Professional Development: Integration of Formal CME”
• “Quality Improvement Initiatives” (EQUIP ve EURACT)
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• “Assessment of General Practitioners’ Performance in Daily Practice: The EURACT 
Performance Agenda of General Practice/Family Medicine (EUPA)” 2014

Ayr�ca EURACT Konseyinin çal� ma ürünleri olarak WONCA Avrupa’n�n dergisi 
‘European Journal of General Practice’de yay�nlanan ve ülkemiz temsilcilerinin yazarlar 
aras�nda bulundu u bilimsel makaleler de bulunmaktad�r:

• Ba ak O, Yaphe J, Spiegel W, Wilm S, Carelli F, Metsemakers JFM. Early clinical 
exposure in the medical curricula across Europe: an overview. Eur J Gen Pract 2009; 
15(1): 4–10. 

• Tandeter H, Carelli F, Timonen M, Javashvili G, Basak O, Wilm S, Zarbailov N, 
Spiegel W, Brekke M. A ‘minimal core curriculum’ for Family Medicine in undergradu-
ate medical education: a European Delphi survey among EURACT representatives. Eur 
J Gen Pract 2011; 1-4. 

• Sammut MR. EURACT and the GP teacher. Eur J Gen Pract 2012;249-50. DOI: 
10.3109/13814788.2012.732996 

Toplantılar 
EURACT uluslararas� toplant�lar düzenlemektedir. 1994 y�l�nda Göttingen’de yap�lan 
‘Aile Hekimli inde laç E itimi’, ilk uluslararas� toplant�d�r. Bu toplant�n�n sonucunda 
“Royal College of General Practitioners” taraf�ndan bir süreli yay�n say�s� yay�nlanm� t�r. 
Daha sonraki toplant�lar a a �da yer almaktad�r:

• Lessons from Educational Research – Maastricht, 1998
• WHO Charter & Family Medicine in Europe – Bled, 1999
• Conference on New De  nition and Core Content of Family Medicine – Barcelona, 

2000
• 2002 Higher Professional Education – Maastricht, 2002

Aile Hekimliği Eğitici Eğitimi Kursları
EURACT, Aile Hekimli i Alan E iticileri E itimi kurslar� düzenlemektedir. Bu kurslar 
uzun bir haz�rl�k, uygulama, geli tirme ve standardize olma süreci ya am� t�r. 

EURACT kurslar�nda birinci dönem
Aile hekimli i alan e iticilerinin e itimlerine yönelik Avrupa düzeyinde ortakla ma 

ve standardizasyonu hede  eyen ilk e itici e itimi kursu 1998 y�l�nda Yunanistan’da 
yap�lm� t�r. Bu kurs daha sonra 1999 y�l�nda yine Yunanistan’da ve 2000 y�l�nda Türkiye’de 
olmak üzere iki kez yinelenmi tir. 2000 y�l� Ekim ay�nda Ku adas�’nda yap�lan ve 
EURACT e iticilerinin kat�l�m�yla ngilizce olarak gerçekle en bu kurs, daha sonra 
EURACT’in ve TAHUD’un destekleriyle ve o dönem EURACT Konsey üyemizin in-
isiyati  yle ilki 2001 y�l�nda zmir’de ve sonuncusu 2003 y�l�nda Ankara’da olmak üzere 
yedi kez daha Türkçe olarak yinelenmi tir. Bu kurslara ülkemizden 200’ü a k�n aile hek-
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imi ve aile hekimli i akademisyeni kat�lm�  ve ‘EURACT alan e iticisi’ belgesini alm� t�r. 

EURACT kurslar�nda ikinci dönem
Yunanistan ve Türkiye’de düzenlenen ilk EURACT kurslar�n�n ard�ndan, ilk 

uygulamalar�n deneyimleri de de erlendirilerek EURACT alan e iticileri e itimi kur-
su içerik ve yöntem olarak geli tirilmeye devam etmi  ve Aile Hekimli i E iticileri için 
Leonardo-EURACT kursu (Leonardo-EURACT Course for Trainers in Family Medicine) 
ad� alt�nda yeniden ekillenmi tir. Polonya Aile Hekimleri Koleji’nin yürütücülü ünü 
yapt� � ve EURACT’�n etkin kat�l�m sa lad� � bir Avrupa Birli i projesi (FAMILYMED) 
kapsam�nda geli tirilen bu kurs ilk olarak 2004 y�l� May�s ay�nda Polonya’da alt� ülkeden 
aile hekimli i e iticilerinin kat�l�m�yla EURACT e iticileri taraf�ndan gerçekle tirilmi tir. 
TAHUD ve ülkemiz aile hekimleri ikinci dönem EURACT kurslar�na da önemli 
destek sa lam� t�r. Leonardo-EURACT kurslar�n�n ikincisi, alt� Balkan ülkesinden aile 
hekimlerinin kat�l�m�yla 2005 y�l� May�s ay�nda Ku adas�’nda yap�lm� t�r. 25-28 May�s 
2005 tarihlerinde Ku adas�’nda yap�lan 3. Ulusal Aile Hekimli i Günleri’nden hemen 
önce gerçekle en bu kursa toplam 28 aile hekimli i e iticisi kat�lm� t�r (Türkiye’den 8 
kat�l�mc�). 

Leonardo-EURACT kursu materyali ülkemiz EURACT üyeleri taraf�ndan 
Türkçele tirilmi  ve kurs Türkçe olarak iki kez daha yinelenmi tir. Adnan Menderes Üni-
versitesi T�p Fakültesi Aile Hekimli i Anabilim Dal� ad�na EURACT temsilcimiz Dr. 
Okay Ba ak’�n yürütücülü ünde ve TAHUD zmir ubesinin de ortak olarak kat�ld� � 
‘yenilik transferi’ kapsam�ndaki bir Avrupa Birli i projesi çerçevesinde desteklenen bu 
kurslar 27-30 May�s 2008 tarihleri aras�nda Konya’da ve 18-21 Kas�m 2008 tarihleri 
aras�nda stanbul’da yap�lm� t�r. Türkiye’den EURACT üyesi e iticilerin verdi i bu kurs-
lara 50’inin üzerinde aile hekimi ve akademisyen kat�lm� t�r.

EURACT kurslar�nda üçüncü dönem
Temel e itim becerilerinin ele al�nd� � ilk ve ikinci dönem EURACT kurslar�n�n 

devam� ileri e itim becerileri ve de erlendirme kurslar�yla gelmi tir. EURACT Konsey 
üyesi e iticiler taraf�ndan geli tirilen bu kurslar�n her ikisi Türkiye’de de gerçekle tirilmi tir.

‘Aile Hekimli i E iticileri için EURACT leri E itim Becerileri Kursu (The 
EURACT Advanced Teaching Skills Course for Teachers and Trainers in Family Medi-
cine)’ EURACT-TAHUD i birli i ile 23-27 Mart 2010 tarihlerinde Kapadokya’da 
(Nev ehir) düzenlenmi tir. Dört Avrupa ülkesinden kat�l�mc�lar�n da bulundu u to-
plam 25 aile hekimli i e iticisi bu kursa kat�lm� t�r. Avrupa düzeyinde 2008 y�l�nda 
uygulanmaya ba lanan ‘Aile Hekimli i E iticileri için EURACT De erlendirme Kursu-
nun (EURACT Assessment Course for Trainers in Family Medicine)’ dördüncüsü 1-4 
Aral�k 2010 tarihlerinde Adana’da yap�lm� t�r. EURACT temsilcimiz Dr. Esra Saatç�’n�n 
sorumlulu unda gerçekle tirilen kursa daha önce ‘ileri e itim becerileri’ kursunu alm�  
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25 aile hekimli i e iticimiz kat�lm� t�r. 

EURACT kurslar�nda dördüncü dönem
Aile hekimli i alan e iticilerinin e itimlerinin Avrupa düzeyinde ortakla ma ve 

standardizasyonunu hede  eyen EURACT Aile Hekimli i Alan E iticileri E itimlerinin 
geli im sürecinde son a ama yine bir Avrupa Birli i projesi ile gerçekle tirilmi tir. 
‘Avrupa Aile Hekimli i/Genel Pratisyenlik E iticilerinin Sürekli E itsel Geli imi çin 
Kuramsal Çerçeve (Framework for Continuing Educational Development of Trainers 
in General Practice in Europe – CEDinGP)’ projesi Polonya Aile Hekimleri Koleji’nin 
yürütücülü ünü yapt� �, EURACT ve TAHUD’un etkin ortaklar olarak yer ald� � bir 
Avrupa Birli i ‘yenilik transferi’ projesidir. Projenin ba l�ca hede  , 15 y�l� bulan EURA-
CT deneyiminin gözden geçirilerek EURACT e itici e itimi kurslar�n�n Avrupa düzey-
inde standart bir programa dönü türülmesidir. Proje kapsam�ndaki çal� malarla ilk üç 
dönemde tan�mlanan kurs geli tirme etkinliklerinin ve kurs programlar�n�n bir çerçeve 
içine al�nmas� sa lanm� t�r. Buna göre Avrupa aile hekimli i alan e iticilerinin e itimi 
üç a amada gerçekle tirilmektedir. TAHUD ve onun ad�na proje sorumlulu unu 
üstlenen Dr. Okay Ba ak ve Dr. Dilek Güldal, çerçevenin kuramsal temelinin ve kurs 
programlar�n�n/içeriklerinin olu turulmas�ndan ilk uygulamalar�n gerçekle tirilmesine 
projenin tüm a amalar�nda yer alm� t�r ve temsilcilerimiz uygulama kurslar�na e itici 
olarak kat�lm� lard�r. 

E iticili e ‘yeni ba layanlar�n’ (novice) ‘yetkin’ e iticiler (competent) olmas�n� 
hede  eyen ‘Aile Hekimli i e iticileri için birinci düzey Leonardo-EURACT kursunun 
(Leonardo EURACT level 1 course for teachers in Family Medicine)’ ilk uygulamas�, 27-
29 Haziran 2011 tarihlerinde zmir’de TAHUD’un ev sahipli inde yap�lm�  ve bu kursa 
be i ülkemizden olmak üzere 10 ülkeden toplam 21 aile hekimli i e iticisi kat�lm� t�r. 

‘Yetkin’ e iticilerin ‘usta’ e iticiler (pro  cient) olmas�n� hede  eyen “Aile Hekimli i 
e iticileri için ikinci düzey Leonardo-EURACT kursu (Leonardo EURACT level 2 
course for trainers in Family Medicine) ilk olarak 6-8 Ekim 2011 tarihlerinde Slovenya’da 
yap�lm� t�r. Bu kursa ülkemizden birinci düzey e itimi tamamlam�  iki aile hekimli i 
e iticisi kat�lm� t�r.

‘Usta’ e iticilerin ‘uzman’ e iticiler (expert) olmas�n� hede  eyen “Aile Hekimli i 
e iticileri için üçüncü düzey Leonardo-EURACT kursunun (Leonardo EURACT level 
3 course for trainers in Family Medicine) ilki 1-4 Aral�k 2011 ve 21-24 Haziran 2012 
tarihlerinde iki a amal� olarak Portekiz’de yap�lm� t�r. Bu kursa ülkemizden ilk iki düzey 
e itimi tamamlam�  iki aile hekimli i e iticisi kat�lm� t�r.

Ayr�ca her y�l Eylül ay�nda Slovenya’n�n Bled kentinde “EURACT International Bled 
Course” düzenlenmektedir (http://www.bled-course.org).
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Diğer EURACT Etkinlikleri
Akademi, hem e iticilere hem de ö renenlere destek sa lamaktad�r:  

• E iticilere destek
 - Ulusal etkinliklere katk� 
 - Kurs kat�l�m� konusunda sponsorluk 
• Ö renenlere destek
 - Yeni ö renme yöntemlerinin tan�t�lmas� 
 - Ö renen-yönelimli yakla �m 
 - Asistan ve genç hekimlerin Vasco da Gama Hareketi Program�’na destek  
EURACT web sayfas�nda EURACT’�n resmi belgeleri, özgün k�lavuzlar, bildirgeler 

ve di er e itim kaynaklar� yer almaktad�r. Bu kaynaklardan biri, EURACT’a üye ülkeler 
hakk�nda güncel bilgi sa layan Aile Hekimli i Uzmanl�k E itimi ve Sürekli T�p E itimi/
Sürekli Mesleki Geli im Konular�nda Dinamik nteraktif Veri Taban�d�r.  

Web sayfas�nda her ay farkl� bir konsey üyesinin dan� man olarak görev ald� � forum 
ve konu ma (chat) imkan� sunan “Ask the Expert” hizmeti de devam etmektedir. 

WONCA Avrupa bölgesindeki tüm aile hekimli i e iticileri EURACT’a üye olabil-
irler. Üyelik ba vurusu, ülke temsilcisi arac�l� � ile yap�l�r ve ilk Konsey toplant�s�nda ele 
al�n�r. Üyeli e kabul edilenler ve y�ll�k 20 Avro aidat ödeyerek üyeli ini devam ettiren-
ler EURACT Üyelik Serti  kas� al�rlar. Tam üyelik için aktif aile hekimli i e iticisi olma 
art� aran�rken, özel üyelik söz konusu olan ö renci ve asistanlar üyelik aidat�n�n yar�s�n� 

öder. Derne imiz ve ülkemiz aile hekimlerinin EURACT çal� malar�na olan katk�lar�n�n 
devam� ve TAHUD ve EURACT i birli inin giderek geli mesi dileklerimizle… 
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TAHUD ve Genç Doktorlar Hareketi

Türkiye’de “Vasco da Gama” 
Hareketi nasıl doğdu? 

Dr. Nil TEKİN1, Dr. Fatma Gökşin CİHAN2

1. ASPB Narlıdere Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Narlıdere, İzmir 

2. Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Konya

Gerekçe ve hedefl er
WONCA Avrupa 2004 Kongresi 1-4 Haziran tarihlerinde Amsterdam’da yap�lm�  
ve Hollanda Aile Hekimleri Koleji taraf�ndan Avrupa Aile Hekimli i E iticiler 
Akademisi’nin (EURACT) etkin deste iyle ‘Junior Doctor’s Project’ ad�yla bir ön konfer-
ans düzenlenmi tir.  On bir Avrupa ülkesinden üçer aile hekimli i uzmanl�k ö rencisine 
burs verilerek ön konferansa ve kongreye kat�l�mlar� sa lanm� t�r. Ülkemizi Derne imizin 
ve EURACT temsilcimizin belirlemesiyle aile hekimli i uzmanl�k ö rencileri Dr. Nil 
Tekin, Dr. Fatma Gök in Cihan ve Dr. Erhan Burgut temsil etmi lerdir. Bu organizasyon 
‘Genç Doktorlar Hareketi’ için ba lang�ç olmu tur.   

Oldukça keyi  i, bir o kadar da verimli geçen bu ön konferansta Avrupa’n�n de i ik 
ülkelerinde e itim alan uzmanl�k ö rencileri, uzmanl�k e itimleri ve sa l�k politikalar� 
aç�s�ndan benzerlik ve farkl�l�klar� kar �la t�rma f�rsat� bulmu , sonuç bildirgesinde 
baz� kararlar al�nm� t�r. Bu kararlar gere ince aile hekimli i uzmanl�k ö rencileri ile 
uzmanl� �n�n ilk 5 y�l� içindeki aile hekimleri ‘Genç Doktorlar’ (Junior Doctors) olarak 
tan�mlanm�  ve genç doktorlar�n bu toplant�lar� sürdürmesine karar verilmi tir. 

2004 y�l�nda Amsterdam’da ba layan Genç Doktorlar Projesi, Ocak 2005’te Lizbon’da 
yap�lan toplant� sonras� ileri görü lü Portekizli bir denizci olan Vasco da Gama’dan esin-
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lenerek “Vasco da Gama Hareketi” (VdGM) ad�n� alm� t�r. Kurucu üyeler aras�nda ül-
kemizden Dr. Fatma Gök in Cihan’�n yer almas� büyük bir onur olmu tur. Bu grup aile 
hekimli i uzmanl�k ö rencileri ile yeni uzmanlar� hede  emi , 2004’te kabul edilen genç 
doktorlar tan�m�ndaki kriterler temel al�nm� t�r.  

VdGM, EURACT deste iyle WONCA Avrupa çat�s� alt�nda kurulmu  olup, ilk kez 
2005 y�l�nda Kos’ta (Yunanistan) yap�lan WONCA Avrupa Kongresi’nin hemen ön-
cesinde düzenlenen “Ön Konferans” (Preconference) ile bu hareket resmi olarak lanse 
edilmi tir. Bu Ön Konferans Hollanda, ngiltere, Almanya, Türkiye, Polonya, Portekiz, 
Belçika, Bosna Hersek, Danimarka, Romanya, Macaristan ve sonradan Yunanistan’�n 
kat�l�m� ile 12 Avrupa ülkesinin temsilcilerinden olu an çekirdek grubun önderli inde,  
kongre düzenleme kurulu i birli i ve 19 Avrupa ülkesinden 52 aile hekiminin kat�l�m�yla 
gerçekle mi tir. Sonraki süreçte 2005 WONCA Dünya Aile Hekimli i Kongresi’nde 
Orlando’da ve 2007’de Singapur’da yap�lacak olan kongreye de kat�l�m ve konu ma için 
temsilciler davet edilerek dünya çap�nda bilinirlik olu turulmu tur.  

WONCA Avrupa 2006 Floransa’da benzer bir ön konferans ile VdGM, daha çok 
genç aile hekimine ula arak uluslararas� bir hareket oldu unu ispat etmi tir.  Paris 2007, 
stanbul 2008, Bazel 2009, Malaga 2010, Var ova 2011, Viyana 2012, Prag 2013 ve 

Lizbon 2014 WONCA Avrupa kongrelerinde ön konferanslar ba ar�yla gerçekle mi tir. 
VdGM Konsey üyelerinin ve ön konferans kat�l�mc�lar�n�n her ülkenin ulusal aile 
hekimli i derne i taraf�ndan seçilmesi kararla t�r�lm� t�r. Buna göre ülkemizden TAHUD 
ilk olarak ön konferans kat�l�mc�s� ve ülke temsilcili ine 2006 y�l�ndan itibaren Dr. Nil 
Tekin’i atam� , VdGM Yönetim Kurulu üyesi olan Dr. Fatma Gök in Cihan ile birlikte ön 
konferanslara kat�l�mlar gerçekle tirilmi tir. 

WONCA 2006 Floransa kongresinden önce VdGM parasal destek için WONCA 
Avrupa Konseyi’ne ba vurmu ,  her ülkenin kat�l�mc�lar�n�n ön konferanslara ve kon-
greye kat�l�m� için ulusal derneklerinden destek almas� karar� uygulamaya konulmu tur.  
WONCA Avrupa Konseyi ile yap�lan anla malar sonucunda, 2009 y�l�ndan ba lamak 
üzere bundan sonra yap�lacak WONCA Avrupa kongrelerinde kongre düzenleme ku-
rulu ile yap�lacak kontrata her ülkeden 2 temsilcinin 1,5 günlük ön konferansa kat�l�m� 
ile konaklama masra  ar�n�n dahil edilmesi ve WONCA Avrupa bütçesinden genç aile 
hekimlerine yönelik çal� malara belli bir bütçe ayr�lmas� karar� al�nm� t�r.   

TAHUD,  2008 WONCA Avrupa Kongresi öncesinde düzenlenen ön konferansa 
büyük destek vermi  ve Marmara Üniversitesi Aile Hekimli i Anabilim Dal� deste i 
de al�narak tarihi Haydarpa a binas�nda çok ba ar�l� ve verimli bir ön konferans ile gü-
zel bir sosyal organizasyonun yap�lmas� sa lanm� t�r.  Daha sonra ülke temsilcisi olarak 
bayra � 2009 y�l�nda Dr. Zelal Akbay�n, sonras�nda Dr. Murat Altunta  devralm�  ve aktif 
olarak ba ar�yla ülkemizi temsil etmi lerdir. 2013 y�l� sonu itibariyle Dr. Berk Gero lu 
yeni ülke temsilcisi olarak TAHUD taraf�ndan görevlendirilmi tir.  Dr. Berk Gero lu ülke 
temsilcili i s�ras�nda VdGM Genel Sekreteri seçilerek büyük bir ba ar�ya imza atm� , bu 
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hareket içinde ülkemizin yine aktif bir rol almas�n� sa lam� t�r. Vasco da Gama Hareketi 
10. y�l�n� WONCA Avrupa 2014 Lizbon Kongresi’nde kutlam�  olup,  WONCA Avrupa 
2015 stanbul Kongresi için VdGM Türkiye ekibi aktif olarak ön konferans haz�rl� �n� 
sürdürmektedir.  

Bu hareketin temel felsefesinde aile hekimli i uzmanl� �n� gençler için daha cazip hale 
getirebilme, gelece in aile hekimlerini destekleme ve aile hekimli inin gelece ine yön 
verme hede  eri yer almaktad�r. Bu hede  er çerçevesinde genç aile hekimlerinin aras�nda 
ileti im sa lanarak küresel bir sürekli e itim ve kültür platformu olu turulmas�na ve so-
runlarda ortak çözümlere ula �lmas�na çal� �lmaktad�r. Hareket uygulamalar aç�s�ndan 
çe itli çal� ma gruplar�na ayr�lm� t�r: 

1) De i im Grubu (Exchange): De i im programlar�n� organize ederek genç aile he-
kimleri aras�nda aras�ndaki ileti imi sa lamaktad�r. 

2) Ara t�rma Grubu (Research): Çok merkezli bilimsel ara t�rmalar�n uluslararas� 
düzeye ta �nmas�n� amaçlayan bir çal� ma grubudur.

3) E itim ve Ö retim Grubu (Education &Training): Aile hekimli i uzmanl�k 
e itiminin Avrupa’da standardizasyonun sa lanmas� ve kalitesinin artt�r�lmas� ile ilgili 
çal� maktad�r. 

4) Avrupa Ötesi Grubu (Beyond Europe): Avrupa d� � aile hekimli i kurulu lar�/
olu umlar� ile ileti imi sa layan bir gruptur. 

5) maj Grubu (Image): Hareketin dinamik yap�s�n� sürdürmek ve hareketle ilgili 
haberlerin duyurulmas�n� sa lamak için çal� malar yapmaktad�r. 

Ulusal temsilciler ise  (National Representative) genel olarak tüm gruplar�n organize 
edilmesini sa lamakta ve yurt d� �nda ülkesini temsil etmektedir.

VdGM ile birlikte “Hippokrates” program� ile olu turulan Avrupa’daki aile he-
kimlerinin ba ka ülkeleri ziyareti ve aile hekimli i uygulamalar�n�n yerinde gözlem-
lemeleri amac�yla yürütülen de i im programlar� ivme kazanm� t�r. Böylelikle farkl� 
kültürlere göre aile hekimli inin de i en yap�s�n�n gözlemlenerek Avrupa çap�nda 
sinerji sa lanabilmektedir. Türkiye’de VdGM’nin kurucu temsilcileri Hollanda, Danimar-
ka, sveç, rlanda ve ngiltere gibi Avrupa ülkelerinde de i im projelerine kat�larak süreci 
ba latm� t�r. Ülkemizden dokuz ki inin ayn� anda kat�l�m�n� sa lad�klar� 2007 rlanda 
de i im program�ndan sonra bayra � devralan VdGM de i im koordinatörleri, her y�l 
aç�lan yeni de i im programlar�nda ülkemizden genç aile hekimlerinin ba vurmas�n� ve 
kat�l�m�n� organize etmi lerdir. Son y�llarda önemli bir geli me olarak da 2014 y�l�ndan 
itibaren VdGM kendi y�ll�k kongrelerini düzenlemeye ba lam� t�r.   

T�bb�n di er dallar�n� dikkate ald� �m�zda genç doktorlar� böylesi destekleyen, di-
siplini özendiren, motive eden, ufuk açan, uzmanl�k e itiminde Avrupa standartlar�n� 
olu turmay� hede  eyen, Avrupa kongrelerine gençlerin kat�l�m�n� kolayla t�rmaya çal� an 
ve uluslararas� etkile im olana � sa layan organizasyonlara çok rastlanmamaktad�r. TA-
HUD ve Türk temsilciler, VdGM’nin kurulu undan itibaren tüm kademelerinde ve 
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organizasyonlar�nda aktif olarak yer alm�  ve di er WONCA gruplar�nda oldu u gibi 
yurt d� �nda, genç doktorlar aras�nda da övgüyle bahsedilen ve tan�nan aile hekimli i 
kurulu lar�ndan olmu tur. Uzmanl�k derne imiz TAHUD taraf�ndan Vasco da Gama 
Hareketinin ülkemizdeki çal� malar� ba lang�c�ndan günümüze bütünüyle desteklenmi , 
ulusal düzeyde genç aile hekimlerine verilen önem VdGM için de slogana dönü en 
WONCA Avrupa Kongresi 2015 stanbul ana temas�yla ortaya konmu tur.  

“Genç Olmak ve Genç Kalmak” (Being Young, Staying Young)…
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TAHUD ve Genç Aile Hekimleri Hareketi: 
Bugün neredeyiz?

Dr. Berk GEROĞLU1

Vasco da Gama Hareketi (VdGM) Avrupa’daki aile hekimli i asistanlar� ve mezuniy-
et sonras� ilk be  y�l� içerisindeki aile hekimli i uzmanlar�n�n kat�l�m�yla olu an genç dok-
torlar hareketidir. Bundan 11 y�l önce, küçük bir odada temelleri at�lan bu hareket, art�k 
Avrupa’n�n bile ötesinde dünyan�n dört bir yan�ndan genç aile hekimlerine ula maktad�r.

Hareketin amac� gençlerden ba layarak aile hekimli i disiplininin geli imini 
sa lamakt�r. Bu amaca ula mak için “E itim ve Ö retim”, “Ara t�rma”, “ maj”, “De i im” 
ve “Avrupa Ötesi” ad�n� ta �yan çal� ma gruplar� hem uluslararas� hem de ulusal düzey-
de faaliyet göstermekte ve aile hekimli i disiplini ad�na oldukça ba ar�l� i lere imza 
atmaktad�rlar.

“Prekonferans” ve “Forum” ad�n� ta �yan, bilimsel içerikleri oldukça zengin iki büyük 
kongre VdGM taraf�ndan her y�l farkl� ülkelerde düzenlenmektedir. Bunun yan�nda pek 
çok e itim faaliyeti, ara t�rma, hem Avrupa çap�nda hem de Avrupa’n�n ötesinde say�s�z 
de i im program� VdGM taraf�ndan yürütülmektedir. Genç aile hekimlerinin kat�l�m� ile 
gerçekle en tüm bu etkinlikler gençli in verdi i enerjiyi yans�tmakta, zaman�n ko ullar�na 
ayak uydurmakta, sürekli de i im ve geli im göstermektedir. 

Hareket, WONCA Avrupa çat�s� alt�nda faaliyet gösteren tüm üye ülkeler ve tem-
silci organizasyonlar taraf�ndan desteklenmektedir. VdGM ülke temsilcisi ve grup koor-
dinatörleri, her ülkenin WONCA Avrupa üyesi kolejleri/dernekleri taraf�ndan görev-
lendirilmektedir. Ülkemizde bu görev, kurulu unun 25. y�l�n� kutlad� �m�z Türkiye Aile 
Hekimleri Uzmanl�k Derne i (TAHUD) taraf�ndan yürütülmektedir. 

Ülkemiz, VdGM’nin kurulu undan bu yana, hareketin en aktif üyelerinden biridir. 
Ülkemizin VdGM çekirdek ekibini olu turan ülke temsilcimiz ve grup koordinatörl-
erimiz y�llar içerisinde de i mi  olsa da her ekip devrald� � bu hareketi daha da ileriye 
ta �mak için özveri ile çal� m� t�r ve çal� maktad�r. u anki VdGM ülke temsilcimiz Berk 
Gero lu hem VdGM Avrupa Konseyi’nde ülkemizi temsil etmekte hem de VdGM 
Yönetim Kurulu’nda Genel Sekreterlik görevini yürütmektedir. Grup koordinatörlerimiz 
Canan Tuz (E itim ve Ö retim), Fikret Merter Alanyal� ( maj ve Ara t�rma), Fethi Sada 
Zekey (Avrupa Ötesi) ve Demet Merder Co kun (De i im) ise Avrupa çal� ma gruplar� 
içerisinde ülkemizi temsil etmekte ve grup üyeleri ile birlikte ülkemizde çe itli etkinlikler 
düzenlemektedirler.

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği’nin 25 Yılı
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Türkiye’deki VdGM ekibinin temel sorumlulu u Avrupa’y� etkisi alt�na alan 
“VdGM virüsünü” ülkemizdeki genç aile hekimlerine bula t�rmakt�r. Bu amaçla her 
y�l ülkemizde düzenlenen kongre ve sempozyumlarda VdGM tan�t�m oturumlar� 
gerçekle tirilmektedir. leti im gruplar�, dergiler ve sosyal medya arac�l� � ile VdGM’yi 
ve etkinliklerini tan�tan yaz�lar, videolar payla �lmaktad�r. Bu sayede ülkenin dört bir 
yan�ndan genç aile hekimlerine ula �lmakta, onlar�n çal� ma gruplar�na üyelikleri ve et-
kinliklere kat�l�mlar� sa lanmaktad�r. VdGM ekibine kat�lan her üye ileti im, yabanc� dil 
geli imi, özgeçmi  haz�rlama, ara t�rma yapma, bildiri haz�rlama, sunum yapma, de i im 
programlar�na kat�lma ve deneyimlerini payla ma konusunda te vik edilmektedir. 

VdGM Avrupa E itim ve Ö retim Grubu, aile hekimli inde mezuniyet öncesi ve 
sonras� e itimlerin standardizasyonu ve kalitesinin artt�r�lmas� için çal� maktad�r. Bu 
amaçla aile hekimli inde kaliteyi hede  eyen WONCA Avrupa kalite geli tirme a � 
olan EQUIP’in etkinliklerini yak�ndan takip etmekte ve her y�l düzenlenen EQUIP 
Yaz Okulu’na kat�l�m için verilen burslardan genç aile hekimlerinin yararlanmas�n� 
sa lamaktad�r. Grup, de i en ko ullara göre aile hekimli inin de i imi ve geli imini de 
hede  emektedir. Bu amaçla “#FMChangemakers” ad�n� ta �yan bir projeyi geçti imiz 
y�l hayata geçirmi tir. Bu projenin amac� “Aile hekimli inde de i ime ihtiyaç var m�?” 
“De i ime ihtiyaç varsa de i ime nereden ba lamal�y�z?” “Genç aile hekimleri olarak 
kendimizi ve bilgilerimizi nas�l güncel tutabiliriz?” sorular�na yan�t aramakt�r. Proje 
kapsam�nda “Profesyonel bilgi a � ve i birli i”, “Aile hekimli inde imaj ve politika”,  “Birin-
ci basamak odakl� kan�ta dayal� t�p ve k�lavuzlar”, “ leti im teknikleri ve hasta yönetimi” 
olmak üzere dört farkl� grup olu turulmu tur. Türkiye’deki VdGM E itim ve Ö retim 
Grubu üyelerinden birkaç� bu projede yer almaktad�rlar ve grup liderlerinden biri de 
bu arkada lar�m�z aras�ndan seçilmi tir. Proje kapsam�nda 2015 stanbul Wonca Avrupa 
Kongresi’nde gerçekle tirilecek bir atölye çal� mas� (workshop) bulunmaktad�r. E itim 
ve Ö retim Grubu taraf�ndan hayata geçirilen bir di er çal� ma ise ülkemizdeki genç 
aile hekimlerinin e itim ihtiyaçlar�n� tespit etmek amac�yla kongrelere kat�lan genç aile 
hekimlerine uygulanan anket çal� mas�d�r. Bu çal� man�n sonuçlar�, ulusal ve uluslararas� 
aile hekimli i kongrelerinde meslekta lar�m�zla payla �lm� t�r. Bu sonuçlara dayanarak, 
ülkemizde bundan sonra düzenlenecek kongrelerde, ihtiyaç duyulan konularda ve tercih 
edilen e itim yöntemleri kullan�larak verilecek kurslar planlanmaktad�r.  

VdGM Avrupa Ara t�rma Grubu, merak eden ve ara t�ran genç aile hekimlerini bir 
araya getirerek,  kirlerin payla �lmas�n� ve geli tirilmesini amaçlamaktad�r. Üyelerinin 
fakl� kliniklerde ve hatta farkl� ülkelerde olu u çok merkezli ara t�rmalar�n yürütülme-
sine de olanak sa lamaktad�r. Ara t�rma projelerini te vik amac�yla her y�l bir ara t�rma 
projesine VdGM Genç Ara t�rmac� Ödülü verilmektedir. Ülkemiz de her y�l bir pro-
jeyle bu yar� maya kat�lmaktad�r. VdGM Türkiye Ara t�rma grubunun elliden fazla üyesi 
bulunmaktad�r. Grup, geçti imiz y�llarda pek çok ara t�rma projesine ve teze destek 
vermi tir. Türkiye’deki ara t�rma grubu taraf�ndan yürütülmü  üç büyük ara t�rma proje-
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sinin raporlar� u anda yay�mlanma a amas�ndad�r. 
Dünyadaki tüm genç aile hekimleri aras�nda bir köprü olan VdGM Avrupa Ötesi Gru-

bu, k�rsal hekimlikte standardizasyonu ve kalitenin artt�r�lmas�n� hede  emektedir. Grup, 
k�rsal hekimlik ve kalite yönetimi konusunda gerçekle tirilen birçok etkinli i yak�ndan 
takip etmekte ve genç aile hekimlerinin bu etkinliklere burslu kat�l�m�n� sa lamaktad�r. 
Her y�l düzenlenen Dünya K�rsal Hekimlik Konferans�’na Türkiye’deki VdGM Avrupa 
Ötesi Grubu üyeleri de çal� malar�yla katk�da bulunmaktad�rlar. Grubun di er etkin-
liklerini, k�rsal bölgelerde ya da Avrupa d� � ülkelerde gerçekle tirilen “Aile Hekimli i 
360 Derece” de i im programlar� olu turmaktad�r. Her y�l, bu de i im programlar�na 
kat�lan bir ki iye “VdGM Claudio Carosino Ödülü” verilmektedir. Ülkemizdeki Avrupa 
Ötesi grubunun yak�n dönemdeki hede  erinden biri de ilgili genç meslekta lar�m�z�n bu 
de i im programlar�na kat�lmalar�n� sa lamakt�r. 

VdGM Avrupa De i im Grubu, genç aile hekimlerinin farkl� Avrupa ülkelerin-
deki sa l�k sistemini, aile hekimli i uygulamalar�n�, aile hekimli i kliniklerini, birinci 
basamaktaki ekip çal� mas�n� ve sa l�k çal� anlar� ile hastalar aras�ndaki ili kileri gö-
zlemleme imkan� bulduklar� “Hippokrates” ve “Konferans De i im Program�” ad�n� 
ta �yan iki farkl� de i im program� yürütmektedir.  Ülkemizdeki De i im Grubu, 
kliniklerini “Hippokrates” de i imlerine açacak aile hekimlerine ula makta ve ülkemizi 
bu de i imlerin s�kça gerçekle tirildi i bir merkez haline getirmek için çal� maktad�r. 
Geçti imiz y�l iki Avrupal� meslekta �m�z “Hippokrates” de i imi ile ülkemizi ziyaret 
etmi tir. “Hippokrates” de i imine kat�lmak isteyen meslekta lar�m�z için burs imkan� 
sa lamak amac�yla geçti imiz y�l “Hippokrates Erasmus Plus Projesi” grup taraf�ndan 
yürütülmü tür. Bu proje kapsam�nda bu y�l on bir Türk ve ngiliz genç aile hekiminin 
burslu de i imi sa lanacakt�r. Bu de i imler için gönüllüler belirlenmi  ve bu de i imlerin 
ilki 2015 Temmuz ay� içerisinde gerçekle mi tir. Bulundu umuz y�l içerisinde proje 
d� �nda da ülkemizden dört “Hippokrates” de i imi gerçekle tirilmi tir. Her y�l, “Hip-
pokrates” de i imlerine kat�lan bir ki iye “VdGM Hippokrates Ödülü” verilmektedir. 
Konferans de i im programlar� ülkemizde oldukça iyi bilinmektedir. Geçti imiz y�l yirmi 
bir, bu y�l�n ba �ndan beri de toplam dokuz genç meslekta �m�z ülkemizdeki VdGM 
de i im grubu sayesinde Avrupa’n�n farkl� ülkelerinde gerçekle tirilen konferans de i im 
programlar�na kat�lm� lard�r. Grup, ülkemizin ilk konferans de i im program�n� 2015 
May�s ay�nda 14. Do u Akdeniz Aile Hekimli i Sempozyumu organizasyon kurulunun 
da katk�lar� ile gerçekle tirmi , bu programda be  Avrupal� meslekta �m�za ülkemizin 
aile hekimli i uygulamas�n� ve kültürünü tan�tm� t�r. ki bin on be  y�l� Ekim ay�nda 
gerçekle tirilecek bir sonraki konferans de i im program� için haz�rl�klar devam etme-
ktedir.

Ülkemizdeki VdGM ekibi, geçti imiz y�l tamam�yla gönüllü üyelerin kat�l�m�yla 
VdGM Prekonferans Ekibini olu turmu tur. Prekonferans Ekibi, “yönetim”, “bilim-
sel program”, “sosyal program ve bütçe”, “de i im” ve “imaj” gruplar�na ayr�larak tüm 
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ayr�nt�lar� ile VdGM Prekonferans�n� ve Prekonferans Öncesi De i im Program�n� or-
ganize etmektedir. Prekonferans Ekibinin baz� üyeleri ayr�ca ikinci kez ülkemizde 
yap�lmakta olan WONCA Avrupa Kongresinin organizasyonunda görev almaktad�rlar. 
maj grubu taraf�ndan yap�lan duyurular sadece Avrupa’dan de il dünyan�n dört bir 

yan�ndan genç meslekta lar�m�z taraf�ndan ilgi ile takip edilmektedir. Ekibin çal� malar� 
WONCA Avrupa 2015 Kongresi Düzenleme Kurulu ve VdGM Yönetim Kurulu’ndan 
da övgüler almaktad�r. 

VdGM ad�na yürütülen etkinliklerde görev almak ve çal� ma gruplar�na kat�lmak 
için ülkemizdeki VdGM ekibi ile ileti ime geçmek yeterlidir. lgili genç aile hekimlerinin 
kat�l�m� ve büyüklerimizin de deste i ile büyümeye ve geli meye devam edece iz.  

Sayg�lar�m�zla… 

VdGM Türkiye Ekibi
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AGPFMSEE üyesi ülkelerin başkanları ve ülke temsilcileri 10. kuruluş yılı anma töreni

AGPFMSEE ülke temsilcilerini Hırvatistan Cumhurbaşkanı Ivo Josip’in kabulü, 2012, Zagrep 



91

Balkanlar (daha s�k kullan�lan bir ifade ile Balkan Yar�madas�); Arnavutluk, Bosna Her-
sek, Türkiye, H�rvatistan, S�rbistan, Bulgaristan, Makedonya, Yunanistan, talya, Romanya 
ve Slovenya’y� içeren, Güneydo u Avrupa’da önemli bir jeopolitik ve kültürel bölgedir 
(1). “Balkanlar” yerine “Güneydo u Avrupa” terimi, günümüzde daha s�k kullan�lmaya 
ba lanm� t�r. Bu terim her ne kadar kesin bir bölgeyi belirtmese de daha büyük bir alana 
kar �l�k gelir (2). Balkan yar�madas�n�n Avrupa taraf� co ra   ucu Belgrad’ta Sava ve Tuna 
nehirlerinin kesi im noktas�d�r.

Balkan ülkelerinde ya ayanlar hem kendilerine özgü kültürleri halen ya atmakta hem 
bölgeye özgü ortak kültürü sürdürebilmektedir. Etnik, dini ve tarihi ba lar�, artlar ortak 
ya am� gerektirdi inde bir potada eriyebilmektedir. Buna iyi bir örnek sivil toplum örgüt-
leri düzeyinde, Aile Hekimli i t�p disiplinleri alan�nda yap�lan i birli idir.

Güneydo u Avrupa Genel Pratisyen/Aile Hekimleri Birli i [Association of General 
Practice/Family Medicine in South East Europe (AGPFMSEE)] 2003 y�l�nda, üye ül-
kelerin Aile Hekimli i dernekleri taraf�ndan kurulmu  önemli bir birliktir. AGPFMSEE, 
iyi t�bbi uygulamalar�n de i imi, t�bbi uygulamalar�n kalitesinin iyile tirilmesi ve tüm 
üye ülkelerde toplum ç�karlar�n� savunmak amac�yla; bar� , dostluk ve i birli i temelinde 

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık 
Derneği ve Güneydoğu Avrupa 
Genel Pratisyen/Aile Hekimleri 
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kurulmu tur (3). Türkiye Aile Hekimleri Uzmanl�k Derne i de 2004 Kas�m ay�nda fahri, 
2007 Eylül ay�nda S�rbistan Kapoanik’te yap�lan toplant� sonras� da bu birli in daimi 
üyesi olmu tur. T�p e itimi, özellikle mezuniyet sonras� t�p e itimi çok fazla çal� ma ge-
rektiren zorlu alanlardan bir tanesidir (4). Birli in en çok zorland� � çal� ma alanlar�n-
dan bir tanesi de budur. Benzer ekilde, AGPFMSEE bölgesinde uzun y�llar boyunca, 
aile hekimli inin geli imi hakk�nda çal� malar yap�l�yor olmakla birlikte; genel t�p ve aile 
hekimli inin terminolojik sorunlar�, uzmanl�k e itimi sorunlar�, birinci basamak sa l�k 
örgütlenmesinde ya anan sorunlar birli in sürekli ve güncel gündeminde yer almaktad�r.

AGPFMSEE’nin kurucu üyeleri aras�nda; Bosna Hersek, S�rbistan, Bulgaristan, Kara-
da  ve Makedonya yer almaktad�r. Arnavutluk 2003 y�l� içerisinde üyeli e ilk kabul edi-
len ülke olmu tur. Birli in ba kanl� �n�, kurulu undan itibaren, Prim. Dr. Ljubin Sukriev 
(Makedonya) yürütmektedir.  lk ba kan yard�mc�lar� ise Bulgaristan’dan Dr. Ljubomir 
Kirov ile S�rbistan’dan Prim. Dr. sc. Dane Žigic’tir. Takibeden y�llarda 2004’te (asil üyelik 
2007) Türkiye, 2008’de Slovenya, 2011’de Romanya ve H�rvatistan birlik üyesi olmu -
lard�r. Türkiye’nin üyelik sürecinin ba lat�lmas� ve Birlik ile ilk ili ki kurulmas� a amas�nda 
Prof. Dr. lhami Ünlüo lu’nun büyük katk�lar� olmu tur. Türkiye, Birlik’e üye olduktan 
sonra toplam aile hekimi (pratisyen ve uzman) aç�s�ndan, Birlik’teki en büyük ülke ha-
line gelmi ; Birlik’e farkl� bir ivme kazand�rm� t�r (5). Bu kapsamda Birlik’in 2. Kongresi 
ülkemizde yap�lm� t�r.

Birlik taraf�ndan u ana kadar yap�lan temel çal� malar; ihtiyaçlara yönelik e itim 
programlar�n�n geli tirilmesi, klinik rotasyonlar�n düzenlenmesi, e-learning çal� malar�, 
çal� ma ve uygulamalara  nansal destek, sa l�k kurum ve kurulu lar� ile ili kilerin dü-
zenlenmesi, palyatif bak�m projeleri olu turulmas� eklinde özetlenebilir. AGPFMSEE 
çal� malar� ile ilgili iki kitap yay�nlam� t�r (6,7).

AGPFMSEE; her dört y�lda bir kongre, iki y�lda bir de konferans düzenlemektedir. 
imdiye kadar üç büyük kongre ve dört konferans düzenlemi tir. kinci büyük kongreye 

Türkiye’nin ev sahipli i yapm�  olmas� ayr� bir gurur kayna �d�r.

Kongreler
• I. Kongre 15-18 Haziran 2006 Ohrid/Makedonya
• II. Kongre 22-25 Nisan 2010 Antalya/Türkiye (Resim 1)
• III. Kongre 19-22 Eylül 2014 Saraybosna/Bosna Hersek
• IV. Kongre 2016 y�l�nda Ohrid/Makedonya

Konferanslar
• Konferans 18-21 Haziran 2009 Ohrid/Makedonya
• II. Konferans 10-13 Kas�m 2011 Filibe/Bulgaristan
• III. Konferans 11-14 Nisan 2013 Belgrad/S�rbistan
• IV. Konferans 4-6 Haziran 2015 Ljubljana/Slovenya’da düzenlenmi tir.
• V. Konferans 14-17 Nisan 2016 Ohrid/Makedonya’da düzenlenecektir.

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği ve Güneydoğu Avrupa Genel Pratisyen/

Aile Hekimleri Birliği ilişkileri
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   lk kongreden itibaren, ülkemiz aile hekimleri toplant�lara aktif kat�l�m sa lam� ; 
panel, sözel ve poster sunumlar�, “workshoplar” ve yuvarlak masa toplant�lar�na kat�l-
m� , sunduklar� çal� malardan ödüller al�p ayr�ca AGPFMSEE taraf�ndan haz�rlanan iki 
kitapta yer alm� lard�r (Resim 2, 3) (8). TAHUD ad�na birli in bilimsel kurulunda Prof. 
Dr. lhami Ünlüo lu ve Doç. Dr. Arzu Uzuner, yönetim kurulunda Prof. Dr. M. Mümtaz 
Maz�c�o lu ve aile hekimli i bölümleri aras�nda koordinasyonla görevli olarak Doç. Dr. 
Kurtulu  Öngel yer almaktad�r. Birlik’in sekreterli ini de 2012 y�l�ndan beri M. Mümtaz 
Maz�c�o lu yürütmektedir.

AGPFMSEE, sadece kendisi kongre ve konferans düzenlememekte; üye ülkelerin ulusal 
kongre ve konferanslar�na da destek vermekte, ortak çal� ma ve projeler ç�karmaktad�r. 
2015 y�l�nda gerçekle tirilen VI. H�rvatistan Ulusal Aile Hekimli i Kongresi’nde de, önem-
li bir geli me olarak, tüm Birlik ülkelerinin kat�l�m� ile “Palyatif Bak�m” konusunda bir 
Avrupa Birli i projesinin haz�rl�klar�na ba lanm� t�r. Bu kongrede Doç. Dr. Kurtulu  Öngel, 
ülkemizdeki palyatif bak�m uygulamalar�n� anlatm�  ve proje orta � olarak yer alm� t�r. 

Tüm dünyada birinci basamak koruyucu sa l�k hizmetlerinin geli tirilmesi yönünde 
yo un çal� malar yürütülmektedir (9,10). Birinci basamak sa l�k hizmetlerine yönelik de 
Balkan bölgesinde birçok sorunun ortak oldu u bilinmektedir. Düzenlenen toplant�larda 
bu sorunlar ve deneyimler payla �lmakta, sorunlar�n çözümüne yönelik çal� malar yap�l-
makta, üye ülkelerin örnekleri incelenmektedir. Ülkeler aras� ili kilerin geli tirilmesi ve 
deneyimlerin payla �lmas� ile hem kendi uygulamalar�m�z için örnekler incelenmi  hem 
de ülkemizin iyi örnekleri Güneydo u Avrupa ülkelerine ula t�r�labilmi tir. 
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Türkiye’de 40.000 köy varsa
40.000

— 19 Eti mesut
39.981 Eti ma mum (*)

stedi in kadar yaz, istedi in kadar öv:
Bulmu  halaskâr�n� burada 19 köy. 

7 Nisan 1940, Behçet Kemal Ça lar

*Kederli, tasal�, küskün
( iir, Etimesgut Numune S�hhat Merkezi Hekimi 

Dr. Mehmet Cemalettin Or’a hitaben yaz�lm� t�r. (1)

Aile Hekimli i, WONCA’n�n (Dünya Aile Hekimleri Birli i) benimsedi i 12 
temel özelli i ile birinci basamak sa l�k hizmeti sunumuna odaklanan akademik ve 
bilimsel bir disiplin olarak, 20. yüzy�l�n ikinci yar�s�nda ortaya ç�km� t�r (2). Aile 
Hekimli i’nden daha ya l� olan Halk Sa l� � disiplini, Aile Hekimli i olu um süre-
cinin önemli bile enlerindendir. Halk Sa l� � disiplininin, sa l�k hizmetlerinin daha 
etkili örgütlenmesi yoluyla toplumun sa l�k düzeyini geli tirme aray� �, birinci ba-
samak sa l�k hizmetlerini tüm toplumlar için önemli bir gereksinim olarak ortaya 

Aile hekimliğine halk sağlığı katkısı
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ç�karm� t�r. Dünya Sa l�k Örgütü Alma-Ata bildirisi (1978) ve bu bildiriden bir 
y�l önce kabul edilen Herkese Sa l�k Yakla �m� (3), Halk Sa l� � disiplini kaynakl� 
ve uzun soluklu aray�  ve çabalar�n ürünleridir. Aile Hekimli i disiplini,  toplum 
sa l� � için sorumlulu u, Disiplinin önemli bir özelli i olarak benimsemekte ve 
kendini, birey, aile ve toplum yönelimli olarak tan�mlamaktad�r (2). Aile Hekimli i, 
birinci basamakta Klinik Bilimlerle Halk Sa l� � Bilimlerinin kesi ti i alanda bilgi 
ve hizmet üreten bir disiplin,  bireyi ve toplumu güçlendiren bir sanatt�r. Bu neden-
lerle Halk Sa l� � katk�s�, Aile hekimli i için daima önemli olmal�d�r. Bu çal� mada 
Halk Sa l� �’n�n Aile Hekimli ine katk�lar�n� incelemeye çal� t�k.  Birinci basamak 
hizmetlerinin yirminci yüzy�ldaki geli imine ve birinci basama � geli tiren öncü 
isimlere de s�n�rl� ölçüde de indik. 

1950’li yılların son dönemi ve 1960’lı yıllarda yenilikler zinciri 
Türkiye’de 1958’de ba layan ve 1960’l� y�llarda h�zla gerçekle en yenilikler zinciri, 
Halk Sa l� � ve Aile Hekimli i disiplinlerinin ulusal geli mesine önemli katk�lar 
sa lam� t�r. De i im 1958 y�l�nda H�fz�ss�hha Okulunun i levselle mesiyle ba lar 
(4).  Bu i levselle me Halk Sa l� � mezuniyet sonras� e itiminin canlanmas� ve “nü-
fus ve sa l�k” ara t�rmalar�n�n ba lamas� eklinde gerçekle ir (4). 5 Ocak 1961’de 
224 Say�l� Sa l�k Hizmetlerinin Sosyalle tirilmesi Hakk�nda Kanun kabul edilir (5). 
Türkiye’nin önce Do u ve Güneydo u illeri, sonunda tüm ülke bu kanun saye-
sinde bir ulusal toplum yönelimli birinci basamak sa l�k hizmeti örgütlenmesine 
kavu acakt�r. Sosyalle tirilmi  sa l�k hizmeti ilk önce 1963’te Mu ’ta uygulamaya 
girmi tir (3,4). Ayn� y�l Hacettepe T�p Fakültesi Türkiye’nin dördüncü t�p fakültesi 
olarak e itime ba lar (3). Türkiye’de ilk kez Hacettepe T�p Fakültesinde ye erecek 
Toplum Hekimli i e itiminin temeli de böylece at�lm�  olur. Halk Sa l� � ve Aile 
hekimli i disiplinlerinin ulusal geli mesine katk�lar� ve birbiriyle ili kileri nedeniyle 
a a �da bu geli melere ayr�nt�l� olarak de inilecektir. Bu geli meler do rudan veya 
dolayl� olarak toplum sa l� � ile ba lant�l� birçok geli meyi de etkilemi tir. Bu yeni-
liklere damgas�n� vuran (  kir olarak ortaya atan, gerçekle me sürecinin gereklerini 
belirleyici düzeyde yapan) iki ki i olmu tur; Prof. Dr. Nusret Fi ek (1914-1990) ve 
Prof. Dr. hsan Do ramac� (1915-2010)  (6,7).

Halk Sa l� �, Toplum Hekimli i ve “toplum yönelimli birinci basamak sa l�k 
hizmetleri (community oriented primary care)” alanlar�nda Türkiye’de ve di er ül-
kelerde ya anan öncü yenilikler, Türkiye’deki yukarda ifade edilen geli meleri etki-
lemi  veya onlar için ilham kayna � olmu tur. Dr. John B Grant (1890-1962), Dr. 
Mehmet Cemalettin Or (1898-1954), Dr. Sidney Kark (1911-1998) ve Dr. Kurt 
W Deuschle (1923-2003) öncü geli melerin ba l�ca mimarlar�d�rlar (1,8,9,10). Bu 
öncü geli meler, Aile Hekimli i Disiplini tarihi aç�s�ndan da önemli kilometre ta -
lar�d�rlar. 

Aile hekimliğine halk sağlığı katkısı
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Yenliklere doğru: Prof. Dr. Nusret Fişek, Hıfzıssıhha Okulu ve Halk 

Sağlığı Uzmanlık Eğitiminin başlaması
1958 Y�l� say�lan yeniliklere giden yolda önemli bir y�ld�r, Dr. Nusret Fi ek’in H�f-
z�ss�hha Okulu Müdürlü üne atand� � y�l. Sa l�k Bakan� Dr. Lüt   K�rdar, H�fz�s-
s�hha Okulu’nun geli mesini istemi  ve bu i  için Doç. Dr. Nusret Fi ek’i seçmi tir 
(4). Bu atama meyvelerini k�sa sürede verecek ve H�fz�ss�hha Okulu, Halk Sa l� � 
alan�nda bir mezuniyet sonras� e itim ve ara t�rma kurumu olarak kendini göstere-
cektir. Dünya Sa l�k Örgütü ve “Londra Hijyen ve Tropikal Hastal�klar Okulu’ndan 
(London School of Hygiene and Tropical Medicine) destek al�n�r. Gelece in ilk 
Toplum Hekimli i ve/veya Halk Sa l� � hocalar� (Prof. Dr. Nevres Baykan / Ankara 
Üniversitesi T�p Fakültesi, Prof. Dr. Orhan Köksal / Hacettepe T�p Fakültesi, Prof. 
Dr. Rahmi Dirican / Atatürk Üniversitesi T�p Fakültesi, Prof. Dr. Özdemir Gülesen 
/ Dicle Üniversitesi T�p Fakültesi), ö retim görevlileri Dr. Ya ar Heperkan ve Cahit 
Erkan / Ankara Üniversitesi T�p Fakültesi)  bu dönemde H�fz�ss�hha Okulu’nda 
Halk Sa l� � e itimi alanlar aras�ndan ç�kacakt�r (4). Prof. Dr. Nusret Fi ek, bu ko-
nuda ya ananlar� bir söyle ide u ifadelerle anlatm� t�r:

“ ki ay Avrupa’da çe itli okullar� gezdim. Londra’ya gittim…. Paris’teki okulu… 
Almanlar�n okulunu….. sveçlilerin okulunu…… skandinav Okulunu gördüm. 
Zagreb’e, Kopenhag’a gittim….Gelince dedim ki “ö retim üyesi yeti tirmek için 
sekiz ayl�k bir kurs açal�m. Bat�daki gibi klasik bir kurs yapal�m.” Yapt�k “….arala-
r�ndan seçece imiz iyi ö rencileri de….Londra’ya gönderelim, Halk Sa l� � diplo-
mas� als�nlar…dedim. Londra H�fz�ss�hha Okulundan 3-5 sene içerisinde en az 6-7 
ki i geldi ders vermek üzere. Bizim H�fz�ss�hha Okulu’ndan da 15-20 ki i Londra 
H�fz�ss�hha Okulunda doktora yapmak üzere gitti.” 

 1959 y�l�, H�fz�ss�hha Okulunda nüfus ara t�rmalar�n�n ba lad� � y�l olur. lk 
ara t�rma, “Bat� ve Orta Anadolu’nun köylük bölgelerinde bebek ve ana ölümleri” 
üzerinedir (11). Türkiye’nin Nüfus ve Sa l�k Ara t�rmalar� yolculu u bu çal� mayla 
ba lar. Bu çal� man�n görü mecileri Halk Sa l� � uzmanl� � için H�fz�ss�hha Oku-
lu’na devam eden hekimlerdir. Bebek ölüm oran� Orta Anadolu için binde 175, 
Bat� Anadolu için binde 156 olarak bulunur. Türkiye’de 1960’l� y�llar�n ba lang�c�n-
da durum bugünkünden çok farkl�d�r. Ulusal birinci basamak sa l�k örgütlenmesi 
yoktur, ulusal düzeyde yap�lm�  nüfus ve sa l�k ara t�rmalar� yoktur. Hekim ve sa -
l�k personelinin say�s� az, da �l�m� dengesizdir. Türkiye’de 3 t�p fakültesi vard�r. H�f-
z�ss�hha Okulu’nun saha çal� malar� 1963 y�l�nda yap�lan ilk ulusal ölçekli nüfus 
ve sa l�k ara t�rmas�, Türkiye için bebek ölüm oran�n�, son iki y�l�n verilerine dayal� 
olarak binde 170 olarak tahmin etmi tir (12). Bu rakam köyler için binde 190’d�r 
(10). 1965 y�l�nda 31,4 milyonluk toplam ülke nüfusunun yakla �k  %70’i, nüfusu 
10.000’den dü ük yerlerde ya amaktad�r, buralarda 23.000 ki iye bir hekim dü -
mektedir (13). H�fz�ss�hha Okulunda ba layan nüfus ve sa l�k ara t�rmalar�, Ha-
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cettepe Üniversitesi Nüfus Etüdleri Enstitüsü’nün, 1966 y�l�nda Prof. Dr. Nusret 
Fi ek’in kurucu müdürlü ünde kurulmas�yla kurumsalla acak ve 1968’den itibaren 
be er y�ll�k aralarla düzenli olarak yap�lacakt�r.  

Prof. Dr. Nusret Fişek ve sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi
Türkiye’de toplum yönelimli birinci basamak sa l�k hizmeti örgütlenmesi, 5 Ocak 
1961 günü kabul edilen 224 Say�l� Sa l�k Hizmetlerinin Sosyalle tirilmesi Hakk�n-
da Kanun gere ince kurulur. 224 Say�l� Yasa, herkesin ula abildi i, giderleri Devlet 
taraf�ndan kar �lanan ve toplumun sa l�k düzeyini yükseltmeyi amaçlayan kap-
saml� birinci basamak hizmetlerinin ulusal düzeyde örgütlenmesini öngörmü  ve 
sa lam� t�r. Bu yasada tan�mlanan birinci basamak sa l�k hizmeti örgütlenmesinin 
ilk uygulamas� 1963’te Mu ’ta gerçekle mi , izleyen y�llarda Do u ve Güneydo u 
Anadolu’da, 1983 y�l�nda tüm Türkiye’de uygulamaya girmi tir (3, 12). Koruyucu 
ve tedavi edici sa l�k hizmetleri, mahallelerde ve köylerde kurulan Sa l�k Ocaklar� 
ve bunlar�n alt birimi olan Sa l�k Evleri arac�l� �yla topluma ula t�r�lm� t�r. Sosyal-
le tirilmi  Sa l�k Hizmetleri örgütlenmesi 2004-2010 döneminde, Aile Hekimli i 
Kanunu’na dayal� olarak de i ikli e u rat�lm� t�r. Aile Sa l� � Merkezleri ve Top-
lum Sa l� � Merkezleri’nden olu an yeni birinci basamak örgütlenmesi, yerini ald�-
� sosyalle tirilmi  sa l�k hizmetleri örgütlenmesinin özünde benzeridir ve varl� �n� 

ona borçludur. 
Sa l�k hizmetlerinin sosyalle tirilmesi, 27 May�s 1960 Askeri Müdahalesini iz-

leyen bir geli medir. Bu dönemde “Prof. Dr. Nusret Fi ek” H�fz�ss�hha Okulu Mü-
dürlü ünden Sa l�k Bakanl� � Müste arl� �na atanm� t�r. Prof. Dr. Nusret Fi ek’in, 
sosyalle tirmenin öyküsünü anlat�rken kulland� � a a �daki ifadeler, sa l�k hizmet-
lerinin sosyalle tirilmesinde karar vericiler (Milli Birlik Komitesi) ile Prof. Dr. Nus-
ret Fi ek’in belirleyici olduklar�n� göstermektedir. A a �daki ifadeler yasan�n haz�r-
lanmas�nda etkili olan ve yasaya yans�yan önemli dü ünceleri yans�tmaktad�r (4): 

“…Müste ar oldu umun ilk aylar�nda, temmuz olabilir, Cumhuriyet Gazetesi 
Milli Birlik Komitesi üyeleri ile röportaj yap�yor ve bunlar� yay�nl�yordu. Röportaj 
yap�lan üyelerden birisi de, Sami Küçük idi…..söyledikleri aras�nda Türkiye’deki 
sa l�k hizmetlerinin ngiltere ve geli mi  ülkelerdeki gibi geli tirilmesi için çal� a-
ca �ndan söz ediyordu….Bir mektup yazd�m…Arzu ederseniz bu hususu sizinle 
görü mek isterim dedim…Bir iki hafta sonra (MBK üyesi Muzaffer) Özda ’�n im-
zas�yla bir yaz� geldi. – Sa l�k Hizmetlerini devletle tirmeye karar verdik, haz�rl�k 
yap�n – diyordu….Evet haz�rl�klar� yapt�m ve gönderdim…. O günkü artlarda uy-
gulanabilece ine inand� �m …bir kanun tasla �… Bakanl�ktan Kas�m’da sevk ettik 
san�yorum…kabul edildi….5 Ocak 1961.. Milli Birlik Komitesinin…Son günü…
Kanun K�rsal Bölgeyi dikkate alarak yaz�lm� t�r.. Kanunu haz�rlarken ngiltere’deki 
sistemden etkilendi imi söylemem laz�m… Kademeli sistem…..En önemli k�s�m 
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sa l�k ocaklar� kurarak ilk basama � örgütlemektir, yurt ölçüsünde… ngiltere’de 
bölge  kri yoktur. ….. sveç’te k�rsal bölge vard�r. 6000 ki iye bir hekim, iki halk 
sa l� � hem iresinden olu an ekip entegre hizmet verir…… Di er  kir ki, o zama-
n�n yeni  kri olarak kabul etmek laz�m, Koruyucu hizmetle tedavi hizmetinin en-
tegrasyonu vard�r sosyalle tirmede. Bu bat�da yoktur… hizmeti ekip hizmeti olarak 
sunma ve bir k�s�m hekime ait hizmetlerin hekim d� � personele nakli  kri de vard�r 
sosyalle tirmede. O da yok gördü ümüz ülkelerde. Bu da yeni  kirlerden. Dünya 
Sa l�k Te kilat�’n�n o zaman dahi savundu u  kir. Fikri icat eden ben de ilim….”

Toplum Hekimli inin (Community Medicine) Türkiye’de Sosyalle tirme ile e  
zamanl� ye eri i (Prof. Dr. Nusret Fi ek ile Prof. Dr. hsan Do ramac�’n�n etkile i-
mi) Hacettepe’de toplum içi çal� malar, Sosyal Pediyatri çal� malar� olarak daha 
Hacettepe T�p Fakültesi kurulmadan, hatta Sosyalle tirme ba lamadan önce ba -
lam� t�r. Hacettepe bölgesinde oturan dezavantajl� ailelerin okul öncesi çocuklar� 
ile prematüre do an bebekleri, kendi evlerinde doktor ve hem ire ziyaretleriyle 
izlenmeye ba lanm� t�r (15).  Prof. Dr. Nusret Fi ek, Prof. Dr. Zafer Öztek’le söy-
le isinde, bu konuda, Prof. Dr. hsan Do ramac�’ya at�fta bulunarak unlar� söyle-
mi tir (4): “Müste arken bir gün bana geldi. “Çocuk Sa l� � Enstitüsünü fakülte-
ye çevirmek istiyorum”, dedi. T�p e itimindeki yeni geli meleri de takip ederdi. 
“Toplum hekimli ine yönelik e itim yapan bir fakülte kuraca �m”, dedi. Dr. K. W. 
Deuschle Toplum Hekimli ini ç�karan adamd�r. Türkiye’de kalm� t�r. Dr. Deuschle 
bizim evde karde imin kat�nda kirac� olarak kald�. Ahbapl� �m orada ba lad� ve  kir 
düzeyinde ondan çok istifade ettim. 1962-63 seneleri. hsan da tan�yor…. “Peki”, 
dedim. DPT’da plan haz�rlan�yor. T�p Fakülteleri toplumsal e itime yönelik olacak-
t�r hikayesi. Birinci planda vard�r. Onu hsan’�n söylemesi üzerine plana koydum. 
Sa l�k Hizmetlerinin Sosyalle tirilmesi Kanununun yürütülmesi için t�p e itiminde 
ö rencilerin oraya yönlendirilmesi laz�m geldi i kanaatine vard�m…… Ankara’ya, 
stanbul’a ve Ege’ye yazd�m. “Ö rencilerinizin sa l�k hizmetlerinin sosyalle tiril-

mesi ve sa l�k oca � hususunda  kir sahibi olmas� laz�m, size uygulama bölgeleri 
kuray�m; ö rencilerinizi staja ç�kar�n”, dedim. Etimesgut, Torbal�, Abidin Pa a bu 
giri imlerin ürünleridir.” Prof. Dr. Nusret Fi ek’in bir yaz�s�nda da u ifadeler var-
d�r(16): “…Toplum Hekimli i terimine gelince,  ngilizce “Community Medicine” 
teriminin çevrisi olan bu terim ilk kez 1960 y�l�nda A.B.D.’de Kentucky Üniver-
sitesi Lexington T�p Fakültesinde kurulan bir bölümün ad� olarak kullan�lm� t�r. 
Bu bölümün kurucusu olan K.W. Deuschle, Toplum Hekimli i e itiminin amac�n� 
öyle tan�mlam� t�r:”Toplum Hekimli i e itiminin amac�; ö rencilere, sa l�k perso-

nelinden olu an bir ekiple toplum içinde koruyucu ve iyile tirici hekimli in nas�l 
uygulanaca �n�, epidemiyolojik ve sosyal bilim yöntemlerini kullanarak toplumun 
sa l�k sorunlar�n� ve bunlar�n önemlilik derecelerini saptamay� ve uygulamalardan 
al�nan sonuçlar� de erlendirmeyi ö retmektir.”
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Görüldü ü gibi Toplum Hekimli i yakla �m�nda ve e itiminde Prof. Dr. Do -
ramac� ile Prof. Dr. Nusret Fi ek’in yollar� 1960’l� y�llar�n ba �nda kesi mi tir. Bu 
ikilinin o y�llardaki ili kisi Türkiye’de Toplum Hekimli ini ye erten bir etkile imi 
yans�t�r. Toplum Hekimli i ile ilgili olumlu geli meler ard� ard�na ya anacakt�r. 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisinde 21 Kas�m 1962 tarihinde kabul edilen 
Birinci Be  Y�ll�k Kalk�nma Plan� (1963-1967),   “Her seviyedeki sa l�k e itiminde 
toplum hekimli ine daha geni  yer verilmelidir”  ifadesini içermi tir (17).  

1964 y�l�nda Tebabet Uzmanl�k Tüzü üne bir madde eklenir: “..Tebabet Uz-
manl�k Tüzü ünün 2. Maddesinin B-Koruyucu Tebabet Uzmanl�klar� bölümüne…
Toplum Sa l� � uzmanl� � dal� eklenmi tir….Toplum Sa l� � uzman� olabilmek için 
hastanelerde alt� ar ayl�k dört devre çal� mak, alt� ay H�fz�ss�hha Okulunda Halk 
Sa l� � Kursu görmek ve alt� ay da sa l�k ocaklar�nda staj yapmak.. laz�md�r” (18). 
Oysa Tüzükte koruyucu tebabet uzmanl�klar� bölümündeki uzmanl�klar aras�nda 
Halk Sa l� � vard�r, ayr�ca “Koruyucu Tebabet ve Hijyen” de vard�r. Bu bilginin � �-
�nda Tüzü e 1964 y�l�nda eklenen Toplum Sa l� � Uzmanl� �n�, bu günkü Aile 

Hekimli i uzmanl� �n�n tarihi öncülü gibi dü ünebiliriz. Klinik dallarda iki y�l ro-
tasyonu, alt� ay birinci basamak çal� mas�n� ve alt� ay da sistematik bir Halk Sa l�-
� e itimini içerdi i için bu program� modernli ini yitirmemi  bir Aile Hekimli i 

uzmanl�k program� olarak da sayabiliriz.  Bunun da öncülü, 1947 y�l�nda tüzü e 
al�nm�  iki y�ll�k sürede kazan�lan genel sa l�k uzmanl� �d�r (19). Genel Sa l�k Uz-
manl� � 1962 y�l�nda, Toplum sa l� � uzmanl� � 1973 y�l�nda Tüzük’ten ç�kar�la-
cakt�r.  Koruyucu Tebabet ve Hijyen ihtisas� varken Halk Sa l� � isimli bir ihtisas�n 
Tüzük’e girmesi de Prof. Dr. Nusret Fi ek’in müste arl�k döneminde 1961 y�l�nda 
olmu tur (20). Toplum Sa l� � ihtisas�n�n ne düzeyde kullan�ld� �na ili kin bir bilgi 
bulunamam� t�r. Bu ihtisas�n Klinik Bilimler ile Halk Sa l� �n� birle tirici özelli i, 
Hacettepe T�p Fakültesi Toplum Hekimli i Enstitüsü’nde 1960’l� ve 1970’li y�llar-
da, biri Halk Sa l� � di eri Çocuk Sa l� � veya Kad�n Do um veya ç Hastal�klar� 
olmak üzere çift ihtisas program�yla bir ba ka biçimde hayata geçirilecektir. Bu 
yakla �m etkili olur, ülkemizde Toplum Hekimli i ve Halk Sa l� � akademisyen 
insan gücü olu umuna önemli katk�lar sa lar.

Prof. Dr. hsan Do ramac�’n�n çabalar�yla, daha Hacettepe Üniversitesi kurul-
madan, 1963 y�l�nda kurulan Hacettepe T�p Fakültesi, t�p e itimine yenilikler ge-
tiren bir kurum olarak e itim hayat�na ba lar. Getirdi i yeniliklerden biri entegre 
t�p e itimidir. Hacettepe T�p Fakültesi üç enstitülü (klinik bilimler, temel bilimler 
ve toplum hekimli i) bir yap� olarak kurulur. Kurulan Toplum Hekimli i Ensti-
tüsü Türkiye için bir ilktir. Prof. Dr. hsan Do ramac�, 1966 y�l�nda, Toplum He-
kimli i Enstitüsü Ba kanl� �na, Sa l�k Bakanl� � mü avirli inden ayr�ld� �nda, Prof. 
Dr. Nusret Fi ek’i getirecektir (2). Hacettepe T�p Fakültesi, kendinden önceki üç 
t�p fakültesinden farkl� davranm�  “Hijyen ve Koruyucu Hekimlik” isimli bir birim 
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veya bölüm kurmam� t�r. Bunun yerine Toplum Hekimli i Enstitüsü kurulmu tur. 
Bu geli menin alt�nda yatan etki, Hacettepe T�p Fakültesinin kurulu  öyküsünde 
gizlidir. Hacettepe T�p Fakültesinin, kurulu unda, ABD’de bulunan Case Western 
Reserve Üniversitesi T�p Fakültesini örnek ald� � bildirilmektedir (21,22). Bu üni-
versite, Aile Hekimli i disiplininin olu umunda rol oynayan üç rapordan biri olan 
Millis Raporu’na ad�n� veren John S Millis’in rektörlü ünü yapt� �, Dünyaya en-
tegre t�p e itimi kazand�ran üniversitedir. 1952 y�l�nda Case Western Reserve T�p 
Fakültesi, t�p e itimine önemli yenilikler getiren ve önemli etkiler yaratan bir  müf-
redat reformu gerçekle tirmi tir. Prof. Dr. hsan Do ramac�’n�n kuraca � fakülte 
için örnek seçti i fakülte böyle bir fakültedir.  Hacettepe’nin Toplum Hekimli i 
Enstitü’lü olarak do mas� da Case Western Reserve T�p Fakültesi örne ini izleme-
siyle aç�klanmaktad�r (22). 

Kentucky Üniversitesi T�p Fakültesi Toplum Hekimli i (Community Medicine)  
Bölümü,  1960 y�l�nda Amerika Birle ik Devletleri’nde bir ilk olup kurucu ba ka-
n�’da Dr Kurt W Deuschle’dir (23). Bu dönemde fakültenin dekan�, ABD’de Aile 
Hekimli i disiplininin olu umunu haz�rlayan üç rapordan biri olan Willard Rapo-
ru’na ad� verilen Dr. William R. Willard’t�r (23). Bu fakültede Toplum Hekimli i 
ad� ve yakla �m� ilham�n�, 1957 y�l�nda Navajo yerlilerine yönelik bir Halk Sa l� � 
saha projesinde ya ananlardan alm�  gibidir.  Bu proje, Navajo Yerlileri’ne sa l�k 
hizmeti sunma yetkisinin Halk Sa l� � Hizmetleri Kurumuna (The Public Health 
Service) devredili i sonras�nda gerçekle tirilmi  olup Navajo Yerlileri’nin sa l� �-
n� geli tirme amac�na yöneliktir. Navajo yerlileri ABD’nin en büyük nüfuslu yerli 
toplulu udur. Halk Sa l� � Hizmetleri Kurumu, Cornell Üniversitesi ile bu amaçla 
i birli i geli tirmi tir. Üzerinde anla �lan proje, Dr. Kurt W. Deuschle’nin yöneti-
cili inde Cornell Üniversitesi T�p Fakültesi  Halk Sa l� �  Bölümü’nün projesidir. 
Proje gere i tan�mlanm�  bir nüfusa toplum yönelimli birinci basamak sa l�k hiz-
meti sunulmaktad�r. Proje, ekip çal� mas�n�, saha ara t�rmalar�n�, bireylere yönelik 
koruyucu ve tedavi hizmetlerini, topluma yönelik koruyucu hizmetleri, dil sorunu 
ile ba  etme ve toplum kat�l�m�n� sa lama gibi ögeleri içermektedir. Proje’de yer 
alan gruplardan biri de seçmeli s�nav olarak bu çal� may� seçmi  son s�n�f t�p ö -
rencileridir. T�p ö rencileri böyle bir çal� mada, kendilerini toplumun de i im ve 
geli im ihtiyac�na cevap vermeye çal� an bir bilimsel projenin ve çaban�n içinde 
bulurlar ve ona katk�da bulunurlar. Saha ko ullar�nda klinik hekimlik de yaparlar.  
Bu çal� malar onlar� heyecanland�r�r ve “E er Halk Sa l� � buysa biz bunu sevdik” 
geri bildirimler verilir. Deuschle ve arkada lar�n�n, Halk Sa l� � disiplinini, Toplum 
Hekimli i ad�yla kurmalar� bu tecrübeyle aç�klanm� t�r. Yap�lan Toplum Hekim-
li idir ve ö renciler bunu sevmektedir. Willard, bu do rultuda geli meyi istemi ,  
desteklemi  ve te vik etmi tir. 

Aile Hekimli i Disiplininin olu mas�na arac�l�k eden üç ünlü rapor, Millis, Wil-
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lard ve Folsom raporlar�, birey ve toplum sa l� �n�n korunmas� ve geli tirilmesinde 
hastane hizmetlerinin yetersizli ini, kapsaml� ve toplum yönelimli birinci basamak 
sa l�k hizmetlerine olan gereksinimi ortaya koydu u gibi birinci basamak hizmet-
lerde çal� acak hekimin uzman olmas�n� ve uzmanl�k dal� veya disiplin ad� olarak 
Aile Hekimli i ad�n�n kullan�lmas�n� tavsiye etmi tir (24-26). Yani yeni bir sa l�k 
hizmeti tipi ve bu alanda yeti ip çal� acak yeni bir insan gücü tan�mlam�  ve talep 
etmi tir. ABD’de 1950’li y�llar�n ortalar�ndan itibaren dezavantajl� gruplarda kulla-
n�lmaya ba lanan ve zamanla yayg�nla acak olan toplum yönelimli birinci basamak 
uygulamalar� bu tavsiyelere zemin olu turmu tur. Özetle ABD’de Toplum Hekim-
li i uygulamalar� ve e itimi, Aile Hekimli i disiplininin do u una ve geli imine 
katk� sa lam� t�r. ABD’deki yeni ku ak aile hekimleri de, toplum yönelimli birinci 
basamak hizmetinin yayg�nla t�r�lmas�n� tavsiye eden Folsom Raporu’nun güncelli-
ini korudu unu ifade etmekte ve ayn� talepleri tekrarlamaktad�rlar( 27 ). 

Dr. John B Grant, Dr. Mehmet Cemalettin Or ve Dr. Sidney Kark’ın 

geleceği şekillendiren katkıları
Dr. John B Grant (1890-1962) : Prof. Dr.Nusret Fi ek, bir yaz�s�nda “ Toplum 
Hekimli i görü ü ile ilk harekete geçen Dr. Grant’t�r…” demektedir(28). John B 
Grant, 1925 y�l�nda Çin’de bir ilki gerçekle tirir (8 ):. Halk Sa l� � ihtisas�n� John 
Hopkins Halk Sa l� � Okulunda yapm�  olan Dr. Grant, Rockefeller Vakf� deste-
iyle gitti i Çin’de Peking Union Medical College’de çal� �rken Pekin belediyesi 

ile i birli ine dayal� bir sa l�k istasyonu projelendirmi tir.  Amaç, tan�mlanm�  bir 
toplulu a koruyucu ve tedavi edici hizmetleri bir ekiple sunmak, bu alan� t�p ö -
rencileri ve halk sa l� � profesyonelleri için bir e itim ve ara t�rma bölgesi olarak 
kullanmak.  Sa l�k stasyonu kurulmu  ve tan�mlanm�  45000 nüfuslu bir topluma 
u hizmetler sunulmaya çal� �lm� t�r:  Çevrenin sa l� a zarar verici özelliklerinin 

düzeltilmesi (sanitasyon çal� malar�), bireylere yönelik birinci basamak koruyucu 
ve tedavi edici hekimlik hizmetleri, okul ve i  sa l� �n� geli tirme çal� malar�, bu-
la �c� hastal�klara kar � çal� malar ve hayati istatistiklerin elde edilmesi çal� mala-
r�. Belediye zab�talar�na e itim verilmesi ile yerel (geleneksel) ebelere kurslar�n 
düzenlenmesi çal� malar kapsam�ndad�r. Daha Çin’de profesyonel ebelik e itimi 
yoktur. Bu kurslar, 1928’de Çin’in ilk ulusal ebelik okuluna dönü ecektir. Dr. Grant 
benzer bir sa l�k istasyonunu, 1929’da Pekin’in bat�s�nda Ding Xian’da, bir k�rsal 
bölge e itim ve kalk�nma reform hareketinin bir bile eni olarak gerçekle tirir. Bu 
istasyonla köylülere sa l�k hizmeti verilirken köy sa l�k görevlilerine de k�sa kurs-
lar verilir. Bu istasyonda kullan�lan yakla �mlar, 1950-70 dönemindeki k�rsal bölge 
sa l�k reformu çal� malar�nda ve ç�plak ayakl� doktorlar�n (barefoot doctors) e iti-
minde model olarak kullan�lm� t�r.

Türkiye’nin ilk Toplum Hekimi: Dr. Mehmet Cemalettin Or (1898-1952): A a-
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�daki al�nt�, Etimesgut Numune S�hhat Merkezi’nin bir gününü tan�mlamakta-
d�r (29):“29.11.1937 günü sabah�  … gene poliklinik yap�lm� , ö leden sonra ise 
her zamanki gibi o gün belirlenmi  olan bir köye gitmeye haz�rlan�l�yordu. Köyler 
hem ireler aras�nda payla �lm�  olup o köyün hem iresi tüm köyün zar  ar�n� özel 
olarak haz�rlanm�  tahta kutulara yerle tirmi ti. Baz� önemli hastal�klar� olanlar, 
 lerinin üzerinde süvari denen, zar  ara ili tirilmi  renkli küçük klipslere bakarak 
ayr�lm� t�. Ziyaretçi hem ire bu süvarili zar  ar� al�r, hasta o köyde kurulan poliklini-
e gelmese bile, evinde bularak son durumunu gözler, gerekli bilgiyi kaydederdi. Bu 

zar  ar�n her biri bir ailenindi ve içinde evdeki bütün fertlerin öz ve soy geçmi leri 
ile beraber her türlü sa l�k kayd� eksiksiz olarak yaz�l�yd�. Poliklinik bu tip köy zi-
yaretlerinde ya köy odas�, ya da okulda aç�l�r ve gelen bütün hastalara bak�l�rd�. Bu 
süvarilerden akl�mda yanl�  kalmad�ysa mavi olanlar tüberküloz’u, k�rm�z� olanlar 
frengiyi, sar� olanlar gebeleri i aretlerdi. Ebe, gebe   zar  ar�n� seçerek o köyde ev 
ev dola �p gebeleri kontrol eder, gerekli ölçümleri yaparak kaydederdi.”

Dr. Mehmet Cemalettin Or’un Etimesgut Numune S�hhat Merkezi, Türki-
ye’nin k�rsal bölge birinci basamak hizmet modeli geli tirme deneyi olarak tan�m-
lanabilir. Hem bir Halk Sa l� �  hem de bir Aile Hekimli i deneyidir ve çok ba a-
r�l�d�r. Bu konu, özgün belgelerle destekli bir T�p Tarihi çal� mas�na konu olmu tur 
(1). Bu S�hhat Merkezi, 1929’da kurulan Etimesgut çtimai S�hhat Dispanserinin 
geli tirilmesiyle olu mu tur. Dispanser’in kurulmas�n�n nedeni Atatürk’ün ve do-
lay�s�yla Sa l�k Bakan� Re  k Saydam’�n k�rsal Türkiye’de uygulanacak bir model 
bulma aray� lar�d�r. Bu dispanser için Bakanl�k özel bir talimatname haz�rlam� t�r. 
Hizmetler halk�n aya �na götürülecek, koruyucu hizmetler ile tedavi edici hizmet-
ler birlikte sunulacakt�r.  1934 y�l�nda Dispanser ba hekimli ine atanan Dr. Meh-
met Cemalettin Or, 1935 y�l�nda Amerika Birle ik Devletleri’ne gönderilir, Johns 
Hopkins Üniversitesinde bir y�l süreyle Köy Sa l� � Hijyeni ö renimi görüp, Hijyen 
uzman� olarak Türkiye’ye ve görevinin ba �na döner. Bu görevi, 1952 y�l�na kadar 
kesintisiz sürdürecektir (1). Atatürk 1937’de Merkezi ziyaret eder ve takdirlerini 
ilgili deftere yazar. Merkez ve Dr. Cemalettin Or çok be enilmi  ve yayg�n takdir 
toplam� t�r. Bu deney Sa l�k Bakan� Dr. Behçet Uz’u da etkilemi tir. Behçet Uz, 
sa l�k hizmetlerini geli tirmek için “Birinci 10 Y�ll�k Milli Sa l�k Plan�” ad�n� verdi i 
bir plan haz�rlam� t�r. Sa l�k hizmeti yeniden örgütlenecek, “nüfusa göre hizmet” 
ilkesiyle her 20.000 nüfus ya da 40 köy için bir “sa l�k merkezi” kurulacakt�r. Fakat 
Plan gerçekle tirilememi tir(3).  Prof. Dr. Nusret Fi ek’in bir yaz�s�nda yer alan 
a a �daki sözler, Dr. Mehmet Cemalettin Or’un çal� malar�ndan etkilendi ini gös-
termektedir (30): “Çözüm Dr. Cemalettin Or’un uygulad� � ve Atatürk’ün övdü ü 
sistemi yaymakt�r. 1946 Y�l�nda Sa l�k Bakanl� � teknokratlar� bunu önermi ler ise 
de, haz�rlanan proje kâ �t üzerinde kalm� t�r. 1961 y�l�nda kabul edilen Sa l�k Hiz-
metlerinin Sosyalle tirilmesi Kanunu da ayn� çizgide yap�lan bir at�l�m…”. 
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1 A ustos 1943 günlü Köye Do ru Dergisi’nde gazeteci Selahattin Demirkan, 
Merkezi ve Dr. Or’u anlat�r(29): “Dolaplar, kutular,  ler ve ka �tlar... Güzel. El-
bette her i in bir kayd� olacakt�r. Dr.Cemal Or imdi as�l mevzuun as�l i lerin içine 
girmeye ba lad�. Müessesenin çal� ma sistemini, metotlar�n�, anlat�yordu………..
 leri listeleri incelemeye ba lad�ktan sonra ilk bak� ta pekte mühim görülmeyen, 
yahut herkese kar � mahiyetini göstermeyen bu ka �tlar aras�nda yaln�z bir sa l�k 
davas�n�n yürüyü  tarz�n� de il, birde içtimai ara t�rma metotlar�n� alakaland�ran, 
yani sosyolojik bir metodun tatbikat�n� gösteren eserler de görmeye ba lad�m. Mü-
essesenin as�l kurulu  maksad�, köylü hastalar� tedavi etmek de il, muayyen has-
tal�klara kar � koruyucu tedbirler almak, hastal�klara zuhurunu önlemek. Bir tek 
kelime ile, köyde hastal� �n kökünü kaz�makt�r. u kadar�n� söyleyeyim ki, Cemal 
Or ad�ndaki doktorun idare etti i bu sa l�k merkezi, Türkiye ‘de Köye Do ru ha-
reketinin en mükemmel önderlerinden biridir. Etimesut S�hhat Merkezi, S�hhat ve 
çtimai Muavenet Vekaleti’ne ba l�d�r. Kadrosunda bir hekim, bir eczac�, bir sa l�k 

memuru, bir ebe ve üç de hem ire vard�r. 16 köy, üç çiftlikte bugün  e tabi 5687 
nüfus bulunuyor. S�hhat merkezi kendisine ba vuran her köylüyü bir defa muayene 
veya tedavi etmekle i ini bitirmi  olmuyor. Bir kere buraya ba vuran bir köylü için 
art�k müesesenin elinden kurtulmas� imkan� yoktur. Yani s�hhat merkezinin vazifesi 
hastay� ana karn�ndan mezar�na kadar ad�m ad�m kovalamakt�r. …. Merkez, hasta-
lar� için adeta koruyucu bir melek vazifesini görüyor. te bu müessesenin rolü ve 
ruhu budur. Müessesenin as�l üzerinde durdu u hastal�klar verem, frengi ile gebelik 
halleri ve çocuklard�r. Her hastan�n önce bir sosyal etüdü yap�l�r. Bu birinci  tir. 
Hastal�klar için de ayr� ayr�  ler var. Hiçbir ey tesadüfe, keyfe, kadere b�rak�lma-
m� t�r. Hekim, hem ire ve ebe köy evleri civar�nda pervane gibi dola an insanlard�r. 
S�hhat merkezine yaln�z gebeler kabul olunur. Burada gebe kad�n yatar, do urur, 
iyi olur, çocu u al�r köyüne gider. Ve art�k sa  omuzundaki melaike onu her yerde 
belalardan korur. Böyle bir te kilat, böyle bir i  sistemi, bu tarzda bir halka ini  
Türkiye için, Türk münevveri için bütün dünyaya kar � övünülecek bir harekettir. 

te o kadar”. 
Dr. Sidney Kark (1911-1998): Dr. Sidney Kark, “Toplum yönelimli birinci basa-

mak sa l�k hizmeti”nin ve yakla �m�n�n teorisyeni ve pratisyenidir (8,31,32). Katk�-
lar�n� önce do um yeri olan Güney Afrika’da, sonra ABD’de ve srail’de gerçekle tir-
mi tir. Sidney Kark, Güney Afrika’da yerli Afrikal�lar�n giremedi i Witwaterstrand 
T�p Fakültesinde daha ö renciyken, daha sonra e i olacak di er bir t�p fakültesi 
ö rencisi (Emily Jaspan Kark) ile birlikte yerli Afrikal�lar�n sa l� �n� geli tirmeyi 
amaçlayan bir dernek kurmu , yerli Afrikal� çocuklar�n beslenme sorunlar� konulu 
bir saha ara t�rmas� gerçekle tirmi tir. Sa l�k Bakanl� �, Sidney Kark’� önce yerli 
Afrikal� çocuklara yönelik yapt�raca � ulusal beslenme ara t�rmas�n� yönetmesi için 
seçmi tir. Ara t�rmay� ba ar�l� bir ekilde bitiren Sidney Kark’dan Sa l�k Bakanl� � 
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bu kez, k�rsal bir yörede (Natal’da) yerli Afrikal�lar için bir sa l�k hizmeti modeli 
geli tirmesini ister. 1940 y�l�nda kurulan, Pholela Sa l�k Birimi, bu görevlendirme-
nin ürünü olup  “Toplum yönelimli birinci basamak sa l�k hizmeti – community 
oriented primary care” kavram�n�n olu mas�na giden yolda ilk ad�md�r. Nicel ve 
nitel çal� malarla toplumu tan�ma, toplumun sa l�k hizmeti gereksinimlerini, ön-
celikli sa l�k sorunlar�n� belirleme çal� malar� yap�l�r. Malnütrisyon, bula �c� hasta-
l�klar ve ana çocuk sa l� � öncelikli alanlar olarak belirlenir. Belirlenmi  öncelikli 
sorunlara yönelik koruyucu hizmetler planlan�r. Tan�mlanm�  nüfusa tedavi edici 
hizmetler, koruyucu hizmetlerle birlikte, toplum kat�l�m�n� da sa layacak biçimde 
sunulur. Bilgi toplama ve bilgi kay�t formlar�n�n kullan�ld� �, kay�t tutman�n önem-
li oldu u bir hizmet tipi ortaya ç�kar.  Ev ziyaretleri sa l�k hizmeti sunumunun 
önemli bir yoludur. Toplum sa l� � elemanlar�, e itim ve tar�mda toplumsal de i im 
elemanlar� gibi hizmet sunarlar.  Pholela Sa l�k Merkezi, Sa l�k Bakanl� �n�n be e-
nisini kazan�r. Sa l�k Bakanl� �, 1944 y�l�nda Pholela Sa l�k Merkezini model olarak 
benimser ve ayn� hizmeti ülke düzeyinde sunmak üzere 200 yeni sa l�k merkezi 
kurulmas�na karar verir. Yeni kurulacak sa l�k merkezlerinde çal� acak ekiplerin 
e itimi için Sa l�k Bakanl� � Durban’da “Aile ve Toplum Hekimli i Enstitüsü”nü 
kurar. Kurucu ba kan Dr. Sidney Kark olacakt�r. Kurulan Enstitü, uygulamal� e i-
timde Pholela E itim ve Ara t�rma Sa l�k Merkezini ve ayn� model ile daha sonra 
Durban’da kurulan 6  yeni sa l�k merkezini kullan�r. Böylece yedi sa l�k merkezli 
bir e itim ve ara t�rma bölgesi ortaya ç�kar. Sidney Kark, bir yandan bir birinci 
basamak hizmet modeli geli tirirken, si  lizin sosyal patolojisini de tan�mlayacakt�r. 
1948’de Güney Afrika’da ayr�l�kç� yönetim i  ba �na geçince yeni sa l�k merkezi 
aç�lmas� durdurulur ve toplum yönelimli birinci basamak hizmetinin desteklen-
mesi biter. Herkese sa l�k yakla �m� tehlikeli kabul edilmi tir. Bu ortamda 1954 
y�l�nda yeni kurulan Durban T�p Fakültesi, Sidney Kark’a  görev teklif eder. Sidney 
Kark, art�k Durban T�p Fakültesi’nin  “Sosyal ve Koruyucu  T�p ve Aile Hekimli i 
Bölümü” ba kan�d�r.  Fakülte Dekan�n�n etki gücü ve Rockefeller Vakf�ndan sa -
lanan desteklerle Aile ve Toplum Hekimli i Enstitüsü bu fakülteye ba lan�r. T�p 
E itiminde böylece bir ilk gerçekle mi  olur ve bugün ad�na toplum yönelimli t�p 
e itimi ve topluma dayal� t�p e itimi modeli uygulamaya konur. Bölümün e itim-
deki a �rl� �, büyük klinik dallar ile ayn�d�r.  Sidney Kark 1960’l� y�llar ba lamadan, 
ayr�l�kç� rejimin bask�lar� nedeniyle, Güney Afrika’dan ayr�l�r. ABD’de k�sa süreli 
bir çal� ma döneminin ard�ndan srail’e yerle ir ve modelini orada geli tirmeyi sür-
dürür.1965 sonras� dönemde, Toplum yönelimli birinci basamak yakla �m�, ABD’de 
dezavantajl� gruplarda yayg�n olarak  kullan�lmaya ba lan�r (31). Bu konuda önemli 
bir katk�, Kark’�n Güney Afrika çal� malar�na kat�lm�  Dr. Jack Geiger’den gelir. 
Kark, bu çal� malar�n baz�lar�na dan� manl�k verecektir.  1980’e kadar yakla �k 900 
kadar toplum yönelimli birinci basamak sa l�k merkezi (Neighborhood Commu-
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nity Centers) hizmete girer. ABD Ulusal T�p Enstitüsü, toplum yönelimli birinci 
basamak hizmetinin ABD’de uygulamalar�n� inceler, ba ar�l� bulur ve yayg�nla t�r�l-
mas�n� tavsiye eder (1983). Sidney Kark, Alma Ata’ya giden yolun ba l�ca mimar-
lar�ndand�r. Kark’a göre “Toplum Yönelimli Birinci Basamak Sa l�k Hizmeti” iki tip 
hizmeti birle tirir; bireylere yönelik klinik hizmet ile toplum hekimli i hizmetleri. 
Birinci basama �n klinik hizmet d� �ndaki hizmetlerini, toplum hekimli i hizmeti 
olarak niteler. Ona göre toplum hekimli i prati inde a a �daki sorular�n yan�tlar�n� 
sa layacak beceriler önemlidir: 1-Toplumun sa l�k durumu veya düzeyi nas�ld�r?; 
2-Bunun alt�nda yatan faktörler nelerdir? 3- Bu faktörlerle ilgili, sa l�k hizmeti ve/ 
veya toplumun kendisi neler yapmaktad�r? 4- Ek olarak neler yap�labilir, yeni öne-
riler nelerdir, bunlara dayal� beklentiler nelerdir?; 5- Yap�lanlar�n ve yap�lacaklar�n 
etkisini görebilmek için hangi sa l�k verilerinin toplanmas� gereklidir?

Toplum Hekimliğinden Aile Hekimliğine 
Türkiye’de de Hacettepe’de ba layan Toplum Hekimli i hareketi veya ç�k� �, izle-
yen dönemde genç hekimleri içine çekerek büyür. Yüksekö retim Kurulu taraf�n-
dan 1981 y�l�nda Toplum Hekimli i Bölümlerinin Hijyen ve Koruyucu Hekimlik 
Bölümleriyle birle tirilerek kald�r�lmalar�na kadar, yeni aç�lan t�p fakültelerinde 
Halk Sa l� � kürsüleri yerine Toplum Hekimli i enstitü veya kürsüleri kurulur. Ba -
ta Prof. Dr. Nusret Fi ek olmak üzere Toplum Hekimli i disiplinin öncü hocalar�, 
Toplum Hekimli i dü üncesini tan�t�rlar. T�p E itiminde Halk Sa l� � bilimlerinin 
yeri ve süresi artar. Birinci basamak ve birinci basamak hekimi kavram� bu dönem-
de ye erir ve yerle ir. Toplum Hekimli i enstitü veya kürsülerinin mezuniyet son-
ras� çal� malar�yla Türkiye’de Halk Sa l� � uzman� say�s�nda ve Toplum Hekimli i 
ö retim üyesi say�s�nda anlaml� art� lar olur. 

Toplum Hekimli i Bölümlerinin la vedilmesinin arkas�ndan 1983 y�l�nda Aile 
Hekimli i disiplini ba �ms�z bir uzmanl�k alan� olarak do ar. Fakat yeni Tüzük Aile 
Hekimli ini sadece hastanelerde klinik rotasyonlarla kazan�lan bir meslek olarak 
ele alm� t�r. Bu durum bir uzmanl�k ö rencisinin kendi disiplinini hiç tan�madan 
uzman olmas� gibi çeli kili bir durum yaratmaktayd�. Ayn� zamanda WONCA’n�n 
yay�nlad� � dökümanlarda uzmanl�k e itiminin en az yar�s�n�n kendi disiplininde 
geçmesi gerekti ini vurgulamaktayd�. Bu gerekçelerle Çukurova T�p Fakültesi Aile 
Hekimli i Anabilim Dal� Ba kanl� � 20.01.1995 tarihinde Sa l�k Bakanl� �na resmi 
bir yaz� yazarak uzmanl�k e itiminin rotasyonlar�n�n yeniden düzenlenmesi ve en 
az 6 ay�n�n kendi anabilim dal�nda geçirmesi gerekti i görü ünü bildirmi tir.(33)

Aile Hekimli i Anabilim dallar�n�n üniversitelerde kurulmaya ba lanmas�na 
(1993’e) kadar, Aile Hekimli i uzmanl�k e itimi, üniversiteler d� �ndaki e itim ve 
ara t�rma hastanelerinde gerçekle ir. Aile Hekimli i Disiplininin Türkiye’de top-
lum yönelimli yan�ndan uzakla t�r�lm�  olarak üniversiteler d� �ndaki do u u zor 
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bir do um olarak tan�mlanabilir. Üniversitelerde Aile Hekimli i Anabilim Dallar�-
n�n olu turulmas�yla, Aile Hekimli i akademisyenli ini seçmi  Aile Hekimli i uz-
manlar�, disiplinlerini tarihi kökleriyle ve güncel geli im e ilimleriyle uyumlu bir 
geli me çizgisine çekmeyi ba aracaklard�r. Yeni kurulan Aile Hekimli i anabilim 
dallar�na atanan Toplum Hekimli i dönemi etkisiyle yeti mi  baz� Halk Sa l� � ve 
di er t�p disiplinlerinden akademisyenler de yeni kurulan Aile Hekimli i Anabilim 
Dallar�nda görev alarak bu sürece katk�da bulunurlar. Türkiye’nin Toplum Hekim-
li i deneyimleri bu yolla da Aile Hekimli i alan�ndaki etkile imlere ve geli melere 
yans�m� t�r.  

Kaynaklar 
1- U urlu MC. Türkiye’de öncü bir toplum hekimi Dr. Mehmet Cemalettin Or. Ankara Üniversitesi T�p 

Fakültesi Mecmuas�, 1994;47, 1-50. 
2- Gay B. What’s New in the Updated European De� nition of General Practice/ Family Medicine? J Gen 

Pract.1: 111. doi: 10.4172/2329-9126.1000111
3- Öztek Z. Alma-Ata’dan 17 y�l önce (Sa l�kta Alt�n Olaylar  içinde). Sa l�k ve Sosyal Yard�m Vakf� yay�-

n�. Ankara, 2014. 
4- Öztek Z. Nusret Fi ek ile Söyle i. http://www.ttb.org.tr/n_� sek/kitap_3/38.htm
5- 224 Say�l� Sa l�k Hizmetlerinin Sosyalle tirilmesi Hakk�nda Kanun. Resmi Gazete, gün:12 Ocak 1961, 

say�:10705
6- http://nusret.� sek.org.tr/ozgecmisi/
7- https://tr.wikipedia.org/wiki/ hsan_Do ramaci
8- Excerpted from Seipp C, ed. Health Care for the Community: Selected Papers of Dr. John B. Grant. Bal-

timore, MD: Johns Hopkins Press;1963:52–57. AJPH 2008; 98:626-29.
9- Brown  TM. Sidney Kark and John Cassel. American Journal of Public Health, 2002;92:1744-45. 
10- http://library.mssm.edu/services/archives/archives_collections/community-med.shtml
11- Fi ek N. Türkiye’de nüfus ara t�rmalar�. Türkiye Demografyas� Kitab� içinde. Hacettepe Üniversitesi 

yay�nlar� No.D-13, Ankara, 1971.
12- Gales, K.E.: The Report of an Inquiry into Birth and Death Rates in Turkey, H�fz�s�hha Okulu, 1964 

yay�nlanmam�  rapor (Fi ek N. Türkiye’de nüfus ara t�rmalar�. Türkiye Demografyas� Kitab� içinde. Ha-
cettepe Üniversitesi yay�nlar� No.D-13, Ankara, 1971)

13- Fi ek N, Dirican R. Halk Sa l� �nda 50 y�l. Türkiye Bilimsel ve Teknik Ara t�rma Kurumu’nun IV.Bilim 
Kongresi, Ankara 5-8 Kas�m 1973. (Nusret Fi ek’in yay�nlanmam�  yaz�lar� I :Sa l�k Yönetimi içinde. 
haz�rlayan Dirican R. http://www.ttb.org.tr/n_� sek/kitap_1/) 

14- Öztek Z.Sa l�k Hizmetlerinin Sosyalle tirilmesinde 1980 sonras� yönetim anlay� �. Sa l�k reformlar�n�n 
Sa l�k Yönetimine Etkileri Sempozyumu.19-21 Kas�m 2009Bursa. http://www.hekimcebakis.org/ima-
ges/Diger_Yayinlar/saglik_reformlari_sempozyum.pdf

15- http://www.pediatri.hacettepe.edu.tr/sosyal_pediatri.shtm
16- Fi ek N. Halk Sa l� �nda Terim Karga as� Bir Sorun mudur? Hacettepe Üniversitesi T�p Fakültesi Top-

lum Hekimli i Bülteni, Ocak 1983.
17- T.C. Ba bakanl� � Devlet Planlama Birinci Be  Y�ll�k Kalk�nma Plan� (1963-1967)
18- Tebabet Uzmanl�k Tüzü üne baz� hükümler eklenmesine ve bu Tüzü ün baz� maddelerin de i tirilmesi-

ne dair Tüzük.  26 A ustos 1964 tarihli ve 11790 Say�l� Resmi Gazete
19- Tebabet Uzmanl�k Tüzü ünde yap�lacak de i ikliklere ait Tüzük. 26 Ekim 1961 tarih ve 10942 say�l� 

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği’nin 25 Yılı



108

Resmi Gazete.
20- Tebabet Uzmanl�k Belgeleri hakk�nda Tüzük. 9 A ustos 1947 tarihli ve 6680 say�l� Resmi Gazete
21- Dereboy F, Gürel M, Erpek S, avk Ö. T�p e itiminde tam entegrasyona do ru: Menderes deneyimi. 

Toplum ve Hekim 2001;16(3).
22- Öztek Z. Nusret Fi ek ve Halk Sa l� � uzmanl� �. Halk Sa l� �nda Gündem 2011, Kas�m. 
23- Fulmer HS. The Community Medicine Program in Kentucky. Medical Education, Canad. Med. Ass. 

J.Sept. 16, 1967; 97:726-30.
24- AMA. Meeting the Challenge of Family Practice. The Report of the Ad Hoc Committee on Education 

for Family Practice of the Council of Medical Education. Chicago, IL: American Medical Association 
(AMA); 1966. 35. 

25- AMA. The Graduate Education of Physicians. The report of the Citizens Commission on Graduate Me-
dical Education. Chicago, IL: American Medical Education (AMA); 1966.

26- NCCHS. Health is a Community Affair—Report of the National Commission on Community Health 
Services (NCCHS). Cambridge, MA: Harvard University Press; 1967.

27- The Folsom Group American Board of Family Medicine Young Leaders Advisory Group. Communities 
of Solution: The Folsom Report Revisited. Annals of Family Medicine, 2012; 10:250-60

28- Fi ek N. Ça da  sa l�k anlay� �. “Nusret Fi ek ve Hekimlik” kitab� içinde. Türk Tabipleri Birli i.1991.
29- Atatürk ve Etimesgut, Ankara Ticaret Odas� Yay�nlar�, Ankara 2003
30- Fi ek Nusret H: Atatürkçülük ve Sa l�k Politikam�z. Cumhuriyet Gazetesi, s. 2, 2 Nisan 1981.
31- Longlett SK, Kruse JE, Wesley RM, Community-Oriented Primary Care: Historical Perspective J Am 

Board Fam Pract 2001;14:54–63.
32- Abramson JH, Kark SL. Community oriented primary care: meaning and scope. Community oriented 

primary care: New directions for health services. National Academy of Sciences, 1983. http://www.nap.
edu/catalog/1917.html

33- Çukurova Üniversitesi T�p Fakültesi Aile Hekimli i Anabilim Dal� Ba kanl� �n�n Sa l�k Bakanl� �na 
20.01.1995  tarihli yaz�s�.

Aile hekimliğine halk sağlığı katkısı



109

TAHUD ve bilimsel yayın etkinlikleri: 
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi

Yıldızbakkal toplantıları 1997–2012: 
Aile Hekimliği Dergisi’nde bir dönem

Uz. Dr. Halûk ÇAĞLAYANER1

1. İş yeri hekimi, İSTANBUL

Bilimsel dergilerin yay�n kurullar� de i ir: “Her yi idin bir yo urt yiyi i vard�r.” 
De i im günün ihtiyaçlar�na, dönemin olanaklar�na, bilim dal�n�n de erlerine yer ver-
dikçe sa l�kl�d�r. Türkiye Aile Hekimleri Uzmanl�k Derne i, sevgili Zeynep ve bana 
Dergimizin ilk 15 y�l�nda editör ve editör yard�mc�s� olarak görev yapma f�rsat�n� verdi. 
Bu görevi, elimizden geldi ince iyi bir ekilde yapmaya çal� t�k. Umar�m bize bu görevi 
verenleri mahcup etmemi izdir. 

*
zninizle, Aile Hekimleri Uzmanl�k Derne i (AHUD) stanbul ubesi’nin Eylül-

Ekim 1996 tarihli duyurusundan bir bölümle ba layay�m: 
“A ustos mektubumuzda sizlere dergimizin art�k ç�kmak üzere oldu unu müjdelemi  

ve bir sonraki mektubumuzda sizlere ho  bir sürprizimizin olabilece inden söz etmi tik. 
Bu mektubumuzda sizlere tan�t�m bro ürümüzü gönderiyoruz. Ancak dergiye yaz� 

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği’nin 25 Yılı



110

gereksinimi konusundaki �srarl� ça r�lar�m�z� yinelemek durumunday�z, çünkü 64 say-
fa olarak ç�kacak olan derginin sonraki say�lar� için kendi öz üretimimiz olan yaz�lar�n 
yetersizli ini halen çekmekteyiz. Bunun için bir kez daha tüm bilimsel ara t�rmalar�n�z�, 
tez özetlerinizi, makalelerinizi, özgün çal� malar�n�z� dernek ileti im adresine gönder-
meniz gerekti ini an�msat�yor, ilginizi sak�nmayaca �n�za inanc�m�z� koruyoruz.” 

Mektup, AHUD stanbul ubesi Ba kan� sevgili Tuncer Bayba ’�n imzas�n� ta �yor. 20 
Ekim 1996’daki ube genel kurulunu duyuran mektup, bir ba ka aç�dan da önemlidir: 
Gelin, bir bölüm daha okuyup, disiplinimizin o hummal�, o da da al� günlerine dönelim: 

“Daha önceki mektuplar�m�zda belirtti imiz gibi Türk Tabipleri Birli i (TTB) 
Uzmanl�k Dernekleri Koordinasyon Kurulu (UDKK) platformuna dernek olarak 
kat�lm� , hem kurulacak olan uzmanl�k kurulunda (board) yer alabilmek, hem de bir 
uzmanl�k dal� olarak Aile Hekimli inin yeni ç�kacak olan tababette uzmanl�k tüzü ünde 
gere ince yer alabilmesi için çabalarda bulunmu tuk. Kurulun ilk tüzü ü TTB Büyük 
Kongresi’nde kabul edildikten sonra, ilk toplant�s�n� 28 Eylül 1996 günü Ankara Nu-
mune Hastanesi’nde yapt�.”

“Israrl� çal� malar�m�z sonucu derne imizin iste i ve oylamada kurulun kabul etme-
si üzerine içtüzü e eklenen geçici madde ile temsilcilerimizin kurul d� �nda kalmas�n� 
engelledik. Bu toplant�ya derne imizi temsilen dernek genel sekreteri Dr. Mehmet Un-
gan, stanbul’dan Dr. Erdem Birgül ve Dr. Hakan Sezer kat�ld�lar.” 

Bu konudaki ayr�nt�lar kitab�n ilgili bölümlerinde herhalde, mufassal yer alacakt�r. 
Öyleyse, biz, Dergiye dönelim. lk toplant�y� Haydarpa a Numune Hastanesi Kad�n 
Do um Klini inin bir salonunda yapm� t�k. lk yay�n kurulumuz Birgül Co kun, Erdem 
Birgül, Hakan Sezer, I �k Gönenç, Levent Hekimo lu, Sevim Duman, ebnem Bilgen ve 
Tuncer Bayba ’dan olu urdu. Toplant�lar� kâh hastanede, kâh ev ve i yerlerinde yapard�k. 
Gitgide sabit mekân�m�z oldu yay�nevi. En büyük sorun, yaz� bulmakt�! Bilmem bugün 
durum nedir?  

Herhalde en büyük ans, yay�n� - önce Deonta ad�n� ta �yan - Deomed’in üstlenmesi 
idi. Bunu zamanla anlayacakt�k. Yay�nevinin sahibi, görsel dan� man�m�z Prof. Dr. Salih 
Murat Akk�n görmedi imiz yanl� lar� görür, ham materyali bask�ya gidene dek titizlikle 
izlerdi. O tarihte Salih Bey’i pek uzaktan tan�rd�m. Dernek ad�na Yay�nevi ile münas-
ebetleri sevgili Erdem Birgül ve sevgili Hakan Sezer yürütüyorlard�. zleyen senelerde 
de yay�n kurulu çal� malar�n�n yan� s�ra Derginin bürokratik i lerini izleyecek, da �t�mla 
u ra acaklard�.  

Derginin para bulunup bas�lmas� i in bir safhas�yd�. Bu yaz�da yer alan duyurunun 
ekinin arkas� bir posta kart� olarak düzenlenmi ti; herkesten adresini bildirmesini isti-
yorduk. Bas�m gibi, da �t�m da para gerektiriyordu. Bu sorun hiç gündemden dü medi. 
Birçok kez, dergileri toplu olarak ubelere göndermek zorunda kald�k.

Dergiye ula an yaz�y� bir kurul üyesi üstlenir, de erlendirir, toplant�da tan�t�rd�. Yay�na 
de er bulunan yaz� iki hakeme gönderilir, kimi sektirmeden cevaplasa da, ço u bir türlü 
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cevap vermezdi. Bakt�k i  uzuyor; yaz�lar� pe in pe in üç hakeme göndermeye ba lad�k! 
Her toplant�n�n bermutat konusu Dan� ma Kurulu’nun bitmek bilmez de i imiydi. 

Nas�l olmas�n ki? Ekte görece iniz gibi, ilk kurul, büyük ölçüde zahiri idi. O y�llarda, 
aile hekimli i akademisyeni bulmak, çölde serap görmek gibi idi. Sevdi imiz, sayd� �m�z 
hocalar�m�zdan olu ur ilk liste. Dan� amad� �m�z ki inin kurulda varl�k nedeni de 
kalm�yordu haliyle. Di er, olumlu, bizi gönendiren de i im ise, aile hekimli inin boy at�p 
serpilmesi idi. 

Velhas�l böyle namütenahi mevzuun üst üste y� �ld� � toplant�lar alabildi ine uzar, en 
erken 18.00’de ba lar, kimi kez 21.30’u da a ard�… Ailemizden ald� �m�z zaman�, di er 
ailemize veriyorduk; bilmem hakk�m�z var m�yd�?

Makaleyi üstlenen, yaz�y� edisyona dek izlerdi. Bu i , - eski Brezilya dizileri gibi - 
uzad�kça uzard�. Reddedilen yaz�y� ba ka hakeme göndermek, hakemin istedi i “köklü 
revizyonu” yazar�n bitirememesi, hakemin ameliyat olmas�, kongreye, tatile gitmesi vd… 
Birkaç sene sürünen yaz�lar bilirim. Yaz� stoku yoklu u, kâ �t - bask� maliyeti, bazen üç 
ayl�k periyodu kaç�rmam�za, bazen birle ik say�lara neden oldu. 

ki hakemin onaylad� � yaz� nihayet edisyona girerdi. Yaz�, geldi inden beri, i ler 
uzamam�  m�yd�? Öyleyse, imdi elimizi çabuk tutmal�yd�k! Günlük i leri ask�ya al�r, 
önce ben, sonra Zeynep yaz�lar� iki er kez okur, de i  toku  eder, aç�k olmayan noktalar� 
yazarla netle tirir, dizgiye verirdik. Nurgül Bütgül Özcan, Necdet K�z�lca, lknur Demirel, 
Dergimizin isimsiz kahramanlar�yd�. Salih Bey’in mükemmeliyetçili i, dizgi ç�kt�lar�n� 
dahi okuyup, düzeltmelerin tümünün girilip girilmedi ine, gözden kaçanlar olup 
olmad� �na bakma f�rsat�n� hep tan�d� bize. 

Ressam arkada �m�z sevgili Birgül Co kun - ki elan bu görevi sürdürüyor - kapak 
için Türk ressamlar�ndan resim seçer, temin eder, Zeynep’le birlikte “man ete çekilecek”, 
yani kapakta yer alacak makaleleri belirlerdi. Birkaç y�l sonra, gra  k tasar�m�n� foto raf 
sanatç�s� Tolga Erbay üstlendi. Derginin, be eni toplayan anatomi atlaslar� yay�nlayan bir 
ekibin ürünü oldu unu belirtmeden geçmeyelim. Bir süre sonra sevgili arkada lar�m�z 
Levent Hekimo lu, Sevim Duman, ebnem Bilgen aram�zdan ayr�ld�lar; böylelikle sev-
gili I �k Gönenç’in i  yükü artt�. 

Zaman geçiyor, “kâ �t dergi”, giderek anakronik bir hal al�yordu, hadi çekinmeden 
ad�n� koyay�m; biz “dinozorluk” yap�yorduk. Bir süre yay�n kurulumuzda yer alan sevgili 
Arzu Uzuner nazikçe kula �m�za f�s�ldad� ise de, biz - özellikle ben - pek öyle laftan an-
layacaklardan de ildim. 

Yay�n kuruluna k�sa bir süre için dâhil olan bir di er arkada �m�z da sevgili Ru en 
Topall� idi. Ü enmez, görevli oldu u Kocaeli’nden sektirmeden her toplant�ya gelirdi. 
Dergiyi y�ll�k ya da iki y�ll�k fasiküllerde ciltletmeyi önerdim, en az�ndan yay�n kurulu 
üyeleri ve Dernek ar ivi için. Ru en muhalefet etti. O i  de öylece kald�. Kütüphanede 
bir ansiklopedi kadar yer kaplayacak bu ciltler ç�plak duruyor imdi. 

Aradan bunca y�l geçmi . Art�k s�rt�mda yumurta küfesi yok. B�rak�n rahat rahat 
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konu ay�m. Kim bilir? Belki yay�n yapacak genç arkada lar okur, yay�na göndermeden 
önce yaz�lar�na yeni bir gözle bakarlar. Yukar�da, edisyonda elimizi çabuk tuttu umuzu 
söylemi tim; ne var ki, bazen, yaz�y� adeta yeniden yazmak gerekirdi. Yaz� reddetme lük-
sümüz pek yoktu. Ama bu halde yay�nlanmas�na da gönül elvermezdi. 

Zamanla, Zeynep ile aram�zda bir i bölümü do du. Ben dil üzerine, Zeynep ise say�sal 
veriler, kaynaklar üzerine yo unla t�k. Tabii, en küçük noktan�n gözden kaçmamas� için 
tümünü dikkatle üç kez okuyorduk. Hayalim uydu: Dergimizi eline alan ki i, ilgisini 
çeken bir ba l�k görürse, daha özette hayal k�r�kl� �na u ramas�n, yaz�y� sonuna kadar 
okuyabilsin! tiraf etmeliyim ki birçok yaz� - özellikle ngilizce özeti - yeniden yaz�lm� t�r. 
Ne zaman ki elimiz biraz yaz� görür oldu; özet düzeltme i ini yazardan talep etmeye 
ba lad�k; öncesinde buna vaktimiz yoktu! Hadi özeti atlad�k, öznesi, tümleci,  il eki 
tutmayan tak�r tukur ifadeler; birkaç kere oku, anlayabilirsen anla! Bitmek bilmez isim 
tamlamalar�. Fiilden gayr�s� ngilizceden Türkçeye geçerken havada donuvermi  cümleler. 
Bir avazda, onu da, bunu da, hatta unu da söyleme i güzarl� �. E, okur neden devam 
etsin ki? Kesin bir ifadeden kaç�nmak için dili e ilip bükülmü , bir a da gibi zihne yap� �p 
kalan bir üslubu benimseyebilir miydim? te bunun için her yaz� ile mübala a u ra �r, 
kendimce bir hale yola koymaya çal� �rd�m. Bilmem do ru mu yapt�m? 

Hele hakem i i gev ek tutmu sa… imiz i ti! Bir seferinde yaz�s�n�n metamorfo-
zundan mustarip yazar hissiyat�n� zarifçe dile getirdi: “Hocam, çok u ra t�n; senin ismini 
de ekleyelim yaz�ya!” Dil ve yaz� a k� insan�n akl�n� ba �ndan böyle al�yor i te; o yaz�lar 
çocuklar�m�zd�. Onlar için, akl�m�z�n erdi i, kalemimizin döndü ünce en iyisini istiyor-
duk! 

Zeynep’e gelince, onun i i benden kolay de ildi; ngilizce özetler onun elinden geçer, 
tablolar elinden öperdi: “Grubunu yüzdelere ay�rm� , ama toplam� tutmuyor!” “Kaynak-
lar kurallara göre verilmemi !” Her ey bitince de ba yaz�s�n� yazard�! Dergi bir okul gibi-
ydi, orada çok ey ö rendim. 

*
Art�k, yaz�n�z� posta ile de il, elektronik ortamda gönderiyorsunuz. Sistem, zaman�nda 

cevap vermeyen hakemi uyar�yor. Dergi editörleri aras�nda ba ka ülkelerin hekimleri de 
yer al�yor. Hatta toplant� sanal ortamda yap�l�yor! Velhas�l her ey de i ti. 

Günler günlere, aylar aylara, y�llar y�llara eklendi; o günlerde yapt� �m�z tart� malar 
toz oldu gitti. Geriye i  ç�k� � Y�ld�zbakkal’�n f�r�ndan al�nan nevale ile peynir, zeytin 
e li inde içilen çay�n tad�, matbaadan ç�kan yeni say�y� görmenin, kokusunu duyman�n, 
sayfalar�n� çevirmenin key   kald�. Nice y�llara!
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Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği’nin 25 Yılı

TAHUD ve bilimsel yayın etkinlikleri:
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi

Doç. Dr. Zeynep Tuzcular VURAL1

Türkiye’de aile hekimli i uzmanl� �n�n 1983 y�l�nda Tababet Uzmanl�k Tüzü ü’nde ilk 
defa yer almas�na ve uzmanl�k e itiminin 1985 y�l�nda ba lamas�na kar �n 1993 y�l�na 
dek üniversitelerde aile hekimli i anabilim dallar� aç�lamad�. Yüksekö retim Kurulu’nun 
üniversitelerde Dahili T�p Bilimleri bölümlerine ba l� olarak Aile Hekimli i Anabilim 
dallar�n�n kurulmas� karar� ile disiplinin akademik geli iminde önemli bir ad�m at�lm�  
oldu. 

1996 y�l�nda Doçentlik s�navlar�nda ilk ba ar�l� sonucun al�nmas� aile hekimli i dis-
iplinine gönül vermi  bizleri umutland�rd�. Aile Hekimli i disiplinini bilimsel bir platfor-
ma kavu turmak amac� ile bir dergi ç�karmak  kri 1995’de ortaya at�ld�. Çal� malar�m�z�n 
bilimin evrenselli ine katk�s� ve de erlenmesinin ancak ara t�rmalar�m�z�n aç�k ve ob-
jektif bir ekilde sunulmas� ile mümkün oldu unu hepimiz biliyorduk. Akademik 
anlamda kendi ayaklar� üzerinde durmaya ba layan disiplinimiz için bu çok önemli 
a aman�n alt yap�s�n� haz�rlamak tam iki y�l sürdü. Kuruldu u 1990 y�l�ndan itibaren 
Türkiye’de aile hekimli inin bilimsel ve kurumsal geli imi için çal� an Aile Hekimleri 
Uzmanl�k Derne i’nin (AHUD) yay�n organ� olan dergimizin ilk ad�  “Aile Hekimli i 
Dergisi/Journal of Family Practice” idi. lk toplant� Haydarpa a Numune Hastanesi Kad�n 
Do um Klini inin bir salonunda yap�lm� t�. lk yay�n kurulumuz Halûk Ça layaner, 
Zeynep Tuzcular Vural, Birgül Co kun, Erdem Birgül, Hakan Sezer, I �k Gönenç, Lev-
ent Hekimo lu, Sevim Duman, ebnem Bilgen ve Tuncer Bayba ’dan olu mu tu. 
Yay�nevimiz Deonta’n�n ( imdiki ismi Deomed) sahibi ve ayn� zamanda dostumuz olan 
sevgili Prof. Dr. Salih Murat Akk�n ekibin çok önemli bir parças� idi. 

Derginin ilk say�s�n� elimize alman�n hepimiz için ola anüstü bir motivasyon ve 
disiplinimizin geli imi için bir kilometre ta � olaca �n� hepimiz biliyorduk... lk say�n�n 
yay�nlanmas�ndan itibaren gösterilen ilgi ve ald� �m�z olumlu tepkiler do ru yolda 
oldu umuzu gösterdi. Derginin içeri ini Aile Hekimli ini ve birinci basamak sa l�k 
hizmetlerini ilgilendiren tüm konular olu turmaktayd�. Çal� malar�n çe itli i ve konu 
zenginli inin yan� s�ra ara t�rmalar�n hemen hepsinde hastal�klar�n biyopsikososyal yön-
lerinin de sorgulanmas� birinci basama �n dinamiklerini öne ç�karmakta idi. Dergimizin 
her ç�kan yeni say�s� ile birlikte aile hekimli inin bilimsel boyutunun kuvvetlenmesine 
ahit oluyorduk.  Dergide ara t�rmalar, derlemeler, sürekli t�p e itimine katk�da buluna-

1.Türkiye Aile Hekimliği Dergisi ilk editörü (1997-2012)
   Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği, İSTANBUL
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cak yaz�lar, olgu sunumlar�n�n yan� s�ra Türkiye’de ve Dünyada Aile Hekimli i bölümü 
de yer almaktayd�. 

1998’de AHUD’un devletin en üst düzey mercileri taraf�ndan resmen tan�narak 
Türkiye Aile Hekimleri Uzmanl�k Derne i (TAHUD) olarak yeniden adland�r�lmas� ile 
dergimizin yay�n hayat�na  “Türkiye Aile Hekimli i Dergisi/Turkish Journal of Family 
Practice” olarak devam etmesine karar verdik. Yeni ismimizin bizlere yeni sorumluklar 
getirdi inin fark�ndayd�k! Yay�n kurulumuz Ru en Topall� ve Arzu Uzuner’in katk�lar� 
ile güçlendi. 2000 y�l�nda ya anan maddi kriz birçok t�p dergisinin yay�n hayat�n�n sona 
ermesine neden olurken, aile hekimli i alan�nda tek sürekli bilimsel yay�n olmam�z zor-
luklara daha iyimserlikle gö üs gererek ayakta kalmam�z� sa lad�. 

2005 y�l�ndan itibaren dergimiz bas�lman�n d� �nda elektronik olarak da yay�nlanmaya 
ba lad�. Dergiye ve eski say�lara daha kolay ula �m� sa layan bu geli me derginin 
okunmas�n� da önemli ölçüde art�rd�. Ayn� y�l dergimiz Türk T�p Dizini (Türk T�p 
Veri Taban�) taraf�ndan dizinlenmeye ba lad�. TÜB TAK ULAKB M kapsam�nda veri 
taban�na girmemiz derginin ula �labilirli ini ve at�f almas�n� da kolayla t�rd�.  Y�llar içinde 
dergiye yaz� ak� � h�zland�, içeri i zenginle ti. 

2012 y�l�ndan itibaren derginin elektronik sürümünün geli tirilmesi ve çevrimiçi 
(online) makale kabulü yap�lmas� ve alt� editörden olu an yeni bir kurul taraf�ndan 
yönetilmesi kararla t�r�ld�. Derginin aç�k ula �m (open access) olmas� yaz�lara kolay 
ula �m� sa lad�. Derginin Aile Hekimli i alan�nda di er uluslararas� dergilerle i birli i 
yapmas�, ortak yaz�lar�n yay�nlanmas�, uluslararas� indeksler taraf�ndan dizinlenmesi gibi 
hede  er kondu. Derginin ilk yay�nland� � günden beri as�l amaç derginin okunurlu unu, 
bilimsel kalitesini yükseltmek, hem sahada, hem de akademik alanda üretilen bilginin 
disiplinimizin geli mesine katk�da bulunmas� için bilimsel bir platform olu turmakt�r. 
De i en ko ullar nedeni ile art�k sadece elektronik olarak yay�nlanmakta olan Dergimiz, 
TÜB TAK Türk T�p Dizini (Turkish Medical Index), Türkiye At�f Dizini (Turkish Citation 
Index), “Google” Akademik (Scholar), “Index Copernicus” ve “EBSCOHost” taraf�ndan 
dizinlenmektedir. Hede  er aras�nda akademik yükseltmelerde çok önemli yeri olan SCI, 
SCI Expanded gibi dizinlere girebilmek yer almaktad�r.

Disiplinimizin y�llar içinde gösterdi i büyük geli im a ikard�r. Anabilim dallar�n�n 
kurulmas�, akademisyenlerimizin say�s�n�n her geçen gün artmas�, aile hekimli i alan�nda 
birçok özgün kitab�n bas�lmas� ve dergilerimizin artmas� buna örnektir. 

Dergimizin Akademik Aile Hekimli indeki geli meye tan�kl�k etmesi ve katk�da 
bulunmas� derginin ilk gününden itibaren mutfa �nda olan bizleri gururland�rmakt�r… 
Birlikte daha nice y�llara!
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Disiplin ve Bilimsel Yayın Özgeçmişimiz
Yeni uzmanlar aile hekimli i alan�ndan doçentlik s�nav�na girebilmek için 2001 y�l�n-
da yap�lan mücadelelerimizi bilemeyebilirler, ancak bugün kendimize ait ‘textbook’lar, 
say�s� 10’a ula an dergilerimiz ve akademisyenlerimize ait yüzlerce ulusal ve uluslarara-
s� makale, kendi kongrelerimizde ve uluslararas� kongrelerde sunulmu  yüzlerce poster 
bulunmaktad�r. Bu yaz�da aile hekimli i disiplininin bilimsel yay�n alan�ndaki çabalar�n� 
TAHUD 25. Y�l Kitab�’n�n bir bölümü olarak sunmaya çal� aca �z. 

Aile hekimli i disiplininin belki de en önemli sivil toplum örgütü olan, Aile Hekimle-
ri Uzmanl�k Derne i (AHUD) 24 Temmuz 1990’da kurulmu tur. Derne in ad� 2 Mart 
1998 tarihinde Bakanlar Kurulu karar� ile Türkiye Aile Hekimleri Uzmanl�k Derne i 
(TAHUD) ad�n� alm� t�r. 14.03.2001 tarihinde Türkiye Aile Hekimleri Uzmanl�k Der-
ne i Merkez Yönetim Kurulu ve Akademik Koordinasyon Kurulu ad�na Dr. T. Tunga Tü-
zer’in, Üniversiteleraras� Kurul Genel Sekreterli i’ne, 19 Mart 2001 tarihinde toplanacak 
olan Üniversiteleraras� Kurul’da son eklini alacak olan Doçentlik S�nav� Ba vuru Tasla-
�nda Sa l�k Bilimleri Alan�ndan Aile Hekimli i’nin kald�r�lmas�na yönelik itiraz�m�zla 

ilgili yaz�s�ndan bugüne tam 14 y�l geçmi tir (1). 
Uzmanl�k Derne inin yaz�s�nda, “Aile Hekimli i’nin (Family Medicine veya General 

Aile hekimliği alanında bilimsel 
yayınlar ve Türkiye katkısı 

Prof. Dr. İsmail Hamdi KARA1
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Practice olarak da geçmektedir) ABD, Avrupa Birli i ülkeleri ve srail gibi pek çok ülkede, 
özgün bir t�p disiplini ve uzmanl�k dal� olarak y�llard�r mevcut oldu u, Türkiye’de Sa -
l�k Bakanl� �’na ba l� hastanelerde 1984’den beri Aile Hekimli i Uzmanl�k E itiminin 
verilmekte oldu u ve Yüksek Ö retim Kurulu’nun (YÖK) 1993’de ald� � kararla üniver-
sitelerin T�p Fakültelerinde aç�lmaya ba lanan Aile Hekimli i Anabilim Dallar�n�n 2001 
itibariyle say�s�n�n 26 oldu u belirtilmekteydi. Yine uluslararas� sayg�n bilimsel dergilerde 
Türk Aile Hekimlerinin yay�nlar�yla ülkemizi ba ar�yla temsil etti i ve Aile Hekimli i 
Uzmanlar�’n�n, Türkiye Aile Hekimli i Dergisi (Turkish Journal of Family Practice) adl� 
hakemli bir bilimsel dergiye sahip olundu u ifade edilmekteydi” (1).

16 Temmuz 1993 tarihinde YÖK, 12547 say�l� karar� ile t�p fakültelerinde aile he-
kimli i anabilim dallar�n�n kurulmas�n� uygun gördü. 27 May�s 1994’de bir aile hekim-
li i uzman� ilk olarak Osmangazi Üniversitesi T�p Fakültesi’nde yard�mc� doçent olarak 
akademik kadroya atand�. Bunu takiben Aile Hekimli i Anabilim Dal�ndan ilk kez 1994 
y�l�nda Doçentlik ba vurusunda bulunulmu tur (2). 2001 y�l�nda Aile Hekimli i Ana-
bilim Dallar�nda Aile Hekimli i Doçenti unvan�n� alm�  6 ve Yard�mc� Doçent olarak 
görev yapan 25’ten fazla Aile Hekimli i ö retim üyesi bulunmaktayd� ve tüm kürsüler 
doçentlik hakk�m�z için çaba gösteren TAHUD’a destek vermi ti. Üniversiteleraras� Ku-
rul Genel Sekreterli i nezdinde yap�lan giri imler sonucunda, 2001 y�l�nda aile hekimli i 
alan�ndan doçentli e girme hakk�m�z� yeniden kazand�k. Bunun sonucunda 11.11.2002 
y�l�nda 2 meslekta �m�z ilk kez uygulanan “SCI’de yay�nlanm�  birisi birinci isim olmak, 
üzere 3 yay�nla” ba vurma ko ulu ile doçentlik s�nav�na girerek doçent olmu lard�r (2). 

Türkiye’de bugün 30’dan fazla profesör, 100’den fazla doçent unvan�n� ta �yan Aile 
Hekimi mevcuttur. Yüksek Ö retim Kurulu’nun karar� ile kurulan Aile Hekimli i Ana-
bilim Dallar� Türkiye’nin dört bir yan�nda “aktif olarak faaliyet gösteren akademik bir 
disiplinin temsilcileri” olmaya devam etmektedir.

Aile Hekimliğinde Bilimsel Yayınlar ve İndeksler
Bilimsel ara t�rman�n amac� yay�nd�r. Bilimsel bir deney sonuçlar� ne kadar göz kama -
t�r�c� olursa olsun bu sonuçlar yay�nlan�ncaya kadar tamamlanm�  de ildir. Yeni bilgiler 
sadece bu ekilde gerçeklik kazan�r ve mevcut veri taban�na eklenerek bilimsel bilgi ad�n� 
al�r. Bilimsel makale ara t�rmada ne yap�ld� �n�, nas�l yap�ld� �n� ve ondan neler ö renildi-
ini gösteren yaz�l� belgedir. Bilimsel makalenin anahtar kelimesi yeniden üretilebilirliktir. 

Bilimsel ara t�rmac� sadece bilimi yapmakla kalmamal�, bilimi yazmal�d�r. Bilim adam�-
n�n e ilimi ço u zaman bilimin teknik yönlerine a �rl�k vermekte, ileti im sanat� ihmal 
edilmektedir. Birçok bilim adam� kötü yazard�r. Hatta bilim adam� yazmay� sevmez (3).

Bilim İnsanından Beklentiler Neler?
Türkiye Yüksekö retim Yeterlikler Çerçevesi’nde (TYUYÇ) bir bilim insan�ndan doktora 
düzeyinde beklenen en önemli yetkinlik, Ba �ms�z Çal� abilme ve Sorumluluk Alabilme 

Aile hekimliği alanında bilimsel yayınlar ve Türkiye katkısı
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Yetkinli idir. Bu kapsamda bilim insan�;
a) Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geli tiren ya da bilinen bir yönte-

mi bir alana uygulayan yay�nlanabilir özgün bir çal� may� ortaya koyarak, bilime katk�da 
bulunmal�,

b) Alan� ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararas� hakemli dergilerde 
yay�nlayarak alan�ndaki bilginin s�n�rlar�n� geni letebilmelidir (4).

Sa l�k bilimlerinde süreli yay�nlarda ç�kan makale ve benzeri yaz�lar çe itli indeks-
lerde toplanmaktad�r. Bunlardan en geni  olan� Index Medicus’tur. Her ay yay�nlanan 
bu indeks, hem yazar hem de konu temelinde taranabilmektedir. Son y�llarda elektronik 
versiyonunun ç�kmas� (MEDLINE) kullan�m kolayl� �n� çok art�rm� t�r. Bu hizmet bir-
çok kaynaktan ücretsiz olarak da sa lanabilmektedir. ABD Ulusal Sa l�k Kütüphanesi 
(National Library of Medicine) taraf�ndan sa lanan PubMed (http://www.nlm.nih.gov/
PubMed/) servisi en yayg�n olarak kullan�lan kaynakt�r. MEDLINE 1960’l� y�llardan bu 
yana yay�nlanm�  yakla �k 20 milyon yaz�y� toplam� t�r ve 70 ülkeden köken alan süreli 
yay�nlar� içermektedir. Genel olarak sa l�k bilimleri (t�p, di çilik, eczac�l�k, hem irelik vb.) 
dallar için MEDLINE ve PubMed yeterli olmakla birlikte, daha s�n�rl� kapsaml� ba ka 
indekslerin de oldu u bilinmelidir. BIOLOGICAL ABSTRACTS, CHEMICAL ABST-
RACTS, EXERPTA MEDICA gibi indeks sistemlerinin yan� s�ra, özel dallara yönelik 
(kanser, AIDS, genetik gibi) indeksler de bulunmaktad�r. T�bb�n geli imi ve toplulu un 
büyümesi ile birlikte dergilerdeki say�ca art� , dergiler aras�nda standart geli tirme ve der-
gilerin niteli inin de erlendirilmesi konusunda yeni aray� lar ortaya ç�karm� t�r. Özelikle 
kütüphanecileri yönlendirmek amac�yla 1950’lerden sonra baz� bibliyometrik ölçütler 
geli tirilmeye çal� �lm� t�r. Son y�llarda ise “SCOPUS” indeksi popüler hale gelmi tir. Bu 
indeks, bünyesinde 50 milyon kadar at�f bar�nd�ran “ISI - Thompson Web of Science” 
grubuna yak�n say�da (40 milyon) at�f bulundurmaktad�r (6).

Ülkelerin aile hekimli i alan�ndaki bilimsel ç�kt�s�na bak�ld� �nda örne in 1960–2003 
y�llar� aras�nda PubMed indeksinde yer alan makalelerin %37,3’nün ngiltere, %27’sinin 
ABD, %6,5’inin Avustralya ve %3,7’sinin Kanada kökenli oldu u anla �lm� t�r. PubMed 
indeksinde yay�nlanan makaleler bak�m�ndan ülkemizin ve aile hekimli i disiplinimizin 
konumunu ekil 1’de görmek mümkündür (5,6). 

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği’nin 25 Yılı
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SCI-expanded (SCIE)
Science Citation Index® (SCI), Social Sciences Citation Index® (SSCI) ve Arts and 
Humanities Citation Index® (AHCI) uzun süreden beri kullan�lmas�na ra men, 2001 
y�l�ndan itibaren, ülkemizdeki akademik yükseltilmelerde, özellikle bu indeksler taraf�n-
dan taranan dergilerde makale yay�nlama durumu getirildikten sonra, akademisyenler 
aras�nda daha fazla konu ulur hale gelmi tir. ISI, 1958 y�l�nda Dr. Eugene GARFIELD 
taraf�ndan kurulmu  ve daha sonra (1992’de) Thomson Yay�n Grubuna geçmi tir. Dergi 
seçimi çok s�k� kurallara ba lanm� t�r. Belirli aralarla yap�lan incelemeler sonucunda, bir 
dergi temel standartlar� sa lam�yorsa, ISI kapsam�ndan ç�kar�labilir. At�  ar�n çe itli tipleri 
kullan�lmaktad�r. ISI taraf�ndan taranmakta olan dergiler için, at�f oran�, etki faktörü (IF) 
ve acil indeks (immediacy index) önemlidir. Yeni dergiler için ise derginin editörü, dan� -
ma kurulu üyeleri ve dergideki makale yazarlar�n�n, ISI kapsam�ndaki dergilerde yapt� � 
yay�nlar ve bunlara yap�lan at�  ar ön plana ç�kar. Bir derginin “etki faktörü” (IF) de eri 
derginin son y�lda, önceki iki y�la ait makaleler için ald� � at�  ar�n, önceki iki y�lda yay�n-
lanan makale say�s�na bölünmesiyle elde edilir (7).

Türkiye’den 2002 y�l�nda SCI taraf�ndan Turkish Journal of Pediatrics, Turkish Journal 
of Chemistry ve Turkish Journal of Veterinary and Animal Science dergileri taranmak-
tayd�. Bugün ise Haziran 2014 itibari ile Thomson Reuters WOS’da TR adresli dergi 

Aile hekimliği alanında bilimsel yayınlar ve Türkiye katkısı

Şekil 1. Pubmed’de Yayınlanan Aile Hekimliği Makalelerin Son 30 Yıldaki Değişimi (5,6)
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listesinde 70 dergi indekslenmektedir (7).

Aile Hekimliği Alanında SCI’de Yayınlar ve Ülkemizin Durumu
Ülkemizde “ISI - Thompson Web of Science” grubunun dizinleri Yüksekö retim Kuru-
lu’nun doçentli e yükseltme ve atama ve Sa l�k Bakanl� �’n�n atama kriterlerinde kabul 
görmektedir. Bu nedenle kariyer beklentisi olan birçok meslekta �m�z bu dizinlerde yer 
alan dergileri öncelikle tercih etmektedirler ( ekil 2) (6). 

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği’nin 25 Yılı

Şekil 1. Aile Hekimliği Alanındaki SCI ve SCIE tarafından taranan dergilerdeki makale artışı 

(Yaman H, Kara IH. The Evaluation of International Peer-Reviewed Publications in Turkish 

Family Medicine. Medical Science Monitor 2007;13(9):SR24-27’den alınmıştır) (6,8).

2015 y�l� itibariyle WOS-SCI’de tüm ülkeleri içeren aile hekimli i adresli yay�nlar� tara-
d� �m�zda, 48299 yay�na ula �lmaktad�r. Ayn� taramada Türkiye’den aile hekimli i adresli 
670 yay�na ula �lmaktad�r ( ekil 3).
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SCIamago’da (10) 1996-2013 y�llar� aras�nda “Yay�nlanan Aile Hekimli i Makalelerine 
göre” ülke s�ralamas�nda ülkemizin 30. s�rada oldu u görülmektedir (Tablo 1).

Aile hekimliği alanında bilimsel yayınlar ve Türkiye katkısı

Şekil 3. WOS-SCI’de Türkiye’den aile hekimliği adresli 670 yayın (family medicine http://apps.

webofknowledge.com/ Erişim Tarihi: 10.06.2015)
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Ancak bizim SCOPUS veri taban�nda (family medicine) OR AFFILORG (family prac-
tice) OR AFFILORG (general practice) AND AFFILCOUNTRY (turkey) ba l�klar�yla 
yapt� �m�z taramada 1562 kay�tl� yay�na ula �lm� t�r. Bu son rakamlar oldukça sevindirici 
ve gelecek için umut vericidir (11).

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği’nin 25 Yılı

Tablo 1. SCIamago’da 1996–2013 yılları arasında “Yayınlanan Aile Hekimliği Makalelerine göre” 

ülke sıralaması (10)
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Şekil 4. SCOPUS veri tabanında Türkiye’den aile hekimliği adresli 1562 yayın (http://www.

scopus.com/ Erişim Tarihi: 17.06.2015)

Şekil 5. SCOPUS veri tabanında Türkiye’den aile hekimliği yayınlarının adresleri (ilk 15 sıra) 

(http://www.scopus.com/ Erişim Tarihi: 17.06.2015). 
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Aile Hekimliğinde Bilimsel Dergiler
Dergiler meslek örgütlerinin, meslekta lar aras� ileti imini sa layan, yenilikleri payla an 
ve bilgi birikimini muhafaza eden yay�n organlar�d�r. Bilimsel dergilerde makaleler 1665 
y�l�ndan beri yay�nlanmaktad�r. Günümüzde ise dergiler akademik dünyada, bir bilim 
disiplininin vazgeçilmez yap� ta lar�d�r. Akademik yükseltmelerde, yerle tirmelerde ve 
akademik liyakatin belirlenmesinde, bilimsel dergilerde yay�nlanan makaleler dikkate 
al�nmaktad�r (6,12).

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği’nin 25 Yılı

Tablo 2. Ulusal Hakemli Aile Hekimliği Dergileri (13)

Aile Hekimliği Bilimsel Dergileri ve Uluslararası İndeksler
Türkiye’den DOAJ’da indekslenmi  289 dergi, “medicine” ba l� � alt�nda 81 dergi bulun-
maktad�r. “Subject: Medicine (General)” ba l� � alt�nda ise 28 dergi indekslenmektedir 
(14). Halen SCI ve Pubmed’de indekslenen dergimiz bulunmamaktad�r. 
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Index Copernicus’ta yeralan dergilerimiz: Türkiye Aile Hekimli i Dergisi, Eurasian Jour-
nal of Family Medicine, Konuralp T�p Dergisi, Smyrna T�p Dergisi, Turkish Journal of 
Family Medicine and Primary Care 
EBSCO index’te yeralan dergilerimiz: Türkiye Aile Hekimli i Dergisi, Konuralp T�p 
Dergisi
EMBASE index’te yeralan dergilerimiz: Konuralp T�p Dergisi
 
Aile Hekimliği Bilimsel Dergileri ve Ulusal İndeksler

Türkiye At�f Dizini 
Türkiye At�f Dizini’ne kay�tl� 7 adet Aile Hekimli i dergisi gözükmektedir. Ulusal Etki 
De eri (Mutlak-2014) aç�s�ndan dergilerimiz üst s�ralarda yer almaktad�r. Ulusal Etki 
De eri (Mutlak – 2014), 
   - Türkiye At�f Dizini veri taban�na kay�tl� bir derginin son iki y�lda yay�mlad� � maka-
lelerine, 
   - De erlendirme yap�lan y�lda, Türkiye At�f Dizini veri taban�nda kay�tl� di er dergi-
lerden ald� � at�f say�s�ndan, ayn� y�llar içinde kendisine yapt� � at�  ar�n ç�kart�lmas�ndan 
sonra kalan at�f say�s�n�n 
   - Derginin son iki y�lda yay�mlad� � toplam makale say�s�na bölünmesiyle elde edilen 
orand�r. 2015 y�l� haziran ay� itibariyle indekse kay�tl� 363 adet t�p dergisi bulunmaktad�r 
(15). 
Türkiye At�f Dizininde indekslenen aile hekimli i dergileri Tablo 3’te verilmi tir.

Aile hekimliği alanında bilimsel yayınlar ve Türkiye katkısı
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TÜB TAK ULAKB M T�p Veri Taban� [Türk T�p Dizini]
1996 y�l�ndan bu yana Web’den kullan�c�lar�n eri imine aç�k olan T�p Veri Taban�, Sa l�k 
Bilimleri (T�p, Di  hekimli i, Eczac�l�k, Hem irelik vd.) alan�nda Türkiye’de yay�mlanan 
süreli yay�nlarda bulunan Türkçe ve di er dillerdeki makaleleri kapsamaktad�r. 

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği’nin 25 Yılı

Tablo 3. Türkiye Atıf Dizininde indekslenen aile hekimliği dergileri
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Veri taban�, sa l�k bilimleri alan�nda çal� an ara t�rmac�lara, konuyla ilgili ulusal literatüre 
h�zl� ve etkin eri im sunmay� amaçlamaktad�r. Veri taban�na giren dergiler, uluslararas� 
standartlar ölçüsünde belirlenen “Dergi De erlendirme Kriterleri” do rultusunda, “T�p 
Veri Taban� Komitesi” taraf�ndan de erlendirilerek seçilmektedir (16). 
ULAKB M T�p Veri Taban�nda [Türk T�p Dizini] yer alan dergilerimiz: 
Türkiye Aile Hekimli i Dergisi

TÜBİTAK ULAKBİM DergiPark 
TÜB TAK ULAKB M taraf�ndan Türkiye’de yay�mlanan akademik dergiler için yeni bir 
hizmet ba lat�lm� t�r. Proje ba lang�ç tarihi Eylül 2013’tür. DergiPark, Türk T�p Dizini 
veya DOAJ gibi bir dizinleme sistemi olmay�p, dergilerin ulusal ve uluslararas� dizinlere 
girebilmesi için standart bir alt yap� hizmeti sunmaktad�r (17).

Aile Hekimliğinde Tıpta Uzmanlık Tezleri ve Ulusal İndeksler
Taraf�m�zdan yap�lan ve bütün y�llar� kapsayan YÖK Ulusal Tez Merkezi taramas� sonu-
cunda toplam 476 kay�t bulundu (18). Ünlüo lu ve ark’n�n (19) Aile hekimli i ara t�r-
ma görevlilerinin uzmanl�k tezleri ile ilgili yapt� � ve 2006–2008 y�llar�n� kapsayan 175 
tezin de erlendirildi i bir çal� mada ise; tezlerin %75,4’ünde anket uygulamas� yap�ld�-
�, %36,0’s�nda laboratuvar verilerinin kullan�ld� � saptanm� t�r. Ayn� çal� mada, tezlerin 

%57,1’inin kesitsel, %23,4’ünün retrospektif ve %19,4’ünün ise prospektif oldu u görül-
mü  olup, tez çal� malar�n�n ancak %21,7’si birinci basamak sa l�k hizmetleri ko ullar�n-
da yap�ld� � belirtilmektedir (20).

Sonuç
Aile Hekimli i disiplini ülkemizde art�k bilimsel özgürlü ünü ve yeterlili ini kan�tlam� -
t�r. Bu alanda y�llard�r eme i geçen ilgili ki i ve kurumlar�n, akademisyenlerin, bürokrat-
lar�n çabalar�n� sayg� ile yâd ediyoruz. Yüksekö retim Kurulu’nun Aile Hekimli i Ana-
bilim Dallar�n�n kurulmas� karar�n� ald� � 1993 y�l�ndaki ortam ve ko ullar ile bugünkü 
ortam ve ko ullar kar �la t�r�ld� �nda; Türkiye’de Aile Hekimli i dal�nda yap�lan bilimsel 
çal� malar ve akademik geli meler, Temel Sa l�k Hizmetlerinin her a amas�nda, Aile He-
kimli i akademisyenlerine bugün dün oldu undan daha fazla ihtiyaç oldu unu aç�k bir 
ekilde göstermi tir.
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TAHUD ve Avrupa Birliği projeleri

Doç. Dr. Tolga GÜNVAR1

1. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, İZMİR

1. “Aile Hekimlerinin Mezuniyet Sonrası ve Sürekli Eğitimleri için 

Avrupa Bilgi Ağının Geliştirilmesine Doğru” FAMILYMED2 

(“Towards Development of the European Network of Postgraduate and 

Continuing Education for Family Physicians” FAMILYMED2)

Gerekçe ve hedefl er
Türkiye’de Aile Hekimli i uygulamalar�n�n h�zla yayg�nla mas� uzmanl�k e itimi ba ta 
olmak üzere mezuniyet sonras� ve sürekli e itimlerin önemini art�rm� t�r. Bu ba lamda 
2002 – 2005 y�llar� aras�nda Polonya Aile Hekimleri Koleji öncülü ünde gerçekle tirilen 
proje ürünleri temel al�narak yenilik transferi kapsam�nda bir proje haz�rlanm� t�r. 

Proje, 2007 Ya am Boyu E itim Program� kapsam�nda Ulusal Ajans ve Avrupa 
Birli i Komisyonu taraf�ndan onaylanm� t�r (Proje No: LLP-LdV-TOI-2007-TR-040). 
Proje payda lar� Adnan Menderes Üniversitesi T�p Fakültesi Aile Hekimli i Anabilim 
Dal�, Türkiye Aile Hekimleri Uzmanl�k Derne i (TAHUD) zmir ubesi , Polonya Aile 
Hekimleri Koleji ve ESTA “Bildungswerk” ve ESTA Dan� manl�k’t�r. Proje ekibi ise bu 
kurumlar ad�na s�ras� ile Prof. Dr. Okay BA AK, Dr. Tolga GÜNVAR, Prof. Dr. Adam 
WINDA, Marc FELL ve Dilek VOLKAN’dan olu mu tur. 

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği’nin 25 Yılı
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Projenin amaçlar�;
• Yenilikçi yöntemler ve e itim araçlar� olu turarak ve e itim sistemi geli tirerek aile 

hekimlerinin sundu u sa l�k hizmeti kalitesini art�rmak,
• Sürekli kalite geli tirme yoluyla aile hekimlerinin birinci basamak ortamlardaki 

rolünü güçlendirmek,
• Aile hekimlerinin mesleklerini uygulama ortamlar�n�n ve çal� ma yerlerinin Avrupa 

ülkelerindeki benzer uzmanl�k e itimlerini alm�  hekimlerin i levselli i ile uyumunu 
sa lamak,

• Aile hekimleri aras�nda bilgi al� veri i sa lamak için uluslararas� bir platform 
olu turmak, eklinde s�ralan�rken, özgül hede  er de; 

• Önceki projenin aile hekimli i e iticileri için geli tirdi i e itim program�n� kulla-
narak yayg�nla t�rmak,

• Aile hekimli i e iticileri için hastayla görü meden ö renmenin kolayla t�r�lmas� 
üzerine odaklanan yeni bir e itim program� geli tirmek ve test uygulamas�n� yapmak,

• Birinci basamak hekimleri için hastayla görü me becerilerini geli tirme ve hastayla 
görü meden ö renme üzerine odaklanan yeni bir e itim program� geli tirmek ve test 
uygulamas�n� yapmak,

• E iticiler ve ö renenler için hastayla görü meden ö renme k�lavuz materyalleri 
olu turmak,

• Aile hekimli i klinik yakla �m�yla probleme dayal� ö renme modülleri geli tirmek,
• Probleme dayal� ö renme modüllerini kullanarak aile hekimleri için örnek uzaktan 

ö renme (e-learning) programlar� haz�rlamak 
olarak belirlenmi tir. 

Proje kapsamında gerçekleştirilen çalışma ve etkinlikler

Çal� taylar
Proje kapsam�nda çe itli çal� taylar yap�lm� t�r. Bunlardan ilki Temmuz 2009 tarihinde 
Polonya Krakow’da düzenlendi. Polonya’daki de i ik üniversitelerden, ulusal ajanstan 
ve Sa l�k Bakanl� �’ndan gelen temsilcilerin kat�ld� � çal� tayda aile hekimli i uzmanl�k 
e itimi, aile hekimlerinin e itimi için yeni e itim teknolojileri ve uzaktan ö renmenin 
etkinli i tart� �ld�. 

kinci çal� tay 2008 Eylül ay�ndaki 14. WONCA Avrupa stanbul Konferans� 
kapsam�nda yap�ld�. Proje kapsam�nda gerçekle tirdi imiz “gereksinim belirleme” 
ara t�rmas�n�n sonuçlar�n�n sunuldu u ve tart� �ld� � çal� taya özellikle de i ik ülkelerden 
gelen Avrupa Aile Hekimli i E iticileri Akademisi (EURACT) üyesi e iticiler kat�ld�. 

Üçüncü çal� tay May�s 2009 tarihinde zmir’de yap�ld�. Proje kapsam�nda üretilen 
“Akci er gra  si okuma” e-learning modülünün test edildi i ve geli tirildi i bu çal� taya aile 
hekimli i uzman ve asistanlar� ile bölgede çal� an aile hekimleri ve pratisyen hekimler kat�ld�. 

Son çal� tay ise Proje Kapan�  Konferans� kapsam�nda 21 Kas�m 2009 tarihinde 
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Ayd�n’da yap�ld�. Ülke çap�nda 40 davetli kat�l�mc�n�n yer ald� � bu çal� tayda hastay-
la görü me sürecinde hastayla ileti imin ö renilmesi, ö retilmesi ve de erlendirilmesi 
tart� �ld� ve deneyim payla �m� gerçekle tirildi.

Kurslar
Yenilik transferi kapsam�nda devam�n� yapt� �m�z orijinal projenin temel ürünü olan 
“Leonardo Euract E itici E itimi” kursunun ülkemizde yayg�nla t�r�lmas� proje hede  e-
rinden biriydi. Bu amaçla önce bu e itim program�n�n tüm materyalleri Türkçeye çevrildi 
ve progam�n Türkçe versiyonu olu turuldu. Kurs May�s 2008 tarihinde Konya’da ve Kas�m 
2008 tarihinde stanbul’da olmak üzere iki kez yinelendi. Üçer e iticinin yönlendirdi i 
kurslara toplam 60 aile hekimi kat�ld�. 

Eğitim gereksinimi belirleme araştırması 
Projenin çal� malar�na yol göstermesi amac�yla birinci basamakta çal� an hekimlerin 
e itim gereksinimlerini belirlemeye yönelik kalitatif bir ara t�rma yap�ld�. Odak grup 
çal� mas� ve derinlemesine görü me tekniklerinin kullan�ld� � bu ara t�rma Ayd�n ve 
zmir’den de i ik alanlarda çal� an 25 birinci basamak hekiminin (aile hekimli i uzman�, 

aile hekimli i asistan�, aile hekimi, pratisyen hekim) kat�l�m�yla Haziran 2008 tarihinde 
gerçekle tirildi. Ara t�rma raporu bir kitap halinde Temmuz 2008 tarihinde projemiz 
ürünü olarak yay�nland�.

Uzaktan öğrenme (e-learnıng) modülleri 
Aile hekimlerinin mezuniyet sonras� ve sürekli e itimleri için Avrupa Bilgi A � 
olu turmaya yönelik örnek “e-learning” modülleri olu turma, projemizin temel hede  e-
rinden bir di eriydi. Bu amaçla “EKG okuma ve de erlendirme” ve “Akci er gra  si oku-
ma ve de erlendirme” modülleri haz�rland�. 

Hastayla görüşmeden öğrenme ve öğrenmenin kolaylaştırılması 

eğitim programı 
Projemizin temel hede   hastayla görü meden ö renme ve ö renmenin kolayla t�r�lmas� 
üzerine bir e itim program� olu turma ve buna yönelik bir k�lavuz haz�rlama idi. Bu 
amaçla tümüyle özgün bir kurs program� olu turuldu, konuyla ilgili e itim materyal-
leri haz�rland�. ki bölüm, dört modül ve yedi oturumdan olu an program�n hastayla 
görü meden ö renmeyi içeren birinci bölümünün (ilk iki modül ve dört oturum) test 
uygulamas� davetli 30 birinci basamak hekiminin kat�l�m�yla Temmuz 2009 tarihinde 
zmir’de yap�ld�. Bu uygulamadan elde edilen geribildirimler � � �nda daha da geli tirilen 

programa son ekli verildi. Kurs materyalleri bir klasörde topland�. Ayr�ca kat�l�mc�lar için 
bir k�lavuz kitap haz�rland� ve bas�m� yap�ld�.

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği’nin 25 Yılı
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Proje kapsam�nda TAHUD zmir ubesinin katk�lar� u ekilde s�ralanabilir:
• Projenin uluslararas� toplant�lar�na kat�l�m,
• lk proje kapsam�nda haz�rlanan EKG e-ö renme modülünün Türkçe’ye çevrilmesi, 

FamilyMed2 projesinin ürünlerinden biri olan PA Akci er Gra  si de erlendirme modül-
ünün haz�rlanmas�,

• 2008 y�l� May�s ay�nda Konya’da düzenlenen ve sorumlulu unu Adnan Menderes 
Üniversitesi T�p Fakültesi Aile Hekimli i Anabilim Dal�’n�n üstlendi i EURACT E itici 
E itimi Kursu’na katk�,

• 2008 y�l� Haziran ay� içerisinde yap�lan ve sorumlulu unu Adnan Menderes Üni-
versitesi T�p Fakültesi Aile Hekimli i Anabilim Dal�’n�n üstlendi i birinci basamakta 
çal� an hekimlerin e itim gereksinimlerinin belirlenmesi ara t�rmas�na katk�,

• 2008 y�l� Kas�m ay�nda stanbul’da düzenlenen ve sorumlulu unu Adnan Menderes 
Üniversitesi T�p Fakültesi Aile Hekimli i Anabilim Dal�’n�n üstlendi i EURACT E itici 
E itimi Kursu’na katk�,

• 18 May�s 2009 tarihinde zmir’de, dördüncü uluslararas� toplant� s�ras�nda yap�lan 
“PA akci er gra  si e-ö renme modülünün pilot uygulamas� ve geli tirilmesi” çal� tay�,

• 2009 Temmuz ay�nda zmir’de yap�lan ve sorumlulu unu Adnan Menderes Üniver-
sitesi T�p Fakültesi Aile Hekimli i Anabilim Dal�’n�n üstlendi i “Hastayla Görü meden 
Ö renme” e itim program�n�n test uygulamas�na katk�,

• 21 Kas�m 2009 tarihinde Ayd�n’da düzenlenen ve sorumlulu unu Adnan Mende-
res Üniversitesi T�p Fakültesi Aile Hekimli i Anabilim Dal�’n�n üstlendi i “Proje Kapan�  
Konferans�na” katk�.

TAHUD ve Avrupa Birliği projeleri
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2. Avrupa’da Genel Pratisyenlik/Aile Hekimliği Eğiticilerinin 

Eğitimsel Gelişimi için Çerçeve –CEDinGP (“Framework for Continuing 

Educational Development of Trainers in General Practice in Europe” 

– CEDinGP) 

Prof. Dr. Dilek GÜLDAL1

Gerekçe ve hedefl er
Aile hekimli i uygulamalar� ço u Avrupa ülkesinin sa l�k sisteminin temelini 
olu turmaktad�r. Aile hekimli i bir t�p disiplini olarak Avrupa’n�n baz� bölgelerinde iyi ve 
sa lam bir yap�lanmaya sahip olmakla birlikte baz� bölgelerde de bu hedefe ula abilmek 
ad�na yo un bir mücadele halindedir. T�p e itiminin tüm düzeylerinde bu alanda ver-
ilen e itimin kalitesi disiplinin gelece i aç�s�ndan kritik bir öneme sahiptir. Nitelikli bir 
e itim ancak sa lam bir alt yap�ya ve e itim becerisine sahip e iticiler taraf�ndan verile-
bilir. Avrupa Aile Hekimli i E iticileri Akademisi (EURACT) bu alandaki en önemli çat� 
kurulu udur. Buradan hareketle geli tirlen e itici kurslar� ve burada edinelen deneyim ve 
birikim temelinde aile hekimli i e iticilerinin e itimine katk�da bulunmay� hede  eyen 
yeni bir proje haz�rlanm� t�r.

Proje, Avrupa Birli i Leonardo Da Vinci Program� Yenilik Transferi kapsam�nda 2010 
y�l�nda  2010-1-PL1-LEO05-11460 proje numaras� ile onaylanm� t�r. 

Proje payda lar�: 
• Polonya Aile Hekimleri Koleji
• Sa l�k ve Yönetim irketi (Polonya)
• Avrupa Aile Hekimli i E iticileri Akademisi
• Danimarka Genel Pratisyenler Koleji
• Aile Hekimli ini Geli tirme Enstitüsü
• Yunanistan Genel Pratisyenler Derne i
• Portekiz Genel Pratisyenler Derne i
• Türkiye Aile Hekimleri Uzmanl�k Derne i

Proje amaçlar�:
• Uzun dönemli bir bak�  aç�s� ile Avrupa’da Genel Pratisyenlik/Aile Hekimli i 

E iticilerinin E itimsel Geli imi için bir çerçeve geli tirilmesi, uygulanmas� ve sürdürül-
mesi, 

• Çe itli ustal�k düzeylerideki e iticilerin e itimlerine katk�da bulunacak kurslar 
haz�rlanmas�. 

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği’nin 25 Yılı
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Hede  enen ç�kt�lar:
• Avrupa’da Genel Pratisyenlik/Aile Hekimli i E iticilerinin E itimsel Geli imi için 
   Çerçeve Belgesi,
• Genel Pratisyenlik/Aile Hekimli i E iticileri için 1. Düzey Kurs,
• Genel Pratisyenlik/Aile Hekimli i E iticileri için 2. Düzey Kurs,
• Genel Pratisyenlik/Aile Hekimli i E iticileri için 3. Düzey Kurs,
• EURACT web sitesi ile ba lant�l� tart� ma ve dan� manl�k amac� ile kullan�lacak bir 
   internet platformu.

Proje kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler

Birinci Düzey Kurs
26 – 29 Haziran 2011 tarihleri aras�nda zmir’de pilot uygulamas� gerçekle tirilmi tir. 
Toplam 6 modülden olu an ve temel e itici becerileri ve perspekti  ni kazand�rmay� 
amaçlayan kursa 10 Avrupa ülkesinden 21 aile hekimli i e iticisi kat�lm� t�r. Kurs ma-
teryalleri kat�l�mc� ve e iticileriden gelen geribildirimler do rultusunda yeniden gözden 
geçirilmi tir.  

kinci Düzey Kurs
6 – 9 Ekim 2011 tarihleri aras�nda Slovenya’n�n Ljubljana kentinde pilot uygulamas� 
yap�lm� t�r. Kurs toplam dört modülden olu makta ve ileri e itici becerileri ve pers
pekti   kazand�rmay� hede  emektedir. Pilot uygulama 12 Avrupa ülkesinden 24 kat�l�mc� 
ile gerçekle tirilmi tir. Kurs materyalleri kat�l�mc� ve e iticileriden gelen geribildirimler 
do rultusunda yeniden gözden geçirilmi tir.

Üçüncü Düzey Kurs
3 Aral�k 2011 tarihinde Portekizin Lizbon ehrinde ve 22 – 23 Haziran 2012 tarihlerinde 
ayn� ülkenin Faro ehrinde iki a amal� olarak yap�lm� t�r. Kurs ilk a ama öncesinde, be-
lirlenen hede  er çerçevesinde yo un bir ön haz�rl�k evresini içermekte ve ilk a amadaki 
bir günlük çal� man�n ard�ndan her bir kat�l�mc�n�n bir e itim program� haz�rlamas�n� ve 
olanak bulursa uygulamas�n� gerektirmektedir. kinci a amadaki iki günde ise kat�l�mc�lar 
ürünlerini ve ya ad�klar� süreçleri payla m� lar; hem deneyim payla �m�nda bulunmu lar, 
hem de geribildirim alm� lard�r. Kursun son ç�kt�s� ise kat�l�mc�lar�n tüm sürece ili kin 
haz�rlad�klar� ayr�nt�l� rapor olmu tur. Bu kurs “ileri düzey” e iticilere “uzman” e itici per-
spekti   kazand�rmay� hede  emektedir. 

Hem kurslar�n haz�rlanmas� hem de projenin tan�t�m� süreçlerinde çe itli çal� taylar 
düzenlenmi tir. Bunlarda ilki Kas�m 2010’daki ba lang�ç toplant�s�n� takiben 3 – 6 
Mart 2011 tarihleri aras�nda Yunanistan’�n Selanik kentinde yap�lm� t�r. Bu toplant�da 
proje ürünlerinin içerikleri ve hede  er üzerine odaklan�lm� t�r. Ayr�ca “Avrupa’da Ge-
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nel Pratisyenlik/Aile Hekimli i E iticilerinin E itimsel Geli imi için Çerçeve Belgesi” 
geli tirme çal� malar� ve farkl� uzmanl�k düzeylerindeki aile hekimli i/genel pratisyenlik 
e iticilerinden beklenen yeterlikler üzerine yo unla �lm� t�r. 

kinci çal� tay 9 Eylül 2011 tarihinde Polonya’n�n Var ova kentinde 17. WONCA 
Avrupa Konferans� s�ras�nda düzenlenmi tir. Bu çal� tayda uzman aile hekimli i/genel 
pratisyenlik e iticilerine gereksinim olup olmad� � ve bu e iticileri nas�l yarataca �m�z 
tart� �lm� t�r. 

Son çal� tay ise 4 – 7 Temmuz 2012 tarihleri aras�nda Avusturya’n�n Viyana kentinde 
düzenlenen 18. WONCA Avrupa Konferans� s�ras�nda düzenlenmi  ve üçünçü düzey 
kurs kat�l�mc�lar� e itim programlar�n� tan�tm�  ve tart� m� lard�r.   

Proje ç�kt�lar�:
• Proje kapsam�nda haz�rlanan ve pilot uygulamalar� yap�lan kurslar ile ilgili ma-

teryaller tüm payda  ülkelerin diline tercüme edilmi  ve EURACT web sitesinde 
yay�nlanm� t�r. 

• Proje kapsam�nda olu turulan “Avrupa’da Genel Pratisyenlik/Aile Hekimli i 
E iticilerinin E itimsel Geli imi için Çerçeve Belgesi” de tüm payda  ülke dillerine 
çevrilmi tir. Bu belgeye de yine EURACT web sitesinden ula �labilir. 

• EURACT web sitesi ile ba lant�l� tart� ma ve dan� manl�k amac� ile kullan�lacak bir 
internet platformu kurulmu  ve kullan�lm� t�r. Bu platform halen EURACT web sitesi 
üzerinde aktiftir.  

• Proje kapsam�nda ayr�ca aile hekimli i/genel pratisyenlik e iticilerinin e itim 
beklentileri ile ilgili bir gereksinim analizi çal� mas� yap�lm�  ve çal� man�n sonuçlar� “Eu-
ropean Journal of General Practice” dergisinde yay�nlanm� t�r. 

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği’nin 25 Yılı
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3. Birinci Basamakta Reçetesiz Satılan İlaçların Değerlendirilmesi ve 

Planlanmış Davranış Teorisinin Müdahalelere Çevrilmesi (“Assesing The 

Over-The-Counter Medications In Primary Care And Translating The 

Theory Of Planned Behaviour Into Interventions – OTC SOCIOMED”)

Doç. Dr. Züleyha ALPER1

Tanım ve genel hedefl er
Bilindi i gibi reçetesiz ilaçlar�n uygunsuz temin ve kullan�m� geli mekte olan ülkelerde 
oldu u kadar geli mi  ülkelerde de önemli bir halk sa l� � sorunudur. Günümüzde ilaca 
ba l� hastal�klar�n insidans�n�n azalt�lmas� ve sa l�k hizmet sunumunda önerilen ilaçlar�n 
olas� etkilerinin art�r�lmas�na yönelik yeni ara t�rma metodlar�n�n geli tirilmesi ve bilimsel 
dayanak üretilmesi amac� ile çal� malar yap�lmaktad�r. Bu amaçla Dünya Sa l�k Örgütü 
ve üye ülkeler bu global problemin çözümü için acilen giri imler yap�lmas� gerekti ini 
savunmaktad�rlar (Bond ve Hannaford, 2003; WHO Report, 2006; WHO Editorial 
2005; WHO Drug Information, 1997).

Bu ba lamda,  Avrupa Birli i 7. Çerçeve Program� taraf�ndan desteklenen (FP7-
SA LIK-2007-B; 223654) ve k�sa ad� OTC-SOCIOMED olan “Birinci Basamakta 
Reçetesiz Sat�lan laçlar�n De erlendirilmesi ve Planlanm�  Davran�  Teorisinin Müda-
halelere Çevrilmesi” adl� proje, 7 Avrupa ülkesinde (Yunanistan, sveç, Hollanda, Fransa, 
Malta, Türkiye ve Çek Cumhuriyeti) reçeteli ve reçetesiz ilaçlar�n temin edilmesinde 
doktorlar�n, eczac�lar�n ve hasta/mü terilerin davran�  biçimlerini belirleyen faktörleri 
tan�mlamak üzere planlanm�  bir çal� mad�r. Proje ortaklar�ndan biri olan Türkiye Aile 
Hekimleri Uzmanl�k Derne i (TAHUD) ad�na Doç. Dr. Züleyha ALPER taraf�ndan 
yürütülen projenin koordinatörlü ü Girit Üniversitesi Toplum ve Aile Hekimli i Bölü-
mü Ö retim Üyesi Prof. Dr. Christos Lionis (Yunanistan) taraf�ndan yap�lm� t�r. Ülke-
mizde projenin uygulanmas� Ankara-Keçiören ilçesinde Uzm. Dr. Tijen engezer, Ayd�n-
Merkez ilçede Prof. Dr. Okay Ba ak ve Bursa-Nilüfer ilçesinde Doç. Dr. Züleyha ALPER 
ve Prof. Dr. Ye im Uncu taraf�ndan gerçekle tirilmi tir.

Bu çal� mada Planlanm�  Davran�  Teorisi (PDT) zemininde; teori-odakl� yakla �m 
kullan�larak, birinci basamakta hizmet veren hekimlerin hastalar�n beklentileri ile ilgili 
inan� lar� ve bu beklentileri kar �layacak motivasyonu ile tan�mlanan kendi geli tirdikleri 
kurallar� üzerine odaklan�lm� t�r. Bir yandan yaln�zca hekimlerin, alg�lad�klar� davran� sal 
kontrolleri güçlendirerek kendi istedikleri ekilde uygun reçete yazma davran� lar�n� 
geri kazanmalar�n� desteklemeye, di er yandan da hastalar�n ilaç kullan�m amac� ve 
davran� lar� konusunda, onlar�n tüketici davran� lar�n� düzenleyen önemli belirteçlerin 
tan�mlanmas� ile de i iklik olu turmaya yönelik giri imler olu turulmas� amaçlanm� t�r. 

TAHUD ve Avrupa Birliği projeleri

1. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, BURSA



137

Bu amaca yönelik projenin alt hede  eri u ekilde özetlenebilir:
• Farkl� Güney Avrupa ülkelerinde birinci basamakta hekimler taraf�ndan reçetele-

nen ilaçlar�n önerilmesini ve reçetesiz olarak al�nan ilaçlar�n kullan�m�n� etkileyen fak-
törlerin belirlenmesi ve elde edilen sonuçlara göre geli tirilecek çözüm önerilerinin pilot 
uygulamalar�n�n yap�lmas�, 

• laçlar�n birinci basamak hekimleri, eczaneler ve hastalar taraf�ndan yaln�zca tedavi 
amaçl� ve maliyet-etkin olarak kullan�m�n� sa layacak öneriler olu turulmas�, 

• Hekimlerin ilaç yazma al� kanl�klar�na yön veren inanç ve tutumlar�n�n, ki isel 
olarak geli tirdikleri kurallar�n�n ve davran� sal kontrol alg�lar�n�n ara t�r�lmas�, 

• Hastalar�n ilaç önerileri ve bu ilaçlar�n ak�lc� kullan�m� ile ilgili sa l�k davran� lar�n�n 
belirleyicilerinin ara t�r�lmas�, 

• Sa l�k hizmet sunum sistemlerini iyile tirecek uygulamas� kolay öneriler geli tirerek 
politika belirlenmesi ve bu politikalar�n uygulamaya konulmas�, 

• Ulusal izlem sistemleri ve sürdürülebilir giri imler geli tirerek sa l�k sisteminin 
her a amas�nda ak�lc� ilaç kullan�m�n�n sa lanmas�na yönelik ara t�rmalar�n yap�lmas�na 
önderlik edilmesi,

• Tüm bu amaçlar do rultusunda; birinci basamakta, farkl� klinik ortamlarda, kan�ta 
dayal� metodoloji kullanarak, fark gözetmeksizin ilaç kullan�c� ve ilaç sa lay�c�lar�n�n 
davran�  ve uygulamalar�n�n tan�mlanmas� ile sa l�k hizmet sistemlerinde bilinç-li poli-
tik kararlar�n desteklenmesi için gerekli, bilime dayal� yeni ara t�rma yöntemlerinin 
geli tirilmesi ve yayg�nla t�r�lmas� ile birlikte sa l� �n iyile tirilmesi, hastal�klar�n önlen-
mesi, k�lavuzlara uyumluluk, te his ve tedavi stratejileri ile ilgili olarak daha etkin ve 
verimli kan�ta dayal� stratejiler geli tirilmesi,

• Üniversiteler ve dernekler aras�nda var olan köklü i birli ini kullanacak olan bu 
ara t�rma ile ara t�rmaya kat�lan ülkeler aras�nda birinci basamak sa l�k hizmeti veren 
sektörlerdeki ki ilerin uzmanl�klar�n�n ve deneyimlerinin kullan�lmas� ile yeni ileti im 
alanlar�n�n olu turulmas� olarak belirlenmi tir.

Metodoloji ve sonuçlar
Ara t�rmaya reçeteli ilaçlar�n sa lay�c�lar� olarak reçete yazma al� kanl�klar�n�n ara t�r�lmas� 
ve belirlenmesi amac� ile birinci basamakta hizmet vermekte olan hekimler, reçeteli ve 
reçetesiz ilaçlar�n temin edilme noktalar� olmalar� bak�m�ndan eczac�lar, reçeteli ilaçlar�n 
kullan�c�lar� olarak hastalar ve reçete olmaks�z�n ilaç kullanan mü teriler dâhil edilmi tir. 
Ara t�rma evreni olarak kat�lan ülkelerin her birinden (Yunanistan, sveç, Hollanda, Fransa, 
Malta, Türkiye ve Çek Cumhuriyeti), belirlemi  olduklar� kentsel ve k�rsal bölgeleri içeren 
ara t�rma bölgelerinde, rastgele örneklem yöntemi ile seçilen 200 birinci basamakta çal� an 
hekim, 200 eczac� ve 200 hasta ve reçetesiz ilaç kullanan 200 mü teri planlanm� t�r. Teo-
rik altyap�s� “kültürler aras� sa l�k hizmet kullan�m�n�n çok de i kenli modeline” dayan-
an proje kapsam�nda kat�l�mc�lara uygulanan anketler, sa l�k hizmet kullan�m�n� de i ik 

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği’nin 25 Yılı



138

derecelerde etkileyen faktörlerin ara t�r�ld� � be  ayr� bölümden olu turulmu tur:  Birey 
düzeyinde hastal�k varl� �nda sa l�k hizmet olanaklar�n� kullanma karar�n� etkileyen so-
syodemogra  k ve psikososyal olmak üzere predispozan faktörler, bireyin kendi kendine 
kolayl�kla de i tiremeyece i, hastal�k davran� �n�n mali yönünü etkileyen kolayla t�r�c� 
faktörler, hastal� �n t�bbi yard�m ara t�rma ve almaya iten karar verme sürecini ba latan 
semptomlar�n�n gözlenmesi ve yorumlanmas�n� kapsayan alg�lanan morbidite faktörleri 
ile sa l�k hizmet sunumuna ve kullan�m�na ait faktörler. Ara t�rmada bu be  bölüm dikkate 
al�narak ilaç kullan�m� üzerine etki eden faktörlerin tan�mlanmas� ve de erlendirilmesi için 
Planlanm�  Davran�  Teorisi temeline göre olu turulmu  yar�yap�land�r�lm�  görü meler, 
odak grup de erlendirilmesi ve anketler gibi niteliksel ve niceliksel metodoloji kullan�lm� t�r. 
Ayr�ca son bir ay içinde birinci basamakta hastalar�n herhangi bir rahats�zl� � iyile tirme 
amaçl� reçetesiz ilaç kullanma yayg�nl� �, kullan�lan reçetesiz ilac�n tipi, ba l� bulunduklar� 
hekimin bu durumdan haberdar olup olmad� � da sorgulanm� t�r. 

Buna göre seçilmi  olan Ankara-Keçiören (Uzm. Dr. Tijen engezer), Ayd�n-
Merkez (Prof. Dr. Okay Ba ak) ve Bursa-Nilüfer (Doç. Dr. Züleyha ALPER, Prof. Dr. 
Ye im Uncu) ilçelerinde önceden e itimlerini alm�  anketörler arac�l� � ile anketler 
uygulanm� , veri giri leri koordinatörlükçe olu turan sisteme do rudan yap�lm�  ve 
analiz edilmi tir. statistiksel analizde tan�mlay�c� istatistik yöntemleri, lojistik regresyon 
modelleri ve hiyerar ik modelleme metodlar� kullan�lm� t�r. Anketlerden elde edilen 
veriler do rultusunda Planlanm�  Davran�  Teorisi kullan�larak haz�rlanan müdahale 
çal� mas�n�n projeye kat�lan ülkelerde tek bir bölgede pilot uygulamas� yap�lm� t�r. Mü-
dahale olarak ya l�larda polifarmasi ve ak�lc� ilaç kullan�m� konusunda bir günlük yo un 
bir e itim, bu e itim s�ras�nda kat�l�mc�lar taraf�ndan olu turulan ve muayene odas�nda 
sürekli görebilecekleri bir poster, e iticilerin bir ayl�k süre içinde haftal�k ziyaretleri ve 
ara ara gönderdikleri hat�rlat�c� SMS ve e-posta gönderimi kullan�lm� t�r. Nitel ve nicel 
verileri içeren ön ve son test ile birlikte kat�l�mc� hekimin onay� ile çal� ma öncesi ve 
sonras� reçete örneklerinin verileri de toplanm� t�r. Ülke baz�nda ve genel analizler proje 
koordinatörlü ünce yap�lm� t�r. Elde edilen sonuçlar yine ba lang�çta imzalanan protokol 
gere i öncelikle yürütücü taraf�ndan yay�nlanmaktad�r. 

Çal� ma sonuçlar� birinci basamakta çal� an hekimlerin benzer reçete yazma 
al� kanl�klar�na sahip oldu unu ve irrasyonel reçete yazma davran� �n�n hemen he-
men tüm ülkelerde var oldu unu, ancak farkl� boyutlarda bulundu unu bir kez daha 
ortaya koymu tur. Türkiye, Fransa, Yunanistan ve K�br�s gibi sa l�k hizmet sunumunda 
entegrasyonun tam olarak sa lanamad� �, problemlerin çözümlenemedi i ve ak�lc� 
ilaç kullan�m� ile ilgili do ru politikalar�n üretilemedi i ülkelerde bu sorun daha fazla 
gözlenmi tir. Ara t�rman�n müdahale k�sm�ndan elde edilen en önemli sonuç, tüm bu 
engellere ra men, birinci basamakta çal� an hekimlerin reçetelerinde yazm�  olduklar� 
ilaç say�lar�nda azalma olmas� ve bu konuda yap�lacak e itimlerin hekimler taraf�ndan 
olumlu kar �lanmas� olmu tur. 
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Araştırma süreci ve sonuçları ile ilgili yayınlar:
1. Eliciting general practitioners’ salient beliefs towards prescribing: a qualitative study 

based on the Theory of Planned Behaviour in Greece. Journal of Clinical Pharmacy 
and Therapeutics, 2013, 38:109-114

2. Irrational prescribing of over-the-counter (OTC) medicines in general practice: test-
ing the feasibility of an educational intervention among physicians in  ve European 
countries. BMC Family Practice, 2014, 15:34

3. General practitioners’ intention to prescribe and prescribing patterns in selected Eu-
ropean settings: The OTCSOCIOMED project. Health Policy, 2015, doi:10.1016/j.
healthpol.2015.06.006

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği’nin 25 Yılı



140

TAHUD ve Avrupa Birliği projeleri



141

Bir uzmanl�k dal�n�n rü tünü ispatlamas� için gereken ko ullardan birisi de alana özgü 
bilimsel kongrelerinin düzenlenmesidir. Aile hekimli i de bu konuda nispeten erken dav-
ranan dallar aras�nda yer almay� ba ard�. Uzmanl�k e itiminin ba lamas�ndan 8 y�l son-
ra ve uzmanl�k derne inin kurulu unun henüz üçüncü y�l�nda 1. Ulusal Aile Hekimli i 
Kongresi, yeni kurulan stanbul ubesinin öncülü ünde 25-27 Kas�m 1993 tarihlerinde 
stanbul’da Conrad Oteli’nde düzenlendi. 

Bugünle k�yasland� �nda oldukça mütevazi ko ullarda yap�lan bu kongreye kay�t üc-
reti uzmanlar için 400.000 TL (eski TL) idi ki o zamanki kurla yakla �k 30 ABD dolar�na 
kar �l�k geliyordu, üstelik bu  yat üzerinden dernek üyelerine % 25 indirim yap�lmak-
tayd� ve asistanlar için bunun yar�  yat� geçerliydi. On sekiz bildirinin sunuldu u bu ilk 
kongrenin özet kitab� da oldukça alçak gönüllü bir bro ür boyutlar�ndayd�.

2. Ulusal Aile Hekimli i Kongresi ise 7-8 Aral�k 1995 tarihlerinde Ankara’da dü-
zenlendi. Bu ayn� zamanda ulusal kongrelerin her iki y�lda bir, farkl� bir ube taraf�ndan 
düzenlenmesi gelene inin de ba lang�c�yd� (gerçi o zaman Ankara ubesi yoktu, zaten 
Ankara’da olan Genel Merkez taraf�ndan düzenlenmi ti). Her bir kongrede bir sonraki 
kongrenin yeri ve düzenleyecek dernek ubesi belirleniyordu. TÜB TAK Feza Gürsoy 
Toplant� Salonu’nda düzenlenen kongrenin kay�t ücreti, yakla �k 1.500.000 TL idi; yük-
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sek en  asyon nedeniyle artm�  gibi görünse de dolar cinsinden ilk kongreden pek de 
farkl� de ildi.  Kongrede 12 sözel, 21 poster bildiri sunulmu tu.

ki y�l daha geçtikten sonra s�ra zmir ubesine gelmi ti. Bu kez bahar aylar�na çekil-
mi  olan 3. Ulusal Aile Hekimli i Kongresi 23-25 May�s 1997’de, zmir Sabanc� Kültür 
Merkezi’nde yap�lm� t�. Kay�t ücretleri ilk kez ABD dolar� olarak belirtilmi ti ve yakla �k 
iki kat artarak 60 dolar olmu tu (asistanlar için 40 dolar). Bugünkü rakamlara göre hala 
oldukça ucuzdu. Üç gün süren kongrede 16 sözel ve 24 poster bildiri sunulmu tu.  

Dördüncü Ulusal Kongre için s�ra yeniden stanbul ubesi’ndeydi; 17 A ustos depre-
mini izleyen s�k�nt�l� ko ullarda 14 – 17 Ekim 1999 tarihlerinde Taksim’de, The Marmara 
Oteli’nde düzenlenen bu kongrede ilk kez paralel oturumlar olmu , toplant�lar üç ayr� 
salonda yap�lm� t�. Sunulan bildiri say�lar� da artm� , 31 sözel, 54 poster bildiri say�s�na 
ula �lm� t�. Bildirilere ödül verilmesi de bu kongremizin yenilikleri aras�ndayd�.

Sonraki kongrenin 2001 y�l�nda yap�lmas� gerekiyordu, kongre düzenlenmesi için ilk 
kez henüz kurulmam�  bir ubeye görev verilmi ti. 5. Ulusal Aile Hekimli i Kongresi, 
kurulma çal� malar� süren Adana ubesi ad�na Çukurova Üniversitesi T�p Fakültesi Aile 
Hekimli i Anabilim Dal�nca düzenlenecekti. Ancak ortaya ç�kan baz� sorunlar nedeniyle 
kongre 2001 y�l� içerisinde düzenlenememi ti ama bu gecikme yeni bir gelene in do -
mas�na da vesile olmu tu. 2001 y�l� içerisinde kongre düzenlenemeyece i ortaya ç�k�nca 
olu an bo lu u doldurmak üzere Trakya Üniversitesi Aile Hekimli i Anabilim Dal� tara-
f�ndan, Edirne’de 2 – 5 Kas�m 2001 tarihlerinde, TAHUD i  birli i ile 1. Ulusal Aile He-
kimli i Günleri düzenlendi. Bu gelenek bir süre devam edecek, ulusal kongre olmayan 
y�llarda bir Aile Hekimli i Anabilim Dal� ve TAHUD i birli i ile Ulusal Aile Hekimli i 
Günleri düzenlenecekti. 

Ve bir süre gecikmeyle de olsa 5. Ulusal Aile Hekimli i Kongresi, 27 – 30 Mart 2002 
tarihlerinde Adana’da Seyhan Oteli’nde yap�ld�. Yine paralel oturumlar vard� ve kongre 
alt� ayr� salonda devam etmi ti. Daha önceki mütevaz� kongre kitaplar� bu kez yerini 512 
sayfal�k bir kongre kitab�na b�rakm� , hatta bu yetmemi  daha sonra 90 sayfal�k ek kitap 
bas�larak kat�l�mc�lara ula t�r�lm� t�. Bu kongrede 32 sözel ve 104 poster bildiri sunul-
mu tu. 

Bundan sonra ulusal kongre ve ulusal günler aksamadan devam etmi ti. 2003’te Si-
vas’ta yap�lan 2. Ulusal Aile Hekimli i Günleri’nin (2 – 6 Eylül) ard�ndan 6. Ulusal Aile 
Hekimli i Kongresi kongreye ilk kez ev sahipli i yapan TAHUD Bursa ubesi ve Uluda  
Üniversitesi T�p Fakültesi Aile Hekimli i Anabilim Dal� taraf�ndan 4 – 7 May�s 2004 
tarihlerinde Bursa Kervansaray Oteli’nde düzenlenmi ti. On ayr� ülkeden, 13 yabanc� 
kat�l�mc�n�n da yer ald� � alt�nc� kongre iki ayr� salonda paralel oturumlarla gerçekle mi ti 
ve sunulmak üzere 31 sözel ve 143 poster bildiri kabul edilmi ti. 

25 – 28 May�s 2005’de Ku adas�’nda Adnan Menderes Üniversitesi T�p Fakültesi 
Aile Hekimli i Anabilim Dal�nca düzenlenen 3. Ulusal Aile Hekimli i Günlerinin ar-
d�ndan, 23 – 26 May�s 2006 tarihlerinde 7. Ulusal Aile Hekimli i Kongresi için yeniden 

TAHUD ve ulusal kongreler



143

Ege’de bulu mu tuk. Ulusal kongre TAHUD zmir ubesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi 
T�p Fakültesi Aile Hekimli i Anabilim Dal�’nca Çe me Alt�n Yunus’ta 8. Akdeniz T�p 
Kongresi’yle ard� �k olarak düzenlenmi ti. 51 sözel, 150 poster bildiri ile ç�ta biraz daha 
yükselmi ti.  Kongre kitab�n�n yan� s�ra sunumlar bir CD ile kat�l�mc�lara ula t�r�lm� t�. 

2007 y�l�, 25 – 29 May�s’ta Antalya’da Akdeniz Üniversitesi Aile Hekimli i Anabilim 
dal�nca 2. Avrupa Sistemik Aile Hekimli i Kongresi’yle birlikte düzenlenen 4. Ulusal Aile 
Hekimli i Günleri ile geçtikten sonra ilk kez bir WONCA Avrupa Aile Hekimli i Kong-
resi (WONCA Europe Conference) düzenleyece imiz 2008 y�l�na gelmi tik. Bir y�lda iki 
ayr� kongre düzenleme güçlü ü hesaba kat�larak 8. Ulusal Aile Hekimli i Kongresi’nin 
Avrupa kongresiyle e  zamanl� yap�lmas�na karar verilmi ti. 4 – 7 Eylül 2008 tarihlerinde 
stanbul’da Lüt   K�rdar Kongre ve Sergi Saray� ve Askeri Müze Kültür Sitesi’nde dü-

zenlenen ulusal kongremiz, WONCA Avrupa gibi büyük bir organizasyonun gölgesinde 
mütevaz� ko ullarda düzenlenmesine ra men dört güne yay�lan program�, ilk günü be  
ayr� salonda düzenlenen kurslar� ve paralel oturumlar�yla ba ar�yla tamamlanm� t�. Sözel 
bildiri sunulmayan kongrede 22 poster yer alm� t�.

2009 y�l� 2001 y�l�nda ba layan bir gelene in de sonu oldu, 2010’dan itibaren Ulusal 
Aile Hekimli i Kongrelerinin her y�l düzenlenmesine karar verilmesi nedeniyle, kongre 
olmayan y�llarda düzenlenen Ulusal Aile Hekimli i Günleri’nin de sonuna geliniyordu. 
Be inci ve sonuncu Ulusal Günler Ankara’da 4 – 6 Haziran 2009 tarihlerinde Ba kent 
Üniversitesi taraf�ndan üniversitenin Ba l�ca Kampüsü’nde düzenlenmi ti. 

Dokuzuncu ulusal kongremiz TAHUD’un 20. kurulu  y�l�na denk geliyordu ve yine 
baz� ilkleri bünyesinde bar�nd�r�yordu. lk kez kongreyi düzenleyen ube kendi ili d� �nda 
kongre düzenlemi ti. Edirne ubesi taraf�ndan düzenlene kongre 3 – 7 Kas�m 2010 tarih-
lerinde Antalya, Belek’te yap�lm� t�. Kongre kitab� da ilk kez bas�l� halde de il CD olarak 
kat�l�mc�lara ula t�r�lm� t�; 135 sayfa idi. Kongre iki ayr� salonda üç konferans, 24 oturum, 
alt� kurs ve bildiri sunumlar�ndan olu mu tu. Yirmi sözel ve 75 poster bildiri sunulmu tu.

10. Ulusal Aile Hekimli i Kongresi ile birlikte art�k kongreleri ubelerin düzenlemesi 
uygulamas�ndan da vazgeçilerek, genel merkezin düzenleyici olmas�na karar verilmi ti. 
Yine art�k gelenekselle en Aile Hekimli i Güz Okulu ile tarih yak�nl� � da dikkate al�na-
rak ulusal kongreler bahar aylar�nda yap�lmaya ba lam� t�. zleyen üç y�l boyunca kongre-
ler Dünya Aile Hekimleri Günü ilan edilen 19 May�s’� da kapsayacak ekilde yap�lacakt�. 
Bu ekilde onuncu kongre 18 – 22 May�s 2010 tarihlerinde Mu la, Fethiye’de düzenledi. 
lk günü 8 ayr� salonda düzenlenen kurslarla salon rekorunu k�ran bu kongrede 32 sözel, 

164 de poster bildiri sunulmu tu. Kongre kitab� bas�lmam� , internet üzerinden eri ime 
sunulmu tu. 

11. Ulusal Aile Hekimli i Kongresi ise 16 – 20 May�s 2012 tarihlerinde Antalya’da 
yap�ld�.  15 – 19 May�s 2013 tarihlerinde Ayd�n, Ku adas�’nda düzenlenen 12. Ulusal 
Aile Hekimli i Kongresi, WONCA Avrupa’n�n ara t�rma grubu, EGPRN’in bahar top-
lant�s�yla da ayn� otelde ve ayn� tarihlerde düzenlenmi ti. Dört ayr� salonda, paneller, 
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uzman�na dan�  oturumlar�, ASM oturumlar�, tart� ma gruplar�, konferans ve çal� taylarla 
oldukça zengin bir program� vard�. Kongrede 65 sözel ve 283 poster bildiri sunulmu -
tu. Bu ulusal kongrelerimiz aras�nda bildiri say�lar� aç�s�ndan bir rekordu. Kongre kitab� 
bas�lmam�  internette kat�l�mc�lar�n kullan�m�na sunulmu tu. Kongre kitab�na TAHUD 
internet sitesinde ula �labilmektedir.

13. Ulusal Aile Hekimli i Kongresi ise 19 May�s gelene ini bozarak 23 – 27 Nisan 
2014 tarihlerinde Antalya’da düzenlenmi ti. Dört ayr� salonda düzenlenen kongrede 36 
sözel ve 237 poster bildiri sunulmu tu. Bu kongrenin kitab� da TAHUD internet sitesin-
de yay�ndad�r.

Bu y�l, yani 2015’de Ulusal kongremiz bir kez daha Avrupa Aile Hekimli i Kongre-
si’yle e zamanl� olarak düzenlendi ve Ege – Akdeniz k�y�lar�ndan tekrar ve dördüncü kez 
stanbul’da, 22 – 25 Ekim tarihlerinde yap�ld�.    
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WONCA Avrupa Aile Hekimliği 
Kongreleri ve TAHUD

Prof. Dr. Dilek GÜLDAL1

1. 20. WONCA Avrupa Aile Hekimliği Kongresi Başkanı 

    Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, İZMİR

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanl�k Derne i yedi y�l ara ile iki WONCA Avrupa 
Aile Hekimli i Kongresine ev sahipli i yapt�. 2008 y�l�nda stanbul’da yapt� �m�z 14. 
WONCA Avrupa Aile Hekimli i Kongresinin ard�ndan, geçti imiz ay yine stanbul’da 
20. WONCA Avrupa Aile Hekimli i Kongresini ba ar�yla gerçekle tirdik. Günümüzde 
gerçekle tirilen bilimsel toplant�lar�n say�s� öylesine artt� ki ço u zaman bunlardan büyük 
bir k�sm�na kat�lmakta zorlan�yoruz.  Ancak uluslararas� kongrelerin farkl� bir tad�, farkl� 
bir heyecan� var.  

Her eyden önce uluslararas� kongrelere ev sahipli i yapmak ülkemizi tan�tmam�z 
için önemli bir f�rsat yaratmaktad�r.  Gelen konuklar sadece kongre s�ras�nda bilimsel 
etkinliklere kat�lmakla kalmay�p kongre ehrini,  hatta bir k�sm� ülkemizin farkl� bölge-
lerini ziyaret ederek bu topraklarda ye ermi  olan tarihi, kültürleri görmekte, do a güzel-
liklerini ke fetmekte ve günümüz Türkiye’sini tan�maktad�rlar. 

Ülkelerin geli mi lik düzeyi, kültürleri, sa l�k hizmetinin örgütlenmesi gibi farkl�l�klar� 
nedeni ile her ülkede aile hekimli inin geli imi ve öne ç�kan yönleri farkl�la abilmektedir. 
Uluslararas� kongreler disiplinimizin çe itli aç�lardan de erlendirilmesini, farkl� yönlerinin 
görülmesini sa lamakta, vizyonumuzu geli tirmektedir. Özellikle aile hekimli inin farkl� 
geli imsel a amalar�nda olan ülkelerin birbirlerinin deneyimlerinden yararlanmalar� için 
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mükemmel bir f�rsat sa lamaktad�r. 
Öte yandan aile hekimli inin bilimsel birikiminin ula t� � noktan�n gözlenmesi ve 

payla �lmas� uluslararas� kongrelerin en önemli özelliklerinden birisidir.  Kongreler birikmi  
eme imizi sergiledi imiz etkinliklerdir. Nitekim her iki kongremizde de yüzlerce ulusal 
kat�l�mc�dan büyük bir bölümü kongrelere bilimsel katk� sunmu tur.  Kongre boyunca 
sadece oturumlar s�ras�nda de il özellikle aralarda farkl� ülkelerden kat�l�mc�lar�n merakl� 
sorular� ile sa lanan birebir deneyim ve bilgi payla �mlar� e siz bir de ere sahiptir. 

Bu kongrelere ev sahipli i yapabilmek ayn� zamanda ülkemizde aile hekimli inin ge-
rek bilimsel gerek kurumsal olarak geli mi li inin bir ifadesidir. Her iki kongremizde de 
kat�l�mc� say�s� ve paralel oturumlar�n zenginli i dikkate al�nd� �nda önemli bir birikimin 
ürünü oldu u görülecektir.  Kongrelerimizin ulusal ve uluslararas� kurulu lar taraf�ndan 
akredite edilmi  olmas� bilimsel içeri i aç�s�ndan önemli bir garanti sa lam� t�r. Avrupa ve 
Türkiye akreditasyonlar�na Kanada ve Avustralya da eklenmi tir.

lk kongremizde yakla �k 4500 civar�nda olan kat�l�mc� say�s� ikincisinde tüm terör 
olaylar� ve sava  korkusuna ra men 3800’e ula m� t�r.  Her iki kongre de Avrupa kon-
gresi olmakla birlikte dünyan�n her yerinden kat�l�m olmu tur.  2015 kongresinde kat�l�m 
sa layan 79 ülkeden sadece 30’u Avrupa ülkesidir; Malezya, Nijerya, Peru gibi uzak böl-
gelerden birçok konuk a �rlanm� t�r.  Elbette bu kat�l�m�n arkas�nda stanbul’un kendi 
çekicili inin yan� s�ra önemli bir tan�t�m çal� mas� yatmaktad�r.  Nitekim kongre öncesi 25 
uluslararas� be  ulusal kongrede tan�t�m gerçekle tirilmi tir. S�n�rl� bütçelerle yap�lan bu 
tan�t�m etkinlikleri görev alanlar�n gönüllülükleri ve özverileri ile ba ar�labilmi tir.

Her kongre bilimsel içerik aç�s�ndan zenginle erek büyürken son kongremizde 19 
paralel salonda etkinlikler gerçekle tirilmi tir.  2015 WONCA Avrupa Kongresinde 1952 
özet (abstract) ba vurusundan 408’i geri çevrilmi ; 289’u sözlü sunum, 1403’ü poster, 
13’ü kurs, 121’i çal� tay, 8’i panel, 30’u sempozyum, 10’u konferans ve 76’s� “BRITE” 
oturumu olarak kabul edilmi tir. Geri çevirme oran�n�n %25’lere ula mas� kongrenin bi-
limsel gücü ve kat�l�m�n zenginli inin bir göstergesi olmu tur.

Avrupa kongreleri yarat�c�l� �m�z� ve deneyimimizi art�rmak ve bunlar� göstermek 
için bir f�rsat olu turmakta,  bizlerin de katk� ve yarat�c�l� � ile büyümekte, geli mektedir. 
2015 WONCA Avrupa Kongresinde özellikle “Büyük Oturumlar” ku a � geli tirilerek 
aile hekimli inin temel konular�n�n daha az say�da paralel oturumlarla ancak daha 
büyük kat�l�mlarla gerçekle tirilmesi sa lanm� t�r.  Öte yandan “BRITE” ad�n� verdi imiz 
“ Dü ünce ve Deneyimlerini Getir (Bring your Thought and Experiences)” oturumlar� 
ile uygulamada yer alan hekimlerin konu mac�lar aras�nda yer almalar� ve seslerini du-
yurabilmeleri sa lanm� t�r. Alt çal� ma gruplar�n�n kongre düzenlenmesinde aktif olarak 
rol almas� ile harcanan eme in büyümesi, birlikte çal� man�n etkinle mesi ve yarat�c�l� �n 
artmas� ile sonuçlanm� t�r.

Kongre öncesinde genç aile hekimlerinin bulu mas� ve aralar�nda kar �l�kl� ziyaret 
program� gerçekle tirilirken, bu kongreye özgü olarak genç kalm�  aile hekimlerinin 
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de kongre öncesi ülkemizi ve aile hekimli i uygulamalar�n� tan�malar� için bir ba ka 
program düzenlenmi tir. Ayr�ca 134 genç aile hekimine de burs sa lanm� t�r. Yine ilk kez 
bu kongrede tüm dünyadaki gençlik liderleri bir araya getirilerek sorunlar�n� payla malar� 
ve ortak hede  er geli tirmeleri mümkün olmu tur. 

Her kongre yeniliklerin sunuldu u ve hayata geçirildi i ortamlar olup art�k teknoloji 
sayesinde insanlar bulunduklar� yerlerden de kongrelere kat�labilmektedir.  Nitekim 2015 
kongresi, öncesinde ve sonras�nda “facebook”, “twitter” gibi sosyal medya ortamlar�nda 
payla �lm� , konferans s�ras�nda 4324 “twit” at�lm� t�r. 

WONCA Avrupa 2015 Aile Hekimli i Kongresinin Suriye’deki sava  ve yüzlerce 
ki inin ölümüne yol açan terör olaylar�na ra men ula t� � bu say� bilimin ve insanl� �n 
s�n�r tan�mad� �n� bir kez daha ispatlam�  oldu.  Kongreler sadece bilimsel etkinlikle-
rin gerçekle tirildi i yerler olmay�p bilim insanlar�n�n hayata müdahale konusundaki 
tutumlar�n� da ifade ettikleri ortamlard�r.  2014 Lizbon Kongresinde ba lat�lan bir 
etkinli in devam� olarak 2015 stanbul Kongresinde Suriye’deki sava �n bir sonucu olarak 
ortaya ç�kan mülteci sorunu üzerine Avrupa aile hekimlerinin görü ü bir bildirge ile 
aç�klanm� t�r. 

Geçti imiz ay gerçekle tirdi imiz 20. WONCA Avrupa Aile Hekimli i Kongresi 
önemli bir tarihsel olaya tan�kl�k etmi tir. Kongre s�ras�nda WONCA Avrupa’n�n 20nci 
ve TAHUD’un 25inci kurulu  y�l� birçok etkinlikle kutlanm� t�r. Bu önemli tarihsel 
örtü menin an�s�na her iki kurum için de stanbul’da birer hat�ra orman� olu turulmu tur. 
Bu nedenle bu y�l gerçekle tirdi imiz WONCA Avrupa kongresi derne imiz aç�s�ndan 
ayr� bir de ere sahiptir.

Bütün bunlar�n ötesinde kongreler dostluk, sevgi ortamlar�d�r.  Farkl� kültürlerin, 
anlay� lar�n birbirini tan�ma ve anlama f�rsat�d�r.  Ve hepimiz geli tirdi imiz bu yeni 
dostluklar� evimize götürürüz.  Bu dünyaya yeni bir bak� �, yeni bir perspekti   yan�nda 
ta �r ve daha iyi bir dünyan�n temeline bir ta  koyulmas�n� sa lar.  Yeni kongrelerde, yeni 
ufuklara bar� , sa l�k ve mutlulukla kavu man�n umudu ile dostlukla kal�n… 

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği’nin 25 Yılı
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WONCA Europe 2015 Istanbul Statement 
Refugees should have access to equitable, affordable and 

high-quality health care services in all Europe. 
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TAHUD eğitim etkinlikleri 

Doç. Dr. Hülya AKAN1, Prof. Dr. Arzu UZUNER2

1. Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, İSTANBUL

2. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, İSTANBUL

Gerekçe ve hedefl er
Uzmanl�k derneklerinin önemli i levlerinden birisi de, alan�nda sürekli mesleki e itimler 
düzenlemek ve bu e itimlerle hem üyelerini bir araya getirmek hem de güncel bilgileri 
sürekli olarak üyelerine ula t�rmakt�r.

TAHUD da her sene düzenlenen Ulusal Kongresinin yan� s�ra birçok e itim faali-
yeti düzenlemektedir. Bu e itimler geni  kat�l�ml� e itim toplant�lar�ndan, küçük grup 
e itimlerine uzanan farkl� e itim formatlar�nda yap�lmaktad�r. 

Son y�llarda dernek sürekli mesleksel geli im (SMG) etkinliklerini yo unla t�rm� t�r. 
Uzun soluklu kurumsalla ma sürecinde TAHUD e itimlerinin geldi i noktada e itim 
süreçleri organizasyondan serti  kasyona, sunum ablonuna kadar standardize edilmi , 
TAHYK-SMG ve TTB taraf�ndan kredilendirme süreçleri düzenlenmi tir.

TAHUD di er uzmanl�k dernekleri ile de e itim alan�nda s�k� i birli i yapmaktad�r. 
Bu i birli i ulusal veya uluslararas� kongrelerde aile hekimlerine yönelik paralel 
oturumlar�n olu turulmas� eklinde olabildi i gibi ba �ms�z SMG etkinlikleri eklinde 
de gerçekle mektedir. Bugün TAHUD birinci basama �n en yetkin temsilcisi olarak 
tan�nmakta ve birçok uzmanl�k derne i ulusal kongrelerinde birinci basama a yönelik 
oturumlar için derne imize ba vurmakta ve i birli i talep etmektedir.

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği’nin 25 Yılı
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Sürekli Mesleksel Gelişim Etkinlikleri
SMG etkinlikleri, TAHUD okullar�, bölgesel toplant�lar, sempozyumlar ve standardize 
edilmi  seri e itim toplant�lar� eklinde gerçekle mektedir. 

Seri E itim Toplant�lar�
2004-2005 y�llar�nda TUB TAK ile i birli i çerçevesinde “E itim Becerilerini Geli tirme” 
kurslar� fakl� illerde gerçekle tirilmi tir. 2006 y�l�nda farkl� illerde EKG ve PA Akci er 
gra  si okuma kurslar� ve kardiyopulmoner canland�rma, metabolik sendrom, diyabet ve 
hipertansiyon e itimleri düzenlenmi tir. 

2009 y�l�nda Türk Üroloji Derne i ile i birli i çerçevesinde birinci basamak hekim-
lerine yönelik Ulusal Bilinçle Üroloji toplant�lar� düzenlenmi tir. ki günlük toplant�lar 
2009 Mart-Kas�m aylar� aras�nda Ankara, Antalya, Ayd�n, Kars, Kayseri ve stanbul ille-
rinde toplam alt� kez gerçekle mi tir. 

2011 y�l�nda Türk Diyabet Vakf� ile TAHUD Hipertansiyon ve Diyabet çal� ma gru-
bu taraf�ndan geli tirilen “Diyabette nsülin Tedavisi ve nsülin Kullan�m�” e itimi An-
kara, Adana, stanbul Avrupa ve Anadolu, zmir ve Samsun olmak üzere farkl� illerde 3 
Aral�k ve 10 Aral�k 2011 tarihlerinde 
e  zamanl� olarak verilmi tir. 

2012 y�l�nda a r�ya genel yakla �m, 
yayg�n a r�lar ve  bromiyalji, osteo-
artrit, osteoporoz, bel a r�s�, polimi-
yaljia romatika ve huzursuz bacak 
olmak üzere toplam yedi modülden 
olu an ve dört saat süren kas-iskelet 
a r�s� yönetimi e itimleri 13 ayr� 
bölgede verilmi tir. Türkiye’nin he-
men her bölgesinde düzenlenen bu 
toplant�lara yakla �k olarak 1000 ki i 
kat�lm� t�r. Birinci Basamakta Diyabet Yönetimi

TAHUD eğitim etkinlikleri
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ubat-May�s 2012 tarihleri aras�nda “Hasta Görü mesi, Üst Solunum Yollar� ve Ak�lc� 
Antibiyotik Kullan�m�, Bo az A r�s� ve Büyüme Geli me” konular�nda Ankara, An-
talya, Bursa, Düzce, Edirne, Hatay, 
stanbul, Konya, Mersin ve Trabzon 

olmak üzere farkl� illerde toplam 14 
seri e itim gerçekle tirilmi  ve bu 
e itimlere yakla �k 600 ki i kat�lm� t�r.
2012-2013 e itim y�l�nda Kas- skelet 
A r�s�, Depreyon Yönetimi, Üst Solu-
num Yolu Enfeksiyonlar�na Yakla �m, 
Gastrointestinal Hastal�klara Yakla �m 
ve Hekim-Hasta Görü mesi konulu 
seri e itim oturumlar� gerçekle tirilmi tir.
TAHUD Tütün Çal� ma Grubu’nun önderli i ve çal� malar� sonucunda, Bakanl� �n 
23 Kas�m 2011 tarihli “Tütün Ba �ml�l� � Tedavi ve E itim Birimleri Yönetmeli i” 
yay�nlamas� ve TAHUD e itimlerinin Bakanl�k taraf�ndan serti  kaland�r�lmas�n�n gün-
deme gelmesi ile May�s 2013 ve Haziran 2014 tarihleri aras�nda farkl� bölge ve illerde 
kurslar düzenlenmi tir. Bu kurslar sonucunda toplam 267 üyemiz “tütün ba �ml�l� � 
e itimi” alm�  ve Bakanl�k onayl� serti  kaya hak kazanm� lard�r.

TAHUD okulları, bölgesel toplantılar ve mesleksel gelişim sempozyumları
Türkiye’nin her bölgesinden dernek üyeleri ile etkile ime geçmek ve deneyim payla mak 
amac� ile bölgesel e itim toplant�lar� düzenlenmi tir. 

7 Nisan 2010 tarihinde zmir’de “Er-
gen Sa l� � Kursu”; 9 Haziran 2012 
tarihinde Rize’de “Birinci Basamakta 
Diyabet Yönetimi”; 15 Eylül 2012 
tarihinde stanbul’da “Üst Solunum 
Yolu Enfeksiyonlar�na Yakla �m”, 6-7 
Ekim 2012 tarihlerinde Rize’de “Etkili 
Ö renme çin Hasta-Hekim Görü mesi”; 
20 Ekim 2012 tarihinde Gaziantep’te 
“Birinci Basamakta Diyabet Yönetimi”; 8 
ve 22 Aral�k 2012 tarihlerinde Manisa’da 
“Birinci Basamakta Hipertansiyon Yönet-
imi”; 6 Ekim 2012 tarihinde Ankara’da 

“Aile hekimli i, bir disiplin olarak geli imi, bugünkü durum ve gelecek yans�tmalar�” ve 
13 Nisan 2013 tarihinde zmir’de “Klinik Yöntem” bölgesel toplant�lar�na yo un ilgi ve 
kat�l�m olmu tur.

Aile Hekimliğinde Kas-İskelet Ağrılarına Yaklaşım: 

Yakınmadan Hasta Yönetimine

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği’nin 25 Yılı
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TAHUD Aile Hekimli inde Ya l� Sa l� � Sempozyumu’nun birincisi 26-27 Hazi-
ran 2009 ve ikincisi 15-16 Ekim 2010 tarihlerinde birçok kurum, dernek ve anabilim 
dallar�n�n katk�lar�yla zmir SGK Narl�dere Dinlenme ve Bak�mevinde yap�lm� t�r. Aile 
hekimli i temelinde ya l� sa l� �n�n korunmas�, ya l� hasta izlemi ve ya l� bak�m�n�n 
geli tirilmesine yönelik düzenlenen sempozyumlar bak�mevinin misa  rlerinin de kat�l�m� 
ile zenginle mi tir.
25-26 ubat 2012 tarihlerinde Kayseri’de 
Uyku T�bb� Derne i’nin i birli i ve 
Ac�badem Hastanesinin lojistik deste i 
ile  “Birinci basamakta uyku sorunlar�na 
yakla �m” sempozyumu ve 13-15 
Nisan 2012 tarihlerinde Mardin’de 
“Birinci Basamakta A r� Yönetimi 
Sempozyumu” gerçekle tirilmi tir.
TAHUD K�  Okulu 22-25 Mart 2012 tar-
ihlerinde Uluda ’da gerçekle tirilmi tir. 
ki gün süren okulun konusu “Bula �c� Olmayan Hastal�klar” olarak belirlenmi tir. 

Okulun amac� bula �c� olmayan hastal�klardan önde gelen mortalite ve hastal�k yükü 
sebebi olanlar�n tan�, tedavi ve izlemi konusunda bilgi tazeleme e itimi sa lamak ve 
bu hastal�klarla mücadele amac� ile ulusal ölçekte yürürlükte bulunan resmi strateji 
uygulamalar� ile aile hekimli i uygulamas�n�n entegrasyonunu güçlendirmektir. Bu amaç 
ile özellikle Sa l�k Bakanl� �’n�n Türkiye Kalp ve Damar Hastal�klar�n� Önleme ve Kontrol 
Program� - Birincil, kincil ve Üçüncül Korumaya Yönelik Stratejik Plan ve Eylem Plan� 
(2010-2014); Türkiye Diyabet Önleme ve Kontrol Program� Eylem Plan� (2011-2014), 
Türkiye Kronik Hava Yolu Hastal�klar�n� (Ast�m-KOAH) Önleme ve Kontrol Program� 
Eylem Plan� (2009-2013) temel al�narak Türkiye Kardiyoloji Derne i, Türkiye Diyabet 
Vakf� ve Türk Toraks Derne i’nin konu mac� katk�lar� ile gerçekle mi tir. Okula ayn� za-
manda Sa l�k Bakanl� �’n�n eylem planlar�n�n uygulanmas� çal� malar�nda derne imizi 
temsil eden üyelerimiz de katk� vermi lerdir.

Aile Hekimliği Kış Okulu, 22-25 Mart 2012, Uludağ 
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Yurt dışı toplantılar
Farkl� ülkelerden Aile Hekimleri dernekleri ile ortak toplant�lar gerçekle tirilmi tir. ki 
günlük programlanan bu toplant�larda di er ülkelerin aile hekimli i merkezlerini ziyaret 
etme, sistemlerini yak�ndan tan�ma f�rsat� bulunmu tur.

St Petersburg-Rusya
15-18 Eylül 2011 tarihlerinde “St. Petersburg Medical Academy for Postgraduate Study 
ve Association of General Practitioners/Family Doctors of Russian Federation” i birli i 
ve Sandoz’un deste i ile gerçekle mi tir. Yakla �k 80 ki i ve 8 konu mac�n�n kat�l�m� 
ile gerçekle tirilen toplant�da Rus Aile Hekimli i Derne i Ba kan yard�mc�s� Olga 
Kuznetsova, EURACT yönetim kurulu üyesi Elena Frovola, St Petersburg Aile Hekim-
leri Derne i yönetim kurulu üyesi Michail Dotsenko konu mac� olarak kat�lm� lard�r. 
Ayr�ca ülkemizden di er bran lardan iki akademisyen, Prof. Dr. Sema Ba ak ve Prof. 
Dr. Ay egül Ketenci, programda yer alm� t�r. Yar�m gün süren ve kat�l�mc�lar�n yo un 
ilgisi ile devam eden toplant�lardan sonra St. Petersburg’da bulunan iki farkl� birinci ba-
samak sa l�k merkezi ziyareti yap�lm� , bu ziyaretlerde kat�l�mc�lara Rus aile hekimleri 
taraf�ndan kendi çal� ma sistemlerinden, çal� ma artlar�na, hasta haklar�na kadar geni  bir 
ön bilgilendirme yap�lm�  ve merkezlerin tüm bölümleri idarecilerinin anlat�m� e li inde 
gezdirilmi tir.

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği’nin 25 Yılı
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Barselona- spanya
8-11 Mart 2012tarihleri aras�nda gerçekle tirilen ve Aile Hekimli i Akademisyenlerinin 
destek verdi i toplant�ya spanya’dan Dr. Joan Gené, Dr. Rafael Rodriguez, Dr. Xavier 
Cos ve Dr. Oriol Rebagliato konu mac� olarak kat�lm� t�r.

Türk – İspanyol Aile Hekimleri Uzmanlık Dernekleri Toplantısı, 8-11 Mart 2012

Prag-Çek Cumhuriyeti
Toplant� 30 Eylül-2 A ustos 2012 tarihleri aras�nda Prag’da 700 senelik etkileyici bir 
bina olan Charles Üniversitesi T�p Fakültesinde (Çek Cumhuriyeti’nin ilk t�p fakültesi) 
Aile Hekimli i Enstitüsü Ba kan� Dr. Bohumil Seifert ve ekibinin misa  rperverli inde 
gerçekle tirilmi tir. Doç. Dr. Bohumil Seifert taraf�ndan “Çek Cumhuriyetinde birin-
ci basamak sa l�k hizmetlerinin yap�s�” ve Uzm. Dr. Norbert Kral taraf�ndan “Çek 
cumhuriyetinde hayat boyu kariyer olarak pratisyen hekimlik” ve bir hafta sonra aile 
hekimli i uzmanl�k s�nav�na girecek olan Dr. Nela Sramkova taraf�ndan “Ak�lc� antibiyo-
tik kullan�m�” sunumlar� yap�lm� t�r.

Türk – Çek Aile Hekimleri Uzmanlık Dernekleri Toplantısı, 30 Ağustos – 2 Eylül 2012, Prag
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T�pta ve di  hekimli inde verilen sa l�k hizmetinin kalitesini ve bu alanlardaki uz-
manl�k e itimlerinde nitelikli ve yetkin i gücünü art�rmak amac�yla, 2 Kas�m 2011 tarih 
ve 28103 mükerrer say�l� Resmi Gazete’de yay�mlanarak yürürlü e giren 663 say�l� “Sa -
l�k Bakanl� � ve Ba l� Kurulu lar�n�n Te kilat ve Görevleri Hakk�nda Kanun Hükmünde 
Kararname”nin 22. maddesine dayan�larak, görevleri aras�nda uzmanl�k e itimi ve uzman 
insan gücü ile ilgili görü ler vermek de olan Sa l�k Bakanl� �’n�n sürekli bir kurulu olarak 
T�pta Uzmanl�k Kurulu (TUK) te kil edilmi tir. 18 Temmuz 2009 tarih ve 27292 say�l� 
Resmi Gazete’de yay�mlanarak yürürlü e giren T�pta ve Di  Hekimli inde Uzmanl�k 
E itimi Yönetmeli i’nin 10. maddesi gere ince e itim kurumlar� ve birimlerinin nitelik-
leri ve standartlar� ve 25. maddesi gere ince uzmanl�k dallar�n�n çekirdek müfredat ve 
standartlar� üzerine çal� malar yapmak üzere II. Dönem çal� ma ve dan� ma komisyonlar� 
kurulmu tur.

T.C. Sa l�k Bakanl� � T�pta Uzmanl�k Kurulu taraf�ndan, T�pta ve di  hekimli inde 
uzmanl�k e itimi çekirdek müfredatlar�n�n olu turulmas� ve geli tirilmesi amac�yla T�p-
ta Uzmanl�k Kurulu Müfredat Olu turma ve Standart Belirleme Sistemi (TUKMOS) 
olu turulmu tur. T�pta Uzmanl�k Kurulu’nun “Uzmanl�k E itimi Müfredatlar� ve Stan-
dartlar� De erlendirme ve Revizyonu” çal� malar� çerçevesinde, tüm uzmanl�k dallar�nda 

Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat 
Oluşturma ve Standart Belirleme 
Sistemi Aile Hekimliği Komisyonu 

çalışmaları ve TAHUD

Doç. Dr. Ümit AYDOĞAN1

1. GATA Aile Hekimliği Anabilim Dalı, ANKARA
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oldu u gibi Aile Hekimli i disiplini için de bir komisyon kurulmu tur. Bu komisyon aile 
hekimli i disiplininin temel ilke ve esaslar�na uygun çekirdek müfredat�n haz�rlanmas�n-
da, Türkiye Aile Hekimli i Yeterlilik Kurulu’nun (TAHYK) 2007 y�l�nda olu turdu u ve 
sonras�nda geli tirdi i müfredat� esas alm� t�r.

Birinci TUKMOS Aile Hekimliği Komisyonu
Sa l�k Bakanl� � sorumlulu unda olu turulmu  olan TUKMOS Aile Hekimli i Komisyo-
nu, ilk defa 15-17 Ocak 2010 tarihinde Antalya’da toplanarak çal� malar�na ba lam� t�r. 
TUKMOS Aile Hekimli i 1. Dönem (2010-2012) Komisyonu a a �daki üyelerden olu -
mu tur:
1. Prof. Dr. Okay BA AK (Ba kan)
2. Prof. Dr. lhami ÜNLÜO LU 
3. Prof. Dr. Hasan Basri ÜSTÜNBA
4. Prof. Dr. Nazif BOZDEM R
5. Prof. Dr. Selma Ç V
6. Prof. Dr. Süleyman GÖRPEL O LU
7. Prof. Dr. Füsun ERSOY
8. Doç. Dr. Ay e PALANDÜZ
9. Doç. Dr. Ye im UNCU
10. Doç. Dr. Arzu UZUNER
11. Yrd. Doç. Dr. Ümit AYDO AN

Toplant�da, komisyonda görevlendirilmi  olan 11 üyenin 10’u biraya gelmi tir. lk top-
lant�da komisyondan 3 görev istenmi tir. Bunlar;
1. Komisyon yürütücüsünün seçilmesi, 
2. Rotasyon sürelerinin belirlenmesi ve
3. Aile hekimli i uzmanl�k ö rencisi görev tan�mlar�n�n ba l�klar�n�n belirlenmesidir. 

Bu çerçevede komisyon, üye Prof. Dr. Okay BA AK’� oybirli i ile yürütücü olarak 
seçmi tir. Ayr�ca, rotasyon sürelerinin belirlenmesi ve e itim müfredat�n�n yap�land�r�l-
mas�na yönelik Aile Hekimli i uzman�n�n görevlerinin ve alt ba l�klar�n belirlenmesi için 
çal� malar yap�lm� t�r. Ülkemizde, 1985 y�l�ndan bu yana Aile Hekimli i uzmanl�k e iti-
mi verilmektedir. 1990 y�l�ndan itibaren gerek Türkiye Aile Hekimleri Uzmanl�k Derne-
i, gerekse üniversitelerde kurulan anabilim dallar�, Aile Hekimli i uzmanl�k e itiminin 

standartlar�n�n belirlenmesi ve geli tirilmesi konusunda çal� malar yapmaktad�rlar. Bun-
lar� da dikkate alan komisyon, daha önce TAHYK’nin yapm�  oldu u müfredat çal� ma-
lar�n� esas alarak çal� malar�na devam etmi tir. Çal� malar�n tamamlanmas� için son tarih 
31 Mart 2010 olarak belirlenmi tir. Bu tarihte, tüm t�pta ve di  hekimli inde uzmanl�k 
dal ve yan dallar�n�n müfredat�n�n belirlenmesi hede  enmi tir.

Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi Aile 
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Bu toplant� sonunda TUKMOS ad� verilen, hâlihaz�rda komisyon üyelerinin kendi ara-
lar�nda bilgi payla �m�n� sa layan elektronik sistemin i leyi i ve kullan�m� üyeler taraf�n-
dan kavranm� , ilk görevler tamamlanm� , üyeler kendi aralar�nda, bir ileri a ama görev 
payla �m�n� yapt�ktan sonra toplant�dan ayr�lm� lard�r. Al�nan kararlar ve çal� malar ile 
ilgili resmi aç�klamalar, bizzat Bakanl�k taraf�ndan daha sonra yap�laca � belirtilmi , bu 
konuda komisyon üyelerine aç�klama yapma yetkisi verilmemi tir.

Aile Hekimli i Uzmanl�k E itimi Müfredat�n�n belirlenmesi, ülke genelinde uzman-
l�k e itiminin standardizasyonu ve kalitesini sa laman�n temel ko uludur. Nitelikli sa l�k 
hizmeti vermek, ancak bu ko ullar�n sa lanmas�yla mümkün olacakt�r. Aile hekimli i 
uzmanl�k e itimi, 1985 y�l�ndan bu yana E itim ve Ara t�rma Hastanelerinde ve T�p Fa-
kültelerinin Aile Hekimli i Anabilim Dallar�nda üç y�l süreli olarak verilmektedir. T�pta 
Uzmanl�k Kurulu’nun 21-23.06.2010 tarih ve 82 say�l� karar�na kadar Aile Hekimli i 
Uzmanl�k e itiminin tamam� rotasyonlardan olu maktayd� (Tablo 1). 

Tablo 1. Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun 21-23.06.2010 tarih ve 82 sayılı kararı öncesi 

Komisyon, öncelikle bu anlay� �n ortadan kald�r�lmas�na karar verdi. 36 ay süreli aile 
hekimli i uzmanl�k e itiminin temel ortam�n�n aile hekimli i uygulama merkezlerinin 
olmas� ve baz� rotasyonlar� içermesi anlay� � ile aile hekimli i uzmanl�k e itimi s�ras�nda 
yap�lmas� gereken rotasyonlar için toplam 19 (on dokuz) ayl�k bir süre ayr�ld�. Komisyon 
taraf�ndan karar verilen rotasyon ad, süre ve yap�lmas� gereken uzmanl�k e itim y�llar� 
Tablo 2’de gösterilmi tir.

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği’nin 25 Yılı
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T�pta Uzmanl�k Kurulu’nun 21-23.06.2010 tarih ve 82 say�l� karar�na göre Aile He-
kimli i Uzmanl�k e itimi rotasyonlar�n�n süresi k�salt�larak, Aile Hekimli i disiplininin 
ilke ve esaslar�na uygun özgün ö retisine on sekiz ayl�k süre ayr�lm� t�r (Tablo 3). Bu 
geli me, Aile Hekimli i uzmanl�k e itimi içeri inin gözden geçirilerek yeni düzenlemeye 
uygun hale getirilmesi gere ini ortaya koymu tur.

Tablo 2. Birinci TUKMOS Aile Hekimliği Komisyonunun almış olduğu karara 

göre önerilen Aile Hekimliği uzmanlık eğitimi rotasyonlarının süresi ve yıllara göre 

Tablo 3. Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun 21-23.06.2010 tarih ve 82 sayılı kararına göre 

Aile Hekimliği uzmanlık eğitimi rotasyonlarının süresi ve yıllara göre dağılımı
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Bu müfredat�n amac� aile hekimli i uzmanl�k e itimi veren birimlere, bir aile hekimi-
nin sahip olmas� gereken yeterlik alanlar� ve bunlara ait ö renme yöntemleri, e itim alt 
yap�s� ve ölçme de erlendirme yöntemlerini tan�mlamakt�r. Aile hekimli i uzmanl�k e i-
timi, üç temel bölümden olu maktad�r: Aile hekimli i uygulama e itimi, ilgili alanlarda 
rotasyonlar ve program boyu süren düzenli e itim etkinlikleri.

Aile hekimli i uygulama e itimi, esas olarak hastayla temas süreçlerinde yap�lmal�-
d�r. Hastayla görü me süreci, aile hekimleri için temel ö renme f�rsat�d�r. Bir deneyim 
ya ama ve bu deneyimi analitik de erlendirme süreciyle ö renmeye dönü türme aile 
hekimli inde ba l�ca ö renme yöntemidir. Burada ö renen ile e iticinin bire bir ba lan-
mas� önemlidir. Yine bu süreçte gözetim ve geribildirim önemli iki e itim yöntemidir. 
Bireysel deneyim ve bu deneyimlerden ö renmenin yan� s�ra akranlardan ö renme de 
söz konusudur. Bunun için genellikle yans�tma (re  eksiyon)  gruplar� kullan�lmaktad�r. 
Burada belirli aral�klarla bir araya gelen aile hekimleri birbirlerinin deneyimlerinden ö -
renme süreci ya arlar.

Rotasyonlar aile hekimli i e itiminde önemli bir yer tutar. Aile hekimli i uygulama 
ortamlar�nda seyrek görülen durumlar, hastane kliniklerinde daha k�sa sürede ö renile-
bilir. Bir bütün olarak kendisine kay�tl� bireylerin bak�m sorumlulu unu üstlenen aile 
hekimlerinin, onlar�n di er basamaklarda alabilece i bak�m hizmetlerini ö renmeleri de 
yine bu rotasyonlarla sa lanmaktad�r.

Düzenli e itim etkinlikleri bir programa dahil olarak e itim görmekte olan tüm uz-
manl�k ö rencilerini bir araya getirir. Burada aile hekimli i disiplininin özgün klinik yak-
la �m� ve bak�  aç�s� peki tirilmeye çal� �l�r. Rotasyonlarda ö renilenlerin aile hekimli i 
bak�  aç�s�yla sentez edilmesi sa lan�r. 

Aile hekimli i uygulama e itimi kendine özgü de erlendirme yöntemleri gerektirir. 
Ölçme-de erlendirme, e itim sürecinin ba �nda ba lar ve tüm süreç boyunca devam 
eder. Uzmanl�k e itimine ba layan ö rencinin düzeyinin ve ö renme gereksinimlerinin 
belirlenmesiyle ba lar. Bireysel ö renme planlar�n�n ve ö renme hede  erinin belirlenme-
si, program bölümleri temelinde bu hede  ere ula �m�n ölçülmesi tüm e itim süresince 
devam eder. Program bitiminde, uzmanl�k ö rencisinin ula m�  oldu u yeterlik düzeyi 
ölçülür ve kendi ba �na aile hekimli i uygulamas� yapabilmesi için yetkilendirilerek bel-
gelendirilir. Uzmanl�k e itimi program�n�n ve e iticilerin de düzenli olarak de erlendi-
rilmesi ve geli tirilmesi, e itimin niteli inin güvenceye al�nmas� aç�s�ndan temel önem-
dedir. Müfredat öncelikle uzmanl�k ö rencileri, e iticiler, uzmanl�k e itimi veren kurum 
ve programlar� ilgilendirmekle birlikte ilgili fakülteler, yerel sa l�k yönetim birimleri ve 
verilen e itimden etkilenen veya bu e itimi etkileyen tüm payda lar hedef kitle içinde 
say�lmal�d�r. 

Birinci Dönem çal� malar� neticesinde, TUKMOS Aile Hekimli i Komisyonu taraf�n-
dan, Aile Hekimli i E itimi Çekirdek Müfredat�, v.1.0 olu turulmu tur ve 23.08.2011’
den itibaren de geçerli say�lm� t�r. 

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği’nin 25 Yılı
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İkinci TUKMOS Aile Hekimliği Komisyonu
T.C. Sa l�k Bakanl� � Sa l�k Hizmetleri Genel Müdürlü ü T�pta ve Di  Hekimli inde 
Uzmanl�k E itimi Dairesi Ba kanl� � taraf�ndan 06.04.2012 tarihinde TUKMOS Aile 
Hekimli i 2. Dönem (2012-2014) Komisyon üyeleri olu turulmu tur. TUKMOS Aile 
Hekimli i 2. Dönem Komisyon üyelerinin listesi a a �daki gibidir:

1. Prof. Dr. Okay BA AK (Ba kan)
2. Doç. Dr. Arzu UZUNER 
3. Doç. Dr. Ay e PALANDÜZ 
4. Doç. Dr. Ye im UNCU 
5. Prof. Dr. Azize Dilek GÜLDAL 
6. Prof. Dr. Selma Ç V   
7. Prof. Dr. Süleyman GÖRPEL O LU 
8. Yrd. Doç. Dr. Ümit AYDO AN

Komisyon üyeleri, 21.03.2013-22.03.2013 tarihlerinde Ankara’da toplanarak bir ça-
l� tay yapm� t�r.  kinci dönem komisyon üyeleri ile Aile Hekimli i Uzmanl�k E itimi 
Çekirdek Müfredat� olu turulmu tur (Aile Hekimli i Çekirdek E itim Müfredat�, v.2.0). 
Bu müfredat�n olu turulmas�nda, yine Türkiye Aile Hekimli i Yeterlilik Kurulu taraf�n-
dan haz�rlanan ve geli tirilen Aile Hekimli i Uzmanl�k E itimi Çerçeve Program� temel 
al�nm� t�r. 

Üçüncü TUKMOS Aile Hekimliği Komisyonu 
Daha önceden komisyon üyeleri belirlenmi  olan kontenjanlar dahilinde olu turulurken, 
2014 y�l� itibariyle TUKMOS 3. Dönem (2012-2014) Aile Hekimli i Komisyon üyele-
rinin belirlenme süreci iki etapl� olarak planlanm� t�r; birinci etap olan anket sürecinin 
ard�ndan ikinci etap olarak elektronik seçim sonras�nda 3. Dönem Aile Hekimli i Ko-
misyonu olu turulmu tur. TUK, TUKMOS Aile Hekimli i Komisyon üyesi olmak için 
müracaat eden 28 gönüllü aday içerisinden a a �daki kriterler çerçevesinde komisyon 
üyelerini belirlemi tir.

• Birden fazla ana daldan beslenen yan dallarda ana dal da �l�m�na göre kontenjan 
tan�nm� t�r.

• On birden fazla gönüllü olan dallarda ayn� kurumdan birden fazla üye belirlenme-
mi tir.

• Geç gönüllü olanlar, gönüllü say�s� az olan dallarda seçime kat�lmasalar dahi TUK-
MOS üyesi olabilmi tir.

• Özel kurum veya kurulu larda çal� an ya da emekli olan gönüllüler e itici s�fat�na 
haiz iseler üye olabilmi tir.

• T�pta Uzmanl�k Kurulu, TUKMOS komisyonlar�ndaki kurumsal haf�zan�n devam�-
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n� sa layabilmek için önceki dönem komisyon üyelerine öncelik vermi tir.
• Komisyonlarda en az bir ki i Bakanl�k hastanesinde çal� an gönüllülerden belirlen-

mi tir.
TUKMOS Aile Hekimli i 3. Dönem Komisyon üyelerinin listesi a a �daki gibidir.

1. Doç. Dr. Ümit AYDO AN (Ba kan)
2. Doç. Dr. Arzu UZUNER 
3. Prof. Dr. Azize Dilek GÜLDAL 
4. Prof. Dr. Esra SAATÇI 
5. Prof. Dr. Hamdi Nezih DA DEV REN
6. Doç. Dr. Kurtulu  ÖNGEL
7. Prof. Dr. Mustafa Mümtaz MAZICIO LU 
8. Prof. Dr. Okay BA AK
9. Prof. Dr. Süleyman GÖRPEL O LU 
10. Doç. Dr. Tamer ED RNE 
11. Prof. Dr. Zekeriya AKTÜRK  

TUKMOS Aile Hekimli i Komisyonunun 1. ve 2. dönem çal� malar� sonucunda taslak 
müfredatlar haz�rlanm�  ve yay�mlanm� , ayr�ca e itim kurumlar�na halen devam etmek-
te olan uzmanl�k e itimi ile kar �la t�r�larak öneri ve ele tirilerini alabilmek amac�yla du-
yurulmu tur. TUKMOS Aile Hekimli i 3. Dönem Komisyon üyeleri, tasla �n resmile -
mesi ve geli tirilmesi sürecinde görev yapacaklard�r. Ayr�ca, T�pta Uzmanl�k Kurulu’nun 
21-23.06.2010 tarih ve 82 say�l� karar�na göre de i tirilen Aile Hekimli i Uzmanl�k 
e itimi rotasyonlar� süresi d� �nda kalan on sekiz ayl�k uzmanl�k e itimi sürecinde, Aile 
Hekimli i disiplinin ilke ve esaslar�na uygun özgün ö retisine ayr�lan sürenin geçirilece i 
E itim Aile Sa l� � Merkezleri ve Saha E itiminin s�n�rlar�n� ve içeri ini belirlemek için 
çal� malar yap�lmaya ba lanm� t�r. 

Kaynaklar
1. http://www.tuk.saglik.gov.tr/index.html (Eri im Tarihi: 07.07.2015)
2. http://www.tahud.org.tr/uploads/content/AHU_egitimi_mufredat.pdf (Eri im Tarihi: 07.08.2015)
3. http://aile.atauni.edu.tr/asistanlar/index.html (Eri im Tarihi: 07.07.2015)
4. http://www.resmigazete.gov.tr/default.aspx# (Eri im Tarihi: 07.07.2015)
5. TUKMOS Aile Hekimli i Çekirdek E itim Müfredat�, v.1.0 (Eri im Tarihi: 08.08.2015)
6. TUKMOS Aile Hekimli i Çekirdek E itim Müfredat�, v.2.0 (Eri im Tarihi: 08.08.2015)
7. Aile Hekimli i Uzmanl�k E itimi Çerçeve Program� 2007
8. Aile Hekimli i Uzmanl�k E itimi Çerçeve Program� 2013
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TAHUD için “saha” her zaman çok büyük önem arz etmi tir. Bunun belli ba l� iki 
sebebi vard�r: Saha Aile Hekimli i Uzmanl�k e itimi alm�  hekimlerin as�l çal� ma yeridir 
ve al�nan e itim ve kazan�lan becerilerin as�l uygulama alan�d�r. 2010 y�l�ndan itibaren 
Türkiye’de birinci basama �n geçirdi i de i im ile  “saha” ile kastedilen uygulama alan� 
daha da netlik kazanm� t�r:  Aile Hekimli i Uygulamas�.  Ancak bu uygulamada görev 
alan hekimler temel olarak iki gruba ait olduklar�ndan TAHUD-saha ili kileri bu iki grup-
la olan ili kiler üzerinden incelenebilir. 

1. TAHUD-Sahada çal� an Aile Hekimli i Uzmanlar� aras�ndaki ili kiler: TAHUD uy-
gulaman�n ba lamas�ndan bu yana saha ile yak�n ili ki içerisinde olman�n önemini bilerek 
bu konuda önemli ad�mlar atm� t�r. Son iki Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinin 
önemli bir k�sm� sahada, farkl� illerde aile hekimli i uygulamas�nda çal� an üyelerden 
olu mu tur. Bu MYK’ye do rudan ve çok de erli bilgi ak� �n�n sa lanmas�na neden ol-
mu tur. Yine 2011 y�l�nda kurulan TAHUD-ASM çal� ma grubu uygulamada yer alan 
Aile Hekimli i uzmanlar�n�n sorunlar�n� belirleme ve çözüm önerileri getirme görevini 
üstlenmi tir. Bu çal� ma grubunda Türkiye genelinde hemen her bölgede çal� an 41 Aile 
Hekimli i uzman� vard�r. Uygulamada kar �la �lan sorunlar�n ilden ile çok de i ti i göz 
önüne al�n�rsa bu grup son 5 y�ld�r TAHUD MYK’ye e siz bilgi, öneri ve geri dönü  

TAHUD - birinci basamak sağlık 
sistemi (saha) ilişkileri

Uz. Dr. Erdinç YAVUZ1 , Uz. Dr. Tamer GÖRGÜLÜ2

1. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, SAMSUN

2. Türkiye İş Bankası Kurum Hekimi, İSTANBUL

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği’nin 25 Yılı



168

sa lam� t�r. Sahadaki Aile Hekimli i uzmanlar� ve TAHUD’un di er bir temas noktas� 
resmi TAHUD web sitesi ve TAHUD Facebook grubudur. Her y�l tahud@tahud.org.tr 
mail adresine özellikle özlük haklar� ile ilgili olarak yüzlerce mail gelmekte, tüm bu ile-
tiler titizlikle incelenip gerekti inde avukat görü ü ile geri dönü  yap�lmaktad�r. Bu yolla 
TAHUD’a ba vurarak aç�lan ve kazan�lan davalar vard�r. TAHUD’un ve Aile Hekimli-
i akademisyenlerinin sahada çal� an Aile Hekimli i uzmanlar� ile en ba ar�l� etkile imi 

özellikle ulusal kongreler esnas�nda yap�lan oturumlar ve yüz yüze görü melerdir. Burada 
sahada çal� an arkada lar�m�z sadece dernek yönetimi ve aile hekimli i akademisyenleri 
ile de il illerde uygulamada çal� an meslekta lar� ile de bir araya gelme f�rsat�n� yakala-
maktad�r. Üyelerinin en az üçte biri Aile Hekimli i uygulamas�nda olan TAHUD; sahada 
çal� an Aile Hekimli i uzmanlar� ile ileti imini art�rarak devam ettirmelidir.  

2. TAHUD-Sahada çal� an pratisyen aile hekimleri aras�ndaki ili kiler: 2014 y�l� itibar� 
ile aile hekimli i uygulamas�nda çal� an 21.000’e yak�n pratisyen aile hekimi vard�r. Bu 
hekimler özellikle özlük haklar�n�n korunabilmesi amac�yla hemen her ilde il dernekleri 
kurmu lard�r. Bu dernekler de birlikte Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonunu (AHEF) 
olu turmu lard�r. TAHUD kurulduklar�ndan beri il derneklerini desteklemi ; üyelerini 
bu derneklere üye olup yönetimlerine aday olmalar� konusunda cesaretlendirmi tir. Ben-
zer ekilde özellikle özlük haklar� aç�s�ndan ve Türkiye’de aile hekimli i uygulamas�n�n 
bilimsel veriler ve uluslararas� organizasyonlar�n önerilerine paralel ekilde geli tirilmesi 
için AHEF ile de i birli i konusunda çe itli ad�mlar at�lm� t�r. Ancak bu çabalar�n birkaç 
sözel yan�t d� �nda prati e aktar�labildi ini söylemek zordur. Bununla birlikte son dönem-
de yeni seçilen AHEF yönetiminden gelen somut birlikte çal� ma istekleri ümit vericidir. 

TAHUD - birinci basamak sağlık sistemi (saha) ilişkileri
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Türkiye Aile Hekimleri Uzmanl�k Derne i (TAHUD) kurulu undan bugüne kadar 
geçen 25 y�l süresince gerek Aile Hekimli i (AH) disiplininin geli imi gerekse bu süreçte 
ortaya ç�kan özlük haklar�, mevzuat ve e itim gibi konularda TC Sa l�k Bakanl� � ile her 
platformda görü  al�  veri inde bulunmu , ilkeleri do rultusunda düzenlemeler için giri-
imlerini sürdürmü tür. 

Bunun yan�nda ülke sa l� �n� ilgilendiren tüm komisyonlarda temsilcileri ile yer ala-
rak birinci basama �n güçlendirilmesi hakk�nda görü lerini bildirmi  ve uygulamalarda 
aktif olarak yer alm� t�r.

Kurulu unun ilk y�llar�na bakt� �m�zda TürkiyeAile Hekimleri Uzmanl�k Derne inin 
Sa l�k Bakanl� �’n�n Türkiye Ulusal Sa l�k Politikalar�n� Geli tirme, Aile Hekimli i Uz-
manl�k Müfredat Taslaklar� çal� taylar�nda çal� ma gruplar�n�n tümüne aktif kat�l�m sa -
lad� �n�, Sa l�k Bakanl� � Aile Hekimli i ube Müdürlü ü taraf�ndan ba lat�lan Ankara li 
Aile Hekimli i Pilot Uygulamas�na yönelik olarak görü  bildirdi ini ve bu uygulamalar� 
yerinde inceleyerek de erlendirdi ini görmekteyiz. Bu çal� malarda dernek ba kanlar� ve 
dernek üyeleri aktif rol alm� lard�r (1992- 1994 y�llar� aras�nda).

1990- 2015 y�llar� aras�nda TAHUD olarak yap�lan çal� malar ve bu alanlarda görev 
alan TAHUD üyeleri Tablo 1’de ayr�nt�l� olarak verilmektedir.

T.C. Sağlık Bakanlığı etkinliklerine 
TAHUD katılımı

Yrd. Doç. Dr. Gülsen CEYHUN PEKER1, Uzm. Dr. Tijen ŞENGEZER2

1. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, ANKARA

2. AMATEM, ANKARA
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Ulusal Tütün Kontrol Program� ve Eylem Planlar� ile Ulusal Alkol Kontrol Program� 
ve Ulusal Uyu turucu ile Mücadele Programlar�na katk�da bulunulmu tur.

Sa l�k Uygulama Tebli i (SUT) için görü  ve öneriler (Sosyal Güvenlik Kurumu Ba -
kanl� � Genel Sa l�k Sigortalar� Genel Müdürlü üne) iletilmi tir.

Viral Hepatit, Kronik Solunum Yolu Hastal�klar�, Diyabet, skelet ve Kas Sistemi 
Hastal�klar� gibi hastal�klarda önleme ve kontrol çal� taylar�na destek verilmi tir.

TAHUD - Sa l�k Bakanl� � etkinliklerini grupland�rd� �m�zda 3 ana ba l�k ortaya ç�k-
maktad�r. Bu etkinlikler Tablo 2’de verilmektedir.

Say  Mevzuat Özlük Haklar  E itim 

1 Üniversite Aile Hekimli i 

Polikliniklerinin birinci basamak resmi 

sa l k kurulu u say lmas  (9.3.2005) 

Aile hekimlerince sa l k kurullar na hasta 

sevkinin düzenlenmesi (16.9.2004) 

Aile hekimli i uygulamas  ve

geçi  dönemi e itimleri 

(8.2.2005) 

2 AH uzmanlar n n döner sermaye 

katsay lar n n düzenlenmesi (1.3.2005) 

BUT Aile hekimlerinin haklar n n 

düzenlenmesi (1.3.2004 - Ocak 2005) 

K smi zamanl  uzmanl k 

e itimi (14.9.2009) 

3 SB - Üniversitelerin Aile Hekimli i AD 

aras nda Protokol mzalanmas  

(12.6.2009)  

Hasta yat rma, Sa l k Kurullar nda yer 

alma hakk nda görü  (18.10.2005) 

T pta ve Di  Hekimli inde 

Uzmanl k E itimi 

Yönetmeli i (17.8.2009) 

4 AH Uzman  - Aile Hekimi Görev Yetki 

ve Sorumluluklar n n Belirlenmesi 

(13.8.2009)  

“Sahadan Aile Hekimli i bölümlerine hasta 

sevki uygun de ildir” yaz s na kar t görü  

ve öneriler (20.7.2009) 

Aile Hekimli i Saha E iticisi 

Sertifikasyon Program  - 

Kar t görü  ve ele tiriler 

(15.12.2009) 

5 Özel kurulu larda aile hekimli i 

hizmetleri hakk nda görü  ve öneriler 

(13.8.2009) 

AH uygulama ve Ücretlendirme 

Yönetmeli inde de i iklik hakk nda görü  

(12.6.2009) 

Birinci Basamakta T p ve 

Sa l k E itimi Sorumlulu u 

Hakk nda Görü  (3.6.2009) 

6 Sa l k Bakanl  - Üniversitelerin Aile 

Hekimli i Anabilim Dallar  aras nda 

protokol haz rlanmas  (12.6.2009) 

‘Aile Hekimi’ unvan kullan m  - AH 

uzman  olmayanlar n ‘Aile Hekimi’ 

unvan n  kullanmamas  (3.3.2009) 

Yar  zamanl  uzmanl k 

e itimi hakk nda kar t görü  

(6.10.2011) 

7 SUT - Aile hekimlerine yönelik 

de i iklik önerileri (24.4.2009, 

1.7.2009, 9.1.2012) 

Sa l kta Dönü üm Program  çerçevesinde 

AH uygulamalar na ili kin Dernek görü ü 

(19.2.2009) 

 

8 Aile hekimlerinin ilaç raporu 

düzenlemesi hakk nda giri im 

(2.4.2009) 

Maa  hesaplamalar  ve geri ödemedeki 

kar kl k hakk nda görü  (3.2.2011) 

 

9  Özel Hastaneler Yönetmeli inde de i iklik 

- Özel hastanelerde aile hekimli i 

uzmanlar n n nöbet tutmalar  hakk nda 

görü  (20.7.2012)  
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Askerlik muayeneleri hakk nda görü  

(31.5.2012) 

 

Tablo 2. TAHUD Sağlık Bakanlığı etkinlikleri

T.C. Sağlık Bakanlığı etkinliklerine TAHUD katılımı
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Derne imiz hukuk komisyonu, üyelerimizin hukuki sorunlar�na yaz�l� ve sözlü da-
n� ma hizmeti ile dava takibi eklinde yak�ndan destek sa lamaya gayret göstermi tir. 
Önümüzdeki süreçte de bu destek ile üyelerimizin yan�nda olmaya devam edecektir. 

A a �da Derne imiz taraf�ndan hukuki destek kapsam�nda aç�lan davalar ve dava sü-
reçleri ile ilgili özet bilgiler yer almaktad�r: 

A-) Hukuki Faaliyetler
1-) Dan� tay 10. Dairesi’nin 2009/8926 say�l� dosyas�;
Derne imiz taraf�ndan Sa l�k Bakanl� � aleyhine aç�lan dava ile Aile Hekimli i Pilot Uy-
gulamas� Hakk�nda Yönetmeli in 3. maddesinde yer alan “aile hekimi” tan�m�n�n iptali 
ve 5258 say�l� yasan�n 2/1 maddesinin Anayasa’ya ayk�r� oldu u iddias� ile bu maddenin 
iptali için Anayasa Mahkemesi’ne ba vurulmas� talep edilmi tir. Dava halen devam et-
mektedir.

2-) Dan� tay 10. Dairesi’nin 2009/10300 say�l� dosyas�;
Derne imiz taraf�ndan Sosyal Güvenlik Kurumu aleyhine aç�lan dava ile 28.09.2008 
gün ve 27012 say�l� resmi gazetede yay�nlanan “2008 y�l� Sosyal Güvenlik Kurumu Sa -
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l�k Uygulama Tebli inin ekindeki Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sa l�k Listesi’nde aile 
hekimli ine bir t�p uzmanl�k dal� olarak yer verilmemesi eksik i leminin yürütmesinin 
durdurulmas� ve iptali talep edilmi tir. Bu dava halen görü ülmeye devam etmektedir.  

3-) Dan� tay 10. Dairesi’nin 2009/10130 say�l� dosyas�;
Derne imiz taraf�ndan Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sa l�k Bakanl� � aleyhine aç�lan bu 
dava ile 28.09.2008 gün ve 27012 say�l� resmi gazetede yay�nlanan “2008 y�l� Sosyal Gü-
venlik Kurumu Sa l�k Uygulama Tebli inin” muhtelif maddelerinin iptali talep edilmi tir. 
Dava halen sürmektedir. 

4-) Aile Hekimli i Uygulama Yönetmeli i iptal davas� 
Dan� tay 5. Dairesinin 2010/3523 E say�l� dosyas�;
25.05.2010 tarih ve 27591 say�l� Resmi Gazete’de yay�nlanan Aile Hekimli i Uygulama 
Yönetmeli i’nin “E itim” ba l�kl� 17. maddesinin (1) f�kras�n�n “uzaktan e itim tarz�nda 
yap�lacak ekilde planlanarak” ibaresinin ve Aile Hekimli i Uygulamas�nda Atama ve Na-
killerle lgili Usul ve Esaslar Ba l�kl� Ek-1’in, Sözle me le Çal� t�r�lacak Aile Hekimleri 
ba l�kl� 2. maddesinin, lin ilk yerle tirilmesi ba l�kl� 2. bendinin (a) Kamu görevlisi olan 
tabip ve uzman tabiplerin yerle tirilmeleri alt ba l�kl� bendinin

“her aile sa l� � merkezinden bir pozisyonu tercih ederek yerle me haklar� vard�r. Bu-
nunla birlikte dört (dahil) – alt� (dahil) birim planlanm�  aile sa l� � merkezlerinde ikinci 
bir aile hekimli i uzman�, alt�n�n üzerinde birim bulunan aile sa l� � merkezlerinde ise 
her üç birim için bir aile hekimli i uzman� daha o pozisyonlardan birini tercih ederek 
yerle ebilir. Aile Hekimli i uzman�, aile hekimli i uzman� kontenjan� dolan bir aile sa l� � 
merkezine ancak bir alt gruptan hizmet puanlar� s�ralamas�na göre yerle ebilir.” ibaresinin 
iptali talep edilmi tir. Dan� tay 5. Dairesi, 2010/3523 E 2012/3240 K say�l� karar� ile 
davan�n reddine karar vermi  ve karar Dan� tay dari Dava Daireleri Kurulu nezdinde 
temyiz edilmi tir. Temyiz incelemesi devam etmektedir.

5-) Kadro Yönetmeli i iptal davas�
25.06.2010 tarih ve 27622 say�l� Resmi Gazete’de yay�nlanan, Sa l�k Bakanl� � Ta ra Te -
kilat� Yatak ve Kadro Standartlar� Yönetmeli inde De i iklik Yap�lmas�na Dair Yönetme-
li in 7. maddesi ile de i tirilen ve as�l Yönetmeli e Aile Hekimi veya Aile Sa l� � Eleman� 
Olarak Sözle me mzalayanlar�n Kadrolar� ba l�kl� 19/C maddesi ile eklenen,

“Madde 19/C- Aile Hekimi veya Aile Sa l� � Eleman� olarak sözle me imzalayan per-
sonelin kadrolar� sözle me imzalad�klar� Aile Hekimli i Biriminin bulundu u Aile Sa l�-
� Merkezine aktar�l�r.” hükmünün öncelikle yürütmesinin durdurulmas� ve iptali talep 

edilmi tir. 
Bu davan�n aç�lmas�ndan sonra dava konusu edilen bu düzenleme Sa l�k Bakanl� � ta-

raf�ndan 29.09.2010 tarihli Resmi Gazete’de yay�nlanan Yönetmelik de i ikli i ile de i -
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tirilmi tir. Yeni de i iklik aynen öyledir:
MADDE 3 – Ayn� Yönetmeli in 19/C maddesi a a �daki ekilde de i tirilmi tir.
“MADDE 19/C – Aile Hekimi veya aile sa l� � eleman� olarak sözle me imzalayan 

personelin kadrolar�, 5258 say�l� Aile Hekimli i Pilot Uygulamas� Hakk�nda Kanunda 
belirtilen haklar� sakl� kalma kayd�yla, sözle me imzalad�klar� aile hekimli i biriminin 
bulundu u aile sa l� � merkezine aktar�l�r.

Aile hekimli ine geçen hekimler ile aile sa l� � elemanlar�n�n, herhangi bir nedenle söz-
le melerinin sona ermesi durumunda, talepleri halinde, sözle me imzalamadan önceki 
görev yerlerine standart aranmaks�z�n atan�rlar.”

Yönetmelik de i ikli i ile dernek üyelerimizin aile hekimli i sözle mesinin herhangi 
bir nedenle sona ermesi durumunda, 5258 say�l� yasa kapsam�ndaki haklar� sakl� kalm� -
t�r. Dolay�s�yla sözle menin sona ermesi durumunda aile hekimli ine geçmeden önceki 
kadrolar�na kadro standard� aranmaks�z�n dönmeleri sa lanm� t�r. Davada ortaya koy-
du umuz çekincelerimiz böylelikle çözülmü tür. Dan� tay 5. Dairesi’nin 2010/4383 E 
2012/3241 K say�l� karar� ile talebimiz üzerine düzenleme dava sürecinde aynen yap�ld�-
� için Mahkemece davam�z hakk�nda karar verilmesine yer olmad� �na karar verilmi tir. 
 

6-) Gelir Vergisi Genel Tebli i iptal davas�
26.08.2010 tarih ve 27684 say�l� Resmi Gazete’de yay�nlanan, Gelir Vergisi Genel Tebli i 
(Seri No: 275) ile 5258 say�l� yasa kapsam�nda sözle meli aile hekimi olarak görev yapan 
hekimlerin, temizlik, sekreterlik, oförlük gibi hizmetler için yanlar�nda çal� t�racaklar� 
hizmet erbab�na yap�lacak ücret ödemeleri ile i yerine ili kin kira ödemeleri ve esnaf 
mua  � �ndan yararlananlardan mal ve hizmet al�mlar� kar �l� �nda yap�lan ödemelerden 
193 say�l� Gelir Vergisi Kanunu uyar�nca gelir vergisi tevkifat� yapmalar�, bu maksatla aile 
hekimlerinin vergi dairesinde muhtasar yönünden mükellef kayd� yapt�rmalar� ve yapm�  
olduklar� tevkifat tutarlar�n� muhtasar beyannamesi ile beyan ederek ödemeleri gerekti i, 
bu yükümlülü e uymayan aile hekimlerinin 213 say�l� Vergi Usul Kanunun mükerrer 
355nci maddesi uyar�nca durumlar�na uygun özel usulsüzlük cezas� ile cezaland�r�lacak-
lar� düzenlenmi tir. Bu tebli in iptali için Dan� tay nezdinde dava aç�lm�  olup dava halen 
görü ülmektedir.

7-) Aile Hekimli i Uygulamas� Kapsam�nda Sa l�k Bakanl� �’nca Çal� t�r�lan Personele 
Yap�lacak Ödemeler ile Sözle me Usul ve Esaslar� Hakk�nda Yönetmelik ptal Davas�
30.12.2010 tarih ve 27801 say�l� Resmi Gazete’de yay�nlanan Aile Hekimli i Uygulama-
s� Kapsam�nda Sa l�k Bakanl� �’nca Çal� t�r�lan Personele Yap�lacak Ödemeler ile Sözle -
me Usul ve Esaslar� Hakk�nda Yönetmeli in hukuka ayk�r� oldu u de erlendirilen;

1)  Aile hekimi ve aile sa l� � elemanlar�nda aranacak genel artlar, uyumlu çal� ma 
ba l�kl� 5. Maddesinin, 
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2) Çal� ma saatleri ba l�kl� 9. Maddesinin, 

3) Sözle menin kendili inden sona ermesi ba l�kl� 12. Maddesinin, 

4) Sözle menin yetkili merci taraf�ndan sona erdirilmesi ba l�kl� 13. Maddesinin, 

5) Sözle menin ihtaren sona erdirilmesi ba l�kl� 14. Maddesinin, 

6) Aile Hekimine yap�lacak ödemeler ba l�kl� 16. maddesinin,

8) Yönetmeli in EK-2’sinde düzenlenen “A LE HEK ML  UYGULAMASINDA UY-
GULANACAK HTAR PUANI CETVEL ”nin 

baz� f�kra, bend ve cümlelerinde yer alan ibarelerin yürütmesinin durdurulmas� ve ipta-
li için Dan� tay 5. Dairesi’nin 2011/992 E say�l� dosyas� ile iptal davas� aç�lm� t�r. Davada 
Mahkemece özellikle ya  art� yönünden Anayasa Mahkemesi’ne ba vurulmu  ve Ana-
yasa Mahkemesi’nce düzenleme ya  art� yönünden iptal edilmi tir. Ancak dava halen 
devam etmektedir. 

8-) Özel Hastaneler Yönetmelik De i ikli ine Kar � Dava, 
Özel hastanelerde çal� acak sa l�k personelinin nitelikleri 27.03.2002 tarih ve 24708 
say�l� Resmi Gazete’de yay�nlanan Özel Hastaneler Yönetmeli i’nin Özel Hastanelerde 
Asgarî Bulundurulacak Sa l�k Personeli ba l�kl� EK-1’inde düzenlenmi tir. Ek-1’in IX. 
f�kras�nda ise özel hastanelerin acil servislerinde görev yapacak hekimlerin nitelikleri ve 
uzmanl�k alan� düzenlenmi tir. Dava konusu edilen Yönetmelik de i ikli inden önce 
mevcut düzenleme öyleydi:

IX- TAB P 
Acil ünitesinde en az dört tabip çal� t�r�l�r. Mevcut kadrolu uzman tabipler, mesul mü-

dürce düzenlenen nöbet listesine göre acil ünitesinde pratisyenlik yetkisini de kullanarak 
nöbet tutabilirler veya pratisyen tabip, aile hekimli i uzman� veya acil t�p uzman� istih-
dam edilebilir.

27 May�s 2012 tarih ve 28305 say�l� Resmi Gazete’de yay�nlanan Özel Hastaneler 
Yönetmeli inde De i iklik Yap�lmas�na Dair Yönetmeli in 14. maddesiyle bu f�krada de-
i ikli e gidilmi tir. Yönetmelik de i ikli i ise aynen öyledir:

IX- TAB P 
Acil ünitesinde en az be  pratisyen tabip veya klinik olmayan uzmanl�k dallar�ndan uz-

man tabip çal� t�r�l�r. Mevcut kadrolu uzman tabipler, mesul müdürce düzenlenen nöbet 
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listesine göre acil ünitesinde pratisyenlik yetkisini de kullanarak nöbet tutabilir.

Bu de i ikli in “klinik olmayan uzmanl�k dallar�ndan” ibaresinin yürütmesinin durdu-
rulmas� ve iptali için Dan� tay 15. Daire 2013/2122 E nezdinde iptal davas� aç�lm� t�r. 
Davada yürütmenin durdurulmas�na karar verilmi tir. Dava halen devam etmektedir.

9-) DANI TAY 2013/7713 E SAYILI NÖBET DAVASI – Aile Hekimli i Uygulama 
Yönetmeli i’nin 10. maddesinin 4. f�kras� ile yap�lan de i iklik ile aile hekimi olarak görev 
yapan hekimlerin nöbet uygulamas�na dahil edilmesi i lemine kar � iptal davas�.

19.07.2013 tarih ve 28712 say�l� Resmi Gazete’de yay�nlanan, Aile Hekimli i Uygula-
ma Yönetmeli inde De i iklik Yap�lmas�na Dair Yönetmeli in 2. maddesi ile as�l Yönet-
meli in 10. maddesinin 4. f�kras�n� de i tiren,

“(4) Entegre sa l�k hizmeti sunulan merkezler d� �nda, hastanelerde aile hekimlerine 
ve aile sa l� � elemanlar�na nöbet tutturulmamas� esast�r. Ancak 657 say�l� Kanunun ek 
33 üncü maddesinde belirtilen yerlerde ihtiyaç ve zaruret hâs�l oldu unda haftal�k ça-
l� ma süresi ve mesai saatleri d� �nda aile hekimlerine ve aile sa l� � elemanlar�na nöbet 
görevi verilebilir. Nöbete ili kin planlama aile hekimli i uygulamas�nda aksamaya mahal 
vermeyecek ekilde yap�l�r ve hafta içi sekizer saat hafta sonu ise on alt� saatten fazla 
olmamak üzere haftal�k 30 saatten fazla nöbet tutturulamaz. Aile hekimli i çal� anlar�na 
tuttuklar� nöbetler kar �l� �nda ilgili kurumlarca nöbet ücreti ödenir. htiyaç ve zaruret 
halinin tespiti illerin sa l�k personeli doluluk oran�, nüfus, co ra   ko ullar�, sosyo-ekono-
mik ve kültürel özellikleri, nöbet tutulacak sa l�k tesisinin il veya ilçe merkezine uzakl� � 
gibi kriterler göz önünde bulundurulmak suretiyle Bakan Onay� ile belirlenir.” 

hükmünün öncelikle yürütmesinin durdurulmas� ve iptali talebiyle Dan� tay 5. Daire-
si’nin 2013/7713 E say�l� dosya ile dava aç�lm�  olup, dava halen devam etmektedir.  

10-) T�pta Uzmanl�k Kurulu’nun (TUK) 02-03.01.2014 tarih ve 53 say�l� toplant�s�n�n 
406 say�l� karar�n�n yürütmesinin durdurulmas� ve iptaline karar verilmesi istemiyle Da-
n� tay 8. Daire’sinin 2014/1583 E say�l� dosyas� ile dava aç�lm�  olup dava halen devam 
etmektedir.

11-) Çukurova Üniversitesi Rektörlü ü taraf�ndan Türkiye Halk Sa l� � Kurumu aley-
hine, 20.02.2014 tarihli Web sayfas�nda yay�nlanan Sözle meli Aile Hekimlerine Verile-
cek Aile Hekimli i Uzmanl�k E itiminin 2014 lkbahar Dönemi Kontenjan Listesi’nde 
Çukurova T�p Fakültesi için 5 ki ilik kontenjan ayr�lmas�na ili kin i lemin iptali için 
aç�lan davaya, davac� Çukurova Üniversitesi yan�nda müdahil olunmu tur. Yarg�lama so-
nunda mahkemece dava konusu i lemin iptaline karar verilmi  ve uzmanl�k e itimi veren 
üniversitenin kontenjan talebi olmaks�z�n Türkiye Halk Sa l� � Kurumu’nca kendili in-
den kontenjan belirlenmeyece i belirtilmi tir. 
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 12-) 10.09.2014 tarihli makam oluru ile yürürlü e giren, Sözle meli Aile Hekimlerine 
Verilecek Aile Hekimli i Uzmanl�k E itimi (SAHU) Usul ve Esaslar� konulu duyuru-
nun, 2, 3, 7 ve 19. maddeleri ile 14. maddesinin 2, 3 ve 4. cümlelerinin,  bu maddelerin 
iptali ile uygulanamaz hale gelecek olan duyurunun tamam�n�n yürütmesinin durdu-
rulmas� ve iptali talebiyle Dan� tay 5. Dairesinin 2014/7701 E say�l� dosyas� ile dava 
aç�lm� t�r. 

13-) Erzurum Atatürk Üniversitesi Aile Hekimli i poliklinik hizmetlerinin iptal edilmesi 
i lemine yönelik 

1) Atatürk Üniversitesi Sa l�k Ara t�rma ve Uygulama Merkez Müdürlü ü’nün 
14.04.2015 tarih ve Karar No: 5

“Atatürk Üniversitesi Sa l�k Ara t�rma ve Uygulama Merkezi Müdürlü ü’nün (Ara t�r-
ma Hastanesi) 13.04.2015 tarih ve 4297 say�l� yaz�s� ile Hastanemiz Yönetim Kuruluna 
sunmu  oldu u tekli  n, geldi i gibi kabulüne” i lemi ile 

2) Atatürk Üniversitesi Sa l�k Ara t�rma ve Uygulama Merkez Müdürlü ü’nün 
14.04.2015 tarih ve Karar No:7

“Aile Hekimli i Anabilim dal� ara t�rma görevlilerinin 18 ayl�k zorunlu rotasyonlar�n�n 
haricinde, gerekti inde (di er anabilim dallar�n�n ihtiyac� veya Aile Hekimli i Anabilim 
Dal� ve ara t�rma görevlisinin talebi do rultusunda) üniversitenin yetkili kurullar�n�n ka-
rar� ile görevlendirme yap�labilmesine oy birli i ile karar verildi” 

i lemlerinin iptali için tüm ö retim üyeleri, asistan hekimler ve TAHUD olarak Erzu-
rum dare Mahkemesi’nde dava aç�lm� t�r. 

14-) 16 Nisan 2015 tarih ve 29328 say�l� Resmi Gazete’de yay�nlanan  “Aile Hekimli i 
Uygulamas� Kapsam�nda Sa l�k Bakanl� �nca Çal� t�r�lan Personele Yap�lacak Ödeme-
ler ile Sözle me Usul ve Esaslar� Hakk�nda Yönetmelikte De i iklik Yap�lmas�na Dair 
Yönetmeli in” 16. maddesi ile de i tirilen Ek-2 “Aile Hekimli i Uygulamas�nda Uygula-
nacak htar Puan� Cetveli’nin,

 a-) 1. s�ras�nda yer alan “çal� ma saatleri plan�na uymamak”  iline 5 ihtar puan� 
verilmesine yönelik düzenlemenin,

 b-) 6. s�ras�nda yer alan “izinsiz i e gelmemek (i e gelmedi i her gün için)”  iline 
10 ihtar puan� verilmesine yönelik düzenlemenin,

 c-) 17. s�ras�nda yer alan “mevzuatla verilen di er görevleri yapmamak”  iline 10 
ihtar puan� verilmesine yönelik düzenlemenin,

 d-) 32. s�ras�nda yer alan “mesai d� � hizmet ve/veya nöbete mazeretsiz gelme-
mek”  iline 20 ihtar puan� verilmesine yönelik düzenlemenin, yürütmesinin durdurul-
mas� ve iptali istemiyle Dan� tay nezdinde iptal davas� aç�lm� t�r. 
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14-) NTER UM RKET NE KAR I ALACAK DAVAMIZ
04-07 Eylül 2008 tarihleri aras�nda stanbul-Lüt   K�rdar Kongre ve Sergi Saray�’nda 
düzenlenmi  olan “2008 WONCA Avrupa Aile Hekimli i Kongresi” organizasyonu için  
NTER UM Ltd. ti. ile sözle me imzalanm� t�r. Kongre organizasyonu sonras�nda vergi 

incelemesine ba l� olarak irketten 392.520,00 TL alaca �m�z do mu tur. Bu alaca �m�-
z�n tahsili için Derne imiz taraf�ndan aç�lan davada stanbul 46. Asliye Ticaret Mahke-
mesi’nin 2014/131 E 2014/150 K say�l� dosyas� ile davan�n kabulüne ve alaca �m�z�n 
tahsiline karar verilmi tir. Mahkeme karar� irket taraf�ndan temyiz edilmi se de dosya 
Yarg�tay 3. Hukuk Dairesi’nin 2015/204 E say�l� dosyas� ile onanm� t�r. 

B-) Bireysel Davalar
Yukar�da belirtilen davalar Derne imiz tüzel ki ili i ad�na aç�lm�  ve yürütülen davalard�r. 
Bunlara ek olarak bu süreçte Derne imiz üyesi olan hekimlerimiz ad�na aç�lan ve yürü-
tülen dava örnekleri ise a a �dad�r:
1) zmir Valili inin 03.08.2011 tarih ve 2605 say�l� Olur yaz�s� ile üyemiz hakk�nda 

verilen 25 ihtar puan� idari i lemine kar � zmir 3. dare Mahkemesi’nin 2011/2040 
E say�s� ile iptali davas� aç�lm�  ve dava sonunda i lemin iptaline karar verilmi tir. 

2) Üyemizin, Kayseri Sa l�k Müdürlü ü’nün 30.04.2011 tarihli Aile hekimli i ek yer-
le tirmelerinde Bünyamin Somyürek Aile sa l� � Merkezinde 38.08.003 no’lu aile 
hekimli i birimine yerle tirilmesi gerekirken bu talebin reddine dair i lemin yürüt-
mesinin durdurulmas� ve iptali talebiyle aç�lan dava reddedilmi tir.

Mahkemenin 2013/792 E 2013/1159 K say�l� karar� Dan� tay dari Dava Daireleri 
Kurulu’nda temyiz incelemesindedir. 

3) 24.01.2012 tarihinde yap�lan aile hekimli i 7. ek yerle tirmesi neticesinde derne i-
miz üyesi müvekkilin Hatay skenderun Merkez 7 Nolu Aile Sa l� � merkezine ya-
p�lan yerle tirme i leminin iptaline dair Hatay Valili inin 30.01.2012 tarih ve 3700 
say�l� idari i lemine kar � dava aç�lm� , davada yürütmenin durdurulmas�na karar 
verilmi tir. Süreçte üyemiz davadan vazgeçmi tir.

4) Dernek üyemizin Mersin l Sa l�k Müdürlü ü’nün 18.02.2012 tarihli Aile hekim-
li i ek yerle tirmelerinde, Nazif ÇOLAK Aile Sa l� � Merkezi 33.08.035 Nolu Aile 
hekimli i birimine yerle tirilmesi gerekirken bu talebinin reddine dair i lemin yü-
rütmesinin durdurulmas� ve iptali talebiyle dava aç�lm� t�r. Davan�n reddine karar 
verilmi , üyemiz karar� temyiz etmemi tir. 

5) Üyemizin Torul lçe Entegre Hastanesi acil nöbetine dahil edilmemesi talebinin 
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reddine dair Gümü hane Valili i Halk Sa l� � Müdürlü ü’nün 17.08.2012 tarih ve 
3367 say�l� idari i leminin yürütmesinin durdurulmas� ve iptali talebine ili kin dava 
dilekçesi haz�rlanm� t�r.

6) Üyemizin Horasan lçesi Devlet Hastanesi acil servis nöbetine dahil edilmesi ve 
buna ba l� olarak 15 Haziran 2014 tarihli Horasan Devlet Hastanesi acil servisi 
16:00-24:00 saatleri aras�nda taraf�na yaz�lan nöbet i leminin yürütmesinin durdu-
rulmas�na ve iptaline karar verilmesi istemiyle Erzurum dare Mahkemesi nezdinde 
dava aç�lm� t�r. Dava üyemiz lehine sonuçlanm�  ve uygunsuz düzenlenen nöbet 
hizmetinin iptaline karar verilmi tir.

7) Üyemizin kendisine yaz�lan nöbete gitmemesi nedeniyle kendisine Ankara Valili-
i taraf�ndan verilen 5 ihtar puan�n�n iptali için Ankara 8. dare Mahkemesi’nde 

2015/495 E say�l� dosyas� ile dava aç�lm� t�r. Dava halen devam etmektedir. 

8) Üyemiz ad�na 
 1-) 25.01.2013 tarih ve 28539 say�l� Resmi Gazete’de yay�nlanan Aile Hekimli i 

Uygulama Yönetmeli i’nin 15/3 maddesi, 
 “(3) Aile hekimli i uzmanlar�n�n, grup çal� mas�n�n sa lanmas�, uzmanl�k hizmetle-

rinin yayg�nla t�r�lmas� ve ki ilerin hizmet unsurlar�ndan dengeli bir ekilde yararla-
nabilmeleri için her aile sa l� � merkezinden bir pozisyonu tercih ederek yerle me 
haklar� vard�r. Bu hak birinci f�kran�n (b) bendindeki yerle tirmeler için uygulan�r. 
Bununla birlikte dört (dahil) - alt� (dahil) birim planlanm�  aile sa l� � merkezlerinde 
ikinci bir aile hekimli i uzman�, yedi ve üzerinde birim bulunan aile sa l� � merkez-
lerinde ise her üç birim için bir aile hekimli i uzman� daha o pozisyonlardan birini 
tercih ederek yerle ebilir. Aile hekimli i uzman�, aile hekimli i uzman� kontenjan� 
dolan bir aile sa l� � merkezine ancak durumuna uygun birinci f�kran�n (c) veya (d) 
bentlerinden ve hizmet puanlar� s�ralamas�na göre yerle ebilir” düzenlemesi ile 

 2-) Bu düzenlemeye dayanak gösterilen stanbul l Halk Sa l� � Müdürlü ü’nün 
21.09.2013 tarihli aile hekimli i 29. Ek Yerle tirme lemlerinde müvekkilin yer-
le mek istedi i Sinanpa a Aile Sa l� � Merkezi’ne yerle me talebinin reddine dair l 
Halk Sa l� � Müdürlü ü’nün 01.10.2013 tarih ve 81605 say�l� i leminin yürütmesi-
nin durdurulmas� ve iptali talebiyle Dan� tay 5. Dairesi’nin 2013/9387 E say�l� dos-
yas� ile dava aç�lm� t�r. Davada yürütmenin durdurulmas� talebi reddedilmi , karara 
itiraz edilmi tir. Dava halen devam etmektedir. 

9) Üyemizin tutmu  oldu u adli nöbet ücretlerinin ödenmesi talebinin reddine dair 
Isparta Halk Sa l� � Müdürlü ü’nün 12.05.2014 tarih ve 57192105/869 say�l� idari 
i leminin iptali istemiyle Isparta dare Mahkemesi’nin 2014/613 E say�l� dosyas� ile 

TAHUD ve hukuk mücadelelerimiz
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dava aç�lm� t�r. Mahkemenin davay� reddetmesi üzerine taraf�m�zca Antalya Bölge 
dare Mahkemesi’ne ba vurulmu  ve mahkeme taraf�ndan lehimize karar verilerek 

üyemizin tutmu  oldu u adli nöbet ücretlerinin kendisine ödenmesine karar veril-
mi tir. Dava emsal vasf�nda olmas� dolay�s�yla ayr�ca önem arzetmektedir.

10) Denizli Valili i’nin Aile Hekimli i Uygulamas� Kapsam�nda Sa l�k Bakanl� �nca 
Çal� t�r�lan Personele Yap�lacak Ödemeler ile Sözle me Usul ve Esaslar� Hakk�n-
da Yönetmeli e dayanak gösterilerek, üyemiz hakk�nda “Mevzuatla verilen i leri 
yapmamak“ gerekçesiyle “Be  htar Puan�” verilmesine dair 29.12.2014 tarihli i le-
minin ve buna ba l� olarak müvekkilin itiraz�n�n reddine dair 26.01.2015 tarih ve 
96110527/663.05 say�l� idari i leminin iptali talebiyle Denizli dare Mahkemesi’n-
de dava aç�lm� t�r. 

C-) Sözlü ve yazılı danışma faaliyetleri
Tüm hukuki süreçte üyelerimizin yan�nda olmak Derne imizin en önemli amaçlar�ndan 
biri olmu tur. Yine bu süreçte birçok üyemiz telefonla veya e-posta yoluyla taraf�m�za 
ula arak ya ad� � sorunlar� aktarm�  ve sorunlar� ile ilgili hukuki destek talep etmi tir. 
Kendilerine sorunlar�n�n çözümü için hukuki görü lerimiz ayr�nt�l� olarak aktar�lm�  ve 
devam eden süreçte her zaman hukuki yard�ma haz�r oldu umuz bildirilmi tir.

Bu vesileyle TAHUD ad�na sa lad� � hukuki destek sürecinde gösterdi i özverili ça-
l� malar�ndan ve eme inden dolay� Derne imiz Hukuk Bürosu ad�na say�n Av. Abdullah 
H�zal’a te ekkürü bir borç biliriz.
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Kurucular�ndan birisi olmaktan büyük övünç duydu um Türkiye Aile Hekimleri 
Uzmanl�k Derne i’nin (TAHUD) 25. y�l�nda WONCA Avrupa taraf�ndan “be  y�ld�zl� 
doktor” (The 5 Star Doctor 2015 – WONCA Europe Award for Excellence in Health 
Care) seçilmek, meslek ya ant�m boyunca ya ad� �m en mutluluk verici olay oldu. Beni 
ülke aday� olarak gösteren seçici kurula ve TAHUD yönetimine çok te ekkür ederim. Bu 
ödülün, özellikle son y�llarda çe itli güçlükler ve hayal k�r�kl�klar� ya ayan meslekta lar�-
ma bir nebze de olsa moral kayna � oldu unu görmek mutlulu umu art�rm� t�r.

Ülkemizin öncü aile hekimleri olarak bilinmezlerin hakim oldu u bir dönemde ül-
kemizin dört bir yan�na da �larak meslek ya ant�m�za ba lad�k. Ben de tüm Akdeniz böl-
gesinin ilk aile hekimi olarak Tarsus’ta göreve ba lad� �mda en yak�n aile hekimine 450 
kilometre uzakl�ktayd�m. O dönemde yan�m�zda bizleri yönlendirecek ve model alabile-
ce imiz büyüklerimiz yoktu. T�p camias� ve halk�m�z�n böyle bir t�p disiplininden ve aile 
hekimli i uzmanlar�n�n çal� ma alan�ndan haberi yoktu. Bir avuç aile hekimi olarak her 
birimiz kendimizin ve birbirimizin rehberleri olduk. Ama en büyük gücü de çat�s� alt�nda 
birle ip kayna t� �m�z TAHUD’dan ald�k.

Ülkemizin bir WONCA kongresine kat�lan ilk aile hekimi olarak 1993 Haziran�n-

WONCA 5 yıldızlı doktoru olmak! 
25 yıllık süreçte TAHUD bana ne 

kattı?
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da Lahey’de kat�ld� �m WONCA/SIMG kongresinin meslek ya am�ma yön verdi ini, 
saha çal� malar�n�n belgelenmesinin ve raporlanmas�n�n önemini benimsetti ini ve bana 
sonraki TAHUD ve di er ulusal kongrelerde ülkenin ilk aile hekimli i istatistiklerini su-
nabilmenin yolunu açt� �n� belirtmek isterim. Ö dönemde ülkemizde henüz emekleme 
a amas�nda bile olmayan aile hekimli i disiplini, TAHUD gönüllülerinin özverileriyle 
çok ba ar�l� ulusal kongreler ve etkinlikler düzenledi ve bugünkü noktaya geldik.

Aile hekimli inin ilk günlerinde, bu disiplinin ülkemizde geli mesinin önünü açan 
Sa l�k Bakanl� �’n�n bile uzmanlar� nereye göndermesi gerekti inden emin olmad� � bir 
dönemde birçok meslekta �m�n yapt� � gibi ben de bir ana çocuk sa l� � merkezinde 
ba lad�m aile hekimli ine. lk uzmanlar�n yöneldikleri ana çocuk sa l� � deneyimi, aile 
hekimli i için önemli bir uygulama alan� olu turan ‘üreme sa l� �n�n’ genel t�p prati iyle 
bütünle mesine önemli katk�s� olmu tur ülkemizde.

Ana çocuk sa l� � çal� malar�na ek olarak ayn� zamanda; o  s hekimli i, okul hekim-
li i, i  yeri hekimli i, spor hekimli i alanlar�nda yo un ekilde çal� t�m. Bu alanlar�n her 
birinde sivil toplum kurulu lar� ile i birli i yaparak a a �da özetlenen gönüllü projeleri 
yürüttüm.

Hekimlik bir ya am biçimidir. Hekimin mutlu olabilmesi için mesle i ile özel ya am�-
n� bütünle tirebilmesi, uyumlamas� gerekiyor. Bunun için de elzem olan iki ey var; tutku 
ve enerji. Aile hekimli i her ikisini de bana sa lad� ve bu sayede de meslek hayat�mda 
ba �ma gelen en güzel ve onur verici olay 2015 y�l� “WONCA Europe 5 Star Doctor” 
seçilmem oldu.

“5 Star Doctor” felsefesi
Dünya Sa l�k Örgütü ça �m�zda ideal doktorun a a �daki 5 özelli e sahip olmas� gerek-
ti ini vurgulamaktad�r (http://www.who.int/hrh/en/HRDJ_1_1_02.pdf). Sonra da bu 5 
özelli i birer y�ld�za benzetilerek “5 star doctor” kavram� olu uyor ve WONCA bu temel-
de bir ödül geli tiriyor. Her y�l k�talarda ve üç y�lda bir de dünya kongresinde “5 STAR 
DOCTOR” seçiliyor. 

Bu 5 temel özellik: 
1. Bak�m sa layan (care provider)
2. Karar veren (decision maker)
3. leti im kuran (communicator)
4. Toplum lideri olan (community leader)
5. Yöneten (team member)

A a �da özeti sunulan mesleki çal� malar ve projeler ile WONCA’n�n Türkiye’deki 
temsilcisi olan Türkiye Aile Hekimli i Uzmanl�k Derne i taraf�ndan Türkiye aday� olarak 
belirlendikten sonra WONCA Avrupa Seçici Kurul karar� ile ”WONCA Europe Award 
for Excellence in Health Care – The 5 Star Doctor 2015” ödülüne lay�k görüldüm. Ödül 
22-25 Ekim 2015 tarihlerinde stanbul’da yakla �k 4000 Avrupal� doktorun kat�l�m�yla 
yap�lacak WONCA Avrupa Kongresi’nde takdim edilecek ve ayr�ca 2016’da Rio de Jane-

WONCA 5 yıldızlı doktoru olmak! 25 yıllık süreçte TAHUD bana ne kattı?



185

iro’da yap�lacak olan WONCA Dünya Kongresi’nde Avrupa’n�n aday� olaca �m.
A a �da bu ödüle konu olan mesleki çal� malar�m� içeren bir özet yer almaktad�r:
Dr. Ali Cerraho lu meslek ya am�nda; genel t�p, aile hekimli i, okul hekimli i, aile 

planlamas� uygulamas� ve e iticili i, i yeri hekimli i, spor hekimli i ve sa l�kl� ya am 
tarz� konular�nda halk e itimleri alanlar�nda yo unla arak;
- Türkiye’de birinci basamakta ilk kez bilgisayar sistemi kurarak hasta ve a � takibini 

elektronik ortamda gerçekle tirdi (Mu la Kavakl�dere –1985).
- Aile planlamas� serti  ka e iticisi olarak yüzlerce hekim ve sa l�k personeline e itim 

verdi.
- Türkiye’de aile hekimli i prati inin ilk verilerinden birisi olarak; ba vuran 14926 

hastan�n ba vuru nedenleri ve hastal�k s�kl�klar�n� içeren bir çal� ma yay�nlad�.
- Gezici hizmet projesi: Kayna �n� Türkiye ve Amerika Birle ik Devletleri’nde ba � -

larla maddi kaynak yaratarak bir gezici hizmet projesi geli tirdi. Bu gezici klinik ile 
gönüllü olarak Tarsus’un sa l�k hizmeti alamayan mahalle ve köylerinde haftan�n 2 
günü istasyon kurarak aile planlamas� uygulamalar� ve di er jinekolojik prosedürler 
dahil hasta muayene ve izlemi gerçekle tirdi (10 y�lda 900’den fazla etkinlik).

- Gezici klinik ile 1000 kad�nda serviks kanseri taramas� yaparak üpheli vakalar�n 
tespit edilip ileri tetkik ve tedavilerinin yap�lmas�n� sa lad�.

- Sa l�kl� ya am tarz�, aile planlamas�, diyabet, hipertansiyon, hijyen gibi konularda 
1000’in üzerinde konferans verdi.

- UNDP, Coca Cola ve Habitat taraf�ndan yürütülen “Hayata+” projesi kapsam�nda 
toplam 4000 ö renciyi bir y�l süresince üreme sa l� � ve cinsellik konusunda e itti 
ve bu proje ile ödül kazand� (2005).

- Tarsus’ta gönüllü bir ekibi e iterek ve okul ça � obezitesi konusunda bir çal� ma 
yürüterek 12 okulda 1500 ö rencinin boy, kilo ve bel çevresi ölçümlerini gerçekle -
tirdi ve kentin obezite haritas�n� ç�kartt�.

- Sa l�kl� ya am konusunda 10 y�l boyunca 250’nin üzerinde televizyon program� 
yapt�.

- Halen sa l�kla ilgili gazete kö e yaz�lar� yazmaktad�r.
- 2006 y�l�nda Sa l�k Bakanl� � taraf�ndan Mersin linde “y�l�n doktoru” seçildi. 

1996’da “Kentucky Colonel”, 1999’da “Rotary Meslek Hizmet” ödüllerini ald�.
- 2012 y�l�nda Tarsus Kent Konseyi Ba kan� olarak Mersin Üniversitesi, Tarsus Kay-

makaml� �, Belediye Ba kanl� � ve meslek odalar�n� bir araya getirerek ‘Tarsus Kent 
Sempozyumu’nu gerçekle tirdi. Altm� �n üzerinde bilim adam�n�n yer ald� � 3 gün-
lük sempozyumun ard�ndan bas�lan sempozyum kitab�n�n editörlü ünü yapt�.

- Tarsus Belediyesi ve kentin tüm dinamiklerini bir araya getirerek “Tarsus’un Gelece-
i” konulu bir çal� tay ve sempozyum düzenledi ve Tarsus’un il olma potansiyelinin 

kitapla mas�n� koordine etti.
- “Tarsus üniversiteyi hak ediyor” kampanyas�n� yürüterek üniversite haz�rl�k dosyas�-

n�n olu umunu koordine etti ve kent konseyi olarak yürüttü ü imza kampanyas�n-
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da 50 bin imza topland�.
- Ekonomik durumu yetersiz olan ba ar�l� ö rencilerin e itimlerini desteklemek ama-

c�yla Tarsus Amerikan Koleji mezunlar�nca yürütülen ve iki milyon dolar kaynak ya-
rat�lan “Bir Tu la da Sen Koy” projesi ba ta olmak üzere birçok burs kayna � yaratma 
projesine öncülük yapt�.

- Tarsus’ta uluslararas� düzeyde 7 kort içeren Tarsus Tenis Kulübünün kurucusu ola-
rak büyük kentler d� �nda ilk kez bir ta ra kentinde ITF uluslararas� tenis turnuvas� 
düzenlenmesine öncülük etti ve geleneksel hale gelmesini sa lad� (Tarsus CUP).

- Sa l�k için sporun sevdirilip yayg�nla t�r�lmas�n� hede  eyen “Tarsus’un EN’leri” pro-
jesi ile kentin en h�zl�, en uzun ve en yüksek atlayan kad�n ve erkek sporcular�n 
seçilerek ödüllendirildi i yar� malar� düzenledi.

- Mesleki (Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlar�) ve sosyal olarak birçok ileti im platfor-
munu kurdu ve halen yönetmektedir.

- Mesleki ve sosyal birçok derne in kurucusu, yöneticisi ve üyesi oldu.

WONCA 5 yıldızlı doktoru olmak! 25 yıllık süreçte TAHUD bana ne kattı?
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Derne imizin kongreler ve di er baz� e itsel etkinliklerde ticari faaliyette bulunmas� 
nedeniyle 12.07.2010 tarihinde TAHUD ktisadi letmesi kurulmu tur. Derne imizin 
amaçlar� aras�nda kazanç sa lamak olmamakla birlikte, özellikle 2008 y�l�nda stanbul’da 
düzenledi imiz WONCA Avrupa Aile Hekimli i Kongresi sonras�nda önemli bir gelir 
elde edilmesi ve bu sürecin Maliye taraf�ndan irdelenmesi nedeniyle iktisadi (ticari) i -
letme kurma zorunlulu u do mu tur. Kanun gere i dernekler ancak iktisadi i letme ku-
rarak gelir elde edebilirler; i bu sebeple kazanç elde etme amac�yla kurulan TAHUD 
ktisadi letmesi derne imizin kendi amac�n� gerçekle tirmesi ve faaliyet gösterebilmesi 

için bir araçt�r. 
Türk Ticaret Kanunu’na göre ktisadi (ticari) i letme, esnaf i letmesi için öngörülen 

s�n�r� a an düzeyde gelir sa lamay� hedef tutan faaliyetlerin devaml� ve ba �ms�z ekilde 
yürütüldü ü i letmedir. Tan�mdan da anla �laca � üzere ekonomik faaliyette bulunmak 
gayesiyle emek ve sermayenin bir araya getirilmesiyle olu an her i letme iktisadi i letme 
olarak kabul edilemez; iktisadi i letme say�labilmesi için dört ana unsura sahip olmas� ge-
rekir. Birincisi gelir sa lama amac� olmal�d�r; bu nedenle hay�r amac� güden veya ba kaca 
amaçla bir araya gelmi  organizasyonlar, dernekler iktisadi i letme say�lmazlar. kincisi 
ba �ms�zl�kt�r; iktisadi i letmenin hem iç ili kide hem d�  ili kide ba �ms�z olmas� gere-

TAHUD İktisadi İşletmesi ve 
TAHUD’a katkıları
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kir, bu sebeple ubeler di er unsurlar� sa lasa dahi ayr� bir iktisadi i letme olarak kabul 
edilemezler. Üçüncüsü devaml�l�k unsurudur; bunun anlam� faaliyetin tek seferlik veya 
tesadü   olmamas�d�r, yaln�zca bir veya bir kaç kez yap�lan ticari faaliyet iktisadi i letme 
için yeterli de ildir. Son olarak iktisadi i letmenin esna  �k s�n�r�n� a mas� gerekir; bunun 
anlam� faaliyetin beden gücünden çok sermayeye dayanmas� ve öngörülen vergi s�n�rla-
r�na sahip olmas�d�r. 

Kuruldu u günden bu yana TAHUD ad�na yap�lan tüm toplant� ve kongreler TA-
HUD ktisadi letme üzerinden düzenlenmektedir. Bu y�l stanbul’da yapaca �m�z 20. 
WONCA Avrupa Aile Hekimli i Kongresinin tüm sözle meleri ktisadi letme üzerin-
den imzalanm� t�r. Bu yolla elde edilen tüm gelirlerin KDV dahil tüm vergileri let-
me taraf�ndan ödenmektedir. TAHUD ktisadi letmesi hem gelir elde edilmesi yoluyla 
TAHUD etkinliklerine parasal kaynak sa lamaktad�r, hem de parasal konulardaki yasal 
gerekliliklerimiz usulüne uygun olarak letme ve Mali Mü avirimiz taraf�ndan yerine 
getirilmektedir.

Sonuç olarak derne imiz temel amaçlar�n� gerçekle tirebilmek amac�yla kanunda ön-
görülen ko ullara sahip TAHUD ktisadi letmesini kurmu  ve sa lanan gelirle faaliyet-
lerini art�rmay� hede  emi tir. 

TAHUD İktisadi İşletmesi ve TAHUD’a katkıları
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Yirmi be  y�lda aram�zdan ayr�lan arkada lar�m�z� sayg�yla ve rahmetle an�yoruz…
Dr. Atilla BO  (Ankara)
Dr. Bünyamin AYIKOL (Ardahan)
Dr. Enver ÇAKMAK ( stanbul)
Dr. E ber ÖZKÖMÜR (Ankara)
Dr. Füsun YARI  (Samsun)
Dr. Hatice ÜLKER ( zmir)
Dr. Mithat TOSUN (Eski ehir)
Dr. Nevzat ERESER (Ankara)
Dr. Özcan U UR ( zmir)
Dr. R�dvan AH N ( stanbul)
Dr. Sezgin DEM R (Gümü hane)
Dr. Sinan Y T (Van, Ara t�rma Görevlisi)
Dr. Suat YA AR (Yurt d� �)
Dr. Turgut TÜKEL ( stanbul)

Kaybettiklerimiz…

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği’nin 25 Yılı
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FÜSUN’a... 

Prof. Dr. Mustafa Fevzi DİKİCİ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, SAMSUN

   Seni, anlatabilmek seni.
   yi çocuklara, kahramanlara.
   Seni anlatabilmek seni,
   Namussuza, halden bilmeze,
   Kahpe yalana.

   Ard- arda kaç zemheri,
   Kurt uyur, ku  uyur, zindan uyurdu.
   D� arda gürül- gürül akan bir dünya...           
   Bir ben uyumad�m,
   Kaç leylim bahar,
   Hasretinden prangalar eskittim.
   Saçlar�na kan gülleri takay�m,
   Bir o yana 
   Bir bu yana...

   Seni ba �rabilsem seni,
   Dipsiz kuyulara,
   Akan y�ld�za,
   Bir kibrit çöpüne varana,
   Okyanusun en �ss�z dalgas�na
   Dü mü  bir kibrit çöpüne.

   Yitirmi  t�ls�m�n� ilk sevmelerin,
   Yitirmi  öpücükleri,
   Pay� yok, apans�z inen ak amlardan,
   Bir kadeh, bir c�gara, dal�p gidene,
   Seni anlatabilsem seni...
   Yoklu un, Cehennemin öbür ad�d�r
   Ü üyorum, kapama gözlerini...
   Ahmet Arif

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği’nin 25 Yılı
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Füsun Hoca, küçükken “ne olacaks�n” dendi inde muhtemelen ö retim üyesi, aka-
demisyen olmak isteyen çok ender ki ilerden birisiydi.

Füsun bu hede   ilkokul zamanlar�nda önüne koyanlardand�. 
Bu hedefe yönelik davrand� hep. 
Günlük hayat�nda da notlar al�r, ar ivler, belirteçler koyar, unutmaz, i leri s�raya koyar, 

planlar, teker teker yapard�. Gün i ler bitti inde biterdi. 
Çocuklu unun geçti i çok sevdi i Gerze y�llar�, sonras�nda gönülden ba l� oldu u 

Samsun Anadolu Lisesi (SAL) y�llar�. SAL çok hâkim oldu u bir ngilizce ve çocukluk 
y�llar�ndan ba layan ve elimizden uçup gidene kadar bir an bile yan�ndan ayr�lmayan 
arkada l�klar vermi ti. Müte ekkirdi okuluna. Te ekkürler SAL.

Küçük ya larda annenin hastal� � ve kayb�, birbirine kenetlenmi  bir aile. Anne ile k�sa 
dönem birlikte olu  ve fakat anneyle biriktirilmi  birçok an�.  Annenin onu hayata nak�  
dokur gibi haz�rlamas�. Bunlar� dinlemek onun ad�na hep sevindirmi tir beni. Öyle güzel 
anlat�rd� ki o y�llar�.

Bir ya ama bu denli trajedi s� d�rmak ve hepsine çözülecek problem diye bakmak, 
yak�nmamak; her ruhun becerece i bir davran�  de ildir üphesiz. “Zor”un ka � �nda 
ç�kmas� belki de onu bu denli sakin, sorumlu, problem çözen, biri yapm� t�. 

air üç  dan için yazd�klar�n� muhtemel Füsun için de yazard�. 
“Bir yang�n orman�ndan püskürmü  genç  danlard�
  Güne ten � �k yontarlard� sert adamlard�
  Hoyratt� gülü leri ayd�nl� � çalkalard�
  Gittiler ak am olmadan ortal�k karard� ”
“Bu ülkeye, bu insanlara borçluyuz” derdi. Kelimenin tam anlam�yla bir cumhuriyet 

ayd�n�, ayd�nlat�c�s� idi.
Aile hekimli ine, birinci basama a, insana, ihtiyac� olana hiç durmadan b�kmadan, 

bazen “ yard�m edilene ra men” yard�m etmek,  mavi gezegenden gidene kadar hiç 
b�rakmad� � göreviydi.

’in bu kadar ya am�n önüne geçti i ve i ini bu kadar a kla ve iyi yapan bir aile 
hekimli i uzman�, bir ö retim üyesi…

Hep vermek, hep vermek, vermenin erdemini, güzelli ini heyecan�n� herkese 
ya atmak…

Dokundu u herkesi iyi olmaya yönlendirmek.
Kansere bile güzellik katt�. T�bb�n kadrine u ramas�na, hoyratl�klar�na ra men o ne 

güzel kabulleni ti; o ne önünde e ilesi mücadeleydi. nsan bu durumda bile her dakikas�n� 
ders niteli inde ya ar m�?  

Hastal� �n� da e itime adad�. K�sa zamanda “kanser hastas�ndan” “kanser survivor�na” 
dönü tü. Türkiye’nin her taraf�ndan kanser hastalar�n�n telefonlar�na, ziyaretlerine açt� 
kendini. Televizyon, dergi, gazetelerde hasta ve hekimler için ya ad�klar�n� anlatt�. 

Defalarca büyük operasyonlar geçirdi.  Son aylar�na kadar derslerine düzenli devam 
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etti. Bir ameliyat�n�n haftas�nda henüz yeni yürürken, jüri oldu u bir s�nava gitmekte 
�srar etmesi ve gitmesi, s�nav salonuna destekle ve fakat gülümseyerek varmas�, ahit olan 
herkesi duyguland�rm� t�. Unutulabilir mi?

Dokundu u her e ya, zaman, herkes, onunla anlam kazan�yor, farkl�lan�yordu. Ver-
mek, verirken de i tirmek sanki temel i iydi.

Bir rüyas� vard�; Aile Hekimli i. Bunun için çal� t�. Rüyas�n� sevdirdi. Rüyas� 
ö rencilerinin, asistanlar�n�n, uzmanlar�n�n, yak�n�ndaki birçok çal� ma arkada �n�n rüyas� 
haline geldi. Erken klinik dönemde, intörnlükte, topluma dayal� t�p e itimi, k�rsal hekim-
lik uygulamalar� ile ö rencilerini aile hekimli i ile tan� t�rd�, sevdirdi.

Ö rencileri daha sonra asistan� oldu. Hemen her dönemde 30’a yak�n asistan�m�z�n 
yar�s� kendi mezunlar�m�zdan olurdu. Ö rencileri için harika bir rol modeldi. stanbul, 
zmir, Ankara gibi metropollerin aras�nda mezun oldu u Ondokuz May�s Üniversitesi 

T�p Fakültesinin bir bölümünü seçmek için yar� ma s�navlar�na giren, hele Füsun hocay� 
rol model alan asistanlar�n geldi ini görmek, için için bizi de gönendirirdi. Sabah i e 
gülerek gelen, “asistanl� �” bile seven asistanlar�m�z oldu. Her an gülümseyen bir yüz, 
“günayd�n” diyen, her zaman herkes için ve fakat en çok da asistan� için zaman� oldu unu 
hissettiren bir hoca. Aile hekimli ini her dakika zenginle tiren bir bak�  aç�s�, “ ansl�y�z, iyi 
ki buraday�z, “bir tek Füsun hoca olsun, bize bir ey olmaz” diye hisseden asistanlar... Sa-
kin, sevecen, anaç, sahip ç�kan, her an bilimsel do ruya odaklanan, insan�, insani davran� � 
ya am�n�n temel ilkesi edinmi  bir hoca. Füsun için “Anabilim Dal�” n�n mesaisi hiç bit-
mezdi, önce anabilim dal�, aile hekimli i, akademisyenlik, sonra ya am... Kendi ad�na 
ya am� erteledi diyebiliriz. Bunu beraber sorgulad� �m�z anlar da oldu. Bilinçli bir tercihti 
onunki. Bu karar�n�n hep arkas�ndayd�. Bu konuda bir ‘ke ke’si hiç olmad�. 

Mezuniyet törenlerinde 200 mezun doktorun aya a kalk�p dakikalarca alk� lad� � 
bir hocayd�. Utangaç izlerdi alk� lar�. Gözlerimiz dolarak izlerdik genç doktorlar�n ka-
dir k�ymet bilirli ini. Mezuniyet törenlerini sever, bölümce haz�r olmaya özen gösterirdi. 
Gençlere, ulusun gelece ine inanc�m�z� sa lamla t�ran törenlerdi. Bundan sonraki her 
mezuniyet töreni onu tan�yan son ki i gidene kadar onu bir anma toplant�s� olacakt�r 
diye dü ünüyoruz.

Her y�l gelen 200 ö rencinin büyük k�sm�n�n isimlerini, öykülerini k�sa zamanda 
ö renirdi. Ö rencilerin hastaland�klar�nda ve hastalar� oldu unda kap�s�n� ilk çald�klar� 
hocayd�. Ö renciye ve hastaya kar � yakla �m� bundan sonra muhtemeldir ki Anadolu 
bozk�r�na yay�lan genç doktorlarla beraber bozk�ra ya am verecek tutumlara dönü ecektir. 

Biz aile hekimli ini onunla sevdik.
Bende, bizde ölümsüzle tin. Ölümü bile güzelle tirdin. 
Ne çok severdin anneni, seni annenin kuca �na b�rakt�k. Koy ba �n� gö süne huzur bul 

yeni sonsuzlu unda.
smin aile hekimli inin kalesi olmaya devam edecektir.

Arkadaşın, yoldaşın, dostun, eşin
Mustafa F. DİKİCİ

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği’nin 25 Yılı
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 Akl�yla, çal� kanl� �yla, ucundan tuttu u her i i ba ar�yla sonland�rmas�yla beni kend-
ine hayran b�rakan arkada �m. Mütevazili in, do all� �n, insanlara elinden gelenin sonuna 
kadar yard�m etme içgüdün, zaman�m�zda nadir kalan özel insanlardan yap�yordu seni.

Geçmi  zaman kullanmak garip geliyor ama maalesef öyle oldu. Hastal�kla mücadele 
ederken yeni çal� malar�n� kitapla t�rman, ö rencilerine ö retme çabalar�n, insanlara 
hastal�kla nas�l ba  edeceklerini gösterme röportajlar�n, e itimlerin müthi ti. Anlatmak 
yetmiyor, kelimeler kifayetsiz kal�yor...

Herkese sab�rla yard�m ettin. Dinledin, ak�l verdin. Herkese yol gösterdin. Senin, eli-
nin, bilginin, yard�m�n�n de medi i kimse kalmad� nerdeyse... Çok severek yapt� �n bilim 
insanl� �na çok yak� t�n. Bu hayata ve bize elinin, bilginin de di i her insana çok ey 
verdin.

Arkada l� �n, dostlu un, güvenilirli in... Can arkada �m, can dostum...
Huzur içinde, � �klar içinde uyu... Melek arkada �m, melek doktorum, Füsuncu um...
Çocukluk arkadaşı
Zeynep ANIL

 
Çocuklu um, dostum, s�rda �m... Nereden ba lamal�? Önce sessiz ve anlaml� bir 

tebessüm mü göndermeli? Kocaman gülümseyerek an�lar m� canland�rmal�? Yoksa beni 
b�rakmayayd�n m� demeli? Füsuncu um seni ben çok seviyorum. Seni söylemeye vakit 
bulamad�klar�m gibi yüre ime gizliyorum, ne kadar yazarsam yazay�m hep eksik kalacak 
bir eyler. Hep söylenmesi gereken söylenmemi  bir ey kalacak içimde. Oysa ben imdi 
tek bir cümle söylemek ile yetinebilirim “Seni çok özledim”.

Hayat bize yar�n ne getirecek bilemem ama dile im gelece in, seni hayat�mdan 
silmemesi, ad�n akl�mda ve yüre imde kals�n.

Çocukluk arkadaşı
Saniye ALPAK SEVİNÇ

 
nsanlara yard�m etmek ve e itim için adanm�  bir hayatt� onunki. Bir garibi sevin-

dirmek, ona yard�m etmek en büyük keyif ald� � i lerdendi. E itim için ö rencilerine 
her zaman vakit ay�ran, onlar için sürekli çal� an bir hocayd�. Hep güler yüzlüydü en 
zor gününde bile. Hep insanlara bir eyler vermek için çabalard�. Ö rencilerinin, 
asistanlar�n�n gözünde o, yard�ma ihtiyaç olundu unda efkatli yakla �m�, bilgili duru u ve 
iyi insan olu u ile tam bir ANA idi. Üniversitemiz, aile hekimli i disiplinimiz, uzmanlar�, 
asistanlar�, ö rencileri, arkada lar�, hastalar�, böylesine Y  B R NSANI tan�m�  olman�n 
mutlulu u ile onu yâd ediyor ve edecektir.

Öğrencisi, asistanı, uzmanı, hepsinden önce evladı 
Mustafa Kürşat ŞAHİN
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Füsun Yar�  Hoca azmin, iradenin, sonsuz çaban�n, her türlü s�k�nt�ya, tökezlem-
eye ra men sanki ilk kez s�k�nt�yla kar �la �yormu  gibi inançla giri ilen say�s�z sava �n 
kahraman�yd� bana göre… Do du u, ya ad� � topraklardaki Amazon ruhu onun her 
daim içindeydi san�r�m.   

Günümüz insan�nda rastlanmayan bir incelik vard� onun dü üncelerinde, 
davran� lar�nda… Küçük k�z�ma bayramlarda çorap ve harçl�k verip sevindirmesi, onun 
bölüme her geldi inde oyalanmas� için yedi fark� bulduran bulmacalar� biriktirmesi, 
i ini, hastal� �n� b�rak�p gönlü olsun diye onunla birlikte çözmeye çal� mas�... Bu incelik, 
duyarl�l�k, çevreye devaml� bir eyler verme iste i herkesin gönlüne girip, yerle ivermesinin 
anahtar�yd� galiba… 

Her konuda müthi  güçlü bir haf�zaya sahipti, kendi deyimiyle “yüz milyonuncu ke-
moterapisine” ra men her detaya hâkim bir haf�za, zihindi onunkisi, “akl�m ba �mdan 
giderse beni b�rak�n” derdi ama son an�na kadar o berrak ak�l, muhakeme gücü, ölümü 
kabul edip, ölümü ya ad� � son anlar�na bile azamet, anlam katt�…

Senin ö rencilerin, asistanlar�n, hastalar�n, aile hekimli i için evkle, azimle, sevgiyle 
atan kalbin yeti tirdiklerinin ruhunda, kalbinde Füsun Hoca, rahat uyu…

En derin sevgi ve sayg�lar�mla…
İş arkadaşı
Füsun ARTIRAN İĞDE

 
2002’de Karadeniz Teknik Üniversitesi T�p Fakültesi Aile Hekimli i Anabilim Dal�’n�n 

ilk ve tek hocas� iken onun ilk ö rencilerindendim. Aile hekimli i nedir bilmez ve umurs-
amazken doktorluk mesle ine gözümü açt� �m mecburi y�llar�mda Füsun hocan�n neler 
yapmak istedi ini çok iyi anlam� t�m. 2011-2013 y�llar� aras�nda pratisyen hekim olarak 
aile hekimli i icra ettim. Hep Füsun hocan�n asistan� olabilmek duas� ve gayretinde iken 
2013 Eylül’ünde onun asistan� olmu tum. 

Nego çiçe i; rüzgâr�n h�rç�n, güne in kavurucu oldu u, a ac�n olmad� �, suyun zem-
bille indi i yüksek da lar�n eteklerinde her mevsim yeti en; bir ad� alt�n ba ak di er ad� 
ölmez çiçek. “Ölüme” ra men rengini, kokusunu, zarafetini, güzelli ini kaybetmeden 
uzun y�llar ya ayan “direncin ve ölümsüzlü ün” simgesi nego çiçe inin insan hali Füsun 
hocam.

Füsun hocan�n en sevdi i çiçek “nego çiçe i” idi...
Öğrencisi, asistanı
Vasfiye GÜVEN 
 

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği’nin 25 Yılı
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Füsun Hocam kanats�z bir melekti. Ça �n�n ötesinde bir ayd�nl� � vard�. Ne zaman 
dara dü sem ayaklar�m beni sonsuz ho görü ikilisinin odas�na götürürdü, parmaklar�m 
rehberde bu ikilinin isimlerine ula �rd�. Kar �mda o naif ses tonu, her zaman yard�mc�, 
her zaman � �k tutan yol gösteren, kimi zaman endi elenen anne gibi abla gibi. Tek bir 
fark var, art�k kanatlar�n var, güzel gülü lü, tatl� dilli naif Hocam. Bil ki örnek al�n�yorsun. 
Seni seviyorum.

Öğrencisi
Sinem TOSUN ÜRER

 
Füsun Hocam, merhameti ve efkati ile tüm aileyi kucaklard�. Hiç affedilmeyecek 

hatalar� bile, bir ç�rp�da nas�l da affederdi. Bir an bile olsa bizi arafta b�rakmad�. Sahip 
ç�kmas�n� bildi. Biliyorum imdi bizlerden uzaklardas�n, gönlümüz hicranla dolu. Sizi 
unutmayaca �z ve k�z�m sizi hep hoca annesi olarak hat�rlayacak.

Asistanı
Sadettin BAYÇELEBİ
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Dr. Rıdvan ŞAHİN: 5 yıldız 10 numara aile hekimi

Dr. Emrah KIRIMLI
Ümraniye Merkez Aile Sağlığı Merkezi, İSTANBUL

R�dvan’dan bahsediyorum. Bu onun 
hastalar� için kulland� � bir puanlama. 
Bence aile hekimli inin özü. R�dvan’� 
anlatabilecek onlarca kendine has 
tan�mlamadan biri. 5 y�ld�z 10 numara 
aile hekimi.

Bir resim geliyor R�dvan ile TAHUD 
serüvenimde akl�ma. 2010 ubat�, in-
terneti olan bir kafe ar�yoruz. R�dvan 
‘laptop’� ile gelmi , Mehmet Akman 
notlar� ile. TAHUD’un web sitesini 
yenilemi iz. Kendimizce yeni ve yeni-
likçi bir site yapm� �z. R�dvan’�n deyimi-
yle ‘mercedes’ gibi bir site olmu . Siteye 
üye olan herkese isme özel mesaj gön-
derecek bir alt yap�m�z da mevcut. te 
o ubat günü üçümüz interneti olan bir 
kafede bulu uyoruz. Mesaj� yazd�k. Serap 
Çifçili’den bir makale de erlendirmesi. 
Belki size de geldi o mesaj. “Dur abicim” 
diyor R�dvan, “kontrol edelim, buralarda 
ç�kar hep ar�zalar”. Tek tek, hece hece 
okuyoruz mesaj�. Haydi diyoruz, göndere 
bas�yoruz. lk mesaj� gidiyor TAHUD web 
sitesinin. R�dvan da kö e yazarlar�ndan, 
aile hekimli ini anlat�yor usul usul. Web 
sitesinde duruyor yaz�lar�, okuyun diye. 
De i en bir ey yok y�llar sonra.

Web sitesi yeni bir mesele de il. 2003 
senesinde Altayçe me Sa l�k Oca �nda 
çal� an nadir aile hekimli i uzmanlar�ndan 
R�dvan. O zamanlar bunun için çabala-
mak gerekiyordu. Sa l�k oca �nda çal� an 
bir elin parma �n� geçmeyen 5 y�ld�z aile 

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği’nin 25 Yılı
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hekimlerinden R�dvan. Ben yeni bitirmi im ihtisas�. “TAHUD stanbul için bir web si-
tesi yapal�m” diyoruz. Kendi kendimize, yönetimde de iliz, muhali  z hatta. D� ar�dan 
kolay olmuyor, sona ermiyor çal� mam�z, d� ar�day�z yapam�yoruz. Sa l�k Oca �n�n arka 
odas�nda çal� t� �m�z�n resmi kal�yor akl�mda, bir yere varam�yor çabam�z. Ama orada 
görüyorum 5 y�ld�z doktoru ve sonra onda görüyorum uyu mazl�k içinde olduklar�yla, 
d� layanlarla bar� �k ve çal� �r oldu unu. Ben yapam�yorum çok ki i gibi, ama o yap�yor. 
Bir tutkal� var, yumu at�yor, sakinle tiriyor, iyile tiriyor, çal� t�r�yor. Kendisi de çok çal� �yor, 
ayn� aile hekimli i gibi.

Daha eski bir resim daha var zihnimde Marmara Ere lisi’nden 1992 yaz�. Ben birinci 
s�n�f ö rencisiyim, R�dvan Kahraman Mara ’ta bir köydeki mecburi hizmetinden stanbul 
yak�n�na tayin ç�kartm�  iki y�ll�k genç hekim. AIDS gösterisi yap�yoruz. Freddie Mer-
cury yeni ölmü , Magic Johnson AIDS’li. Demir perde y�k�lm� ; korunmas�z cinsel ili ki, 
AIDS patlamas� derdimiz. R�dvan’�n t�bbiyeli tiyatrocu arkada lar� olarak yan�na gidi-
yoruz, AIDS gösterisi ve bir halk e itimi toplant�s� için. Biz bir skeç oynuyoruz, AIDS 
çatal b�çakla bula maz diye ark�lar söyleyerek. R�dvan cinsel yolla bula an hastal�klardan 
korunma için prezervatif kullanman�n önemini anlat�yor. htisas� kazan�yor sonra, ora-
dan Kartal Aile Hekimli ine geçiyor, bir ba ka okul. Kongreleri ile, bulu malar� ile aile 
hekimli inde bir marka.

2011 May�s’�nda Fethiye’den bir resim R�dvan. O art�k TAHUD MYK üyesi bir süre-
dir. Genel kurulun en yüksek oy ile seçti i ki i. Kongre için çok çal� m�  ve y�llard�r ilk 
defa bu denli geni  kat�l�ml�, mümbit bir kongre oluyor. R�dvan yok ama, bir ay önce gö-
zlerini saran sar�l�k karaci erindeki metastaz�n eseriymi . Emek emek u ra t� � kongresine 
gelemiyor. F�s�lt�larla konu uyoruz, hastaym�  R�dvan, gelemedi o güzel kongresine. Be  
ay geçmeden bir eylül sabah� Selimiye camiinde omuzlar�m�za al�yor, Ihlamurkuyu 
Mezarl� �na ta �yoruz. F�s�lt�lar�m�z gözya lar�na kar� m� . Ç� l�k atam�yor, yutkunuyoruz. 
R�dvan’�n uzmanl�k okulu Kartal ekibinin güz okulu var o s�ra. Aile hekimli i camias�n�n 
bir yar�s� da orada a l�yor R�dvan’� kaybedi imize. 

1998’de ben de aile hekimli i uzmanl� �na ba l�yorum. Bir sene sonra 3. Ulusal 
Kongre var. R�dvan’�n da son y�l� asistanl�kta. Kongre için bir çal� ma planlam� �z, aile 
hekimli i asistanlar�n�n görü leri hakk�nda. R�dvan Haydarpa a’da rotasyonda, onu bu-
luyorum, cep telefonu yok, Ali mail grubunu daha yeni yeni kurmu . R�dvan dola �yor 
asistan arkada lar�n�, yap�yoruz çal� mam�z�. Benim ihtisas�m�n sonunda bir kez daha 
gidiyorum yan�na, bu sefer rotasyona. Sultanbeyli’de AÇSAP’da o uzman, ben ziyaretçi 
asistan�y�m, evlere gidiyoruz  lyasyona. Onun deyimi ile yoksullar mahallesinin doktoru 
“ganzo” art�k. Kendi aile hekimli i dünyas�n� anlat�yor kongrelerde. Sultanbeyli hikay-
elerini, hastalar�n�, aile hekimli ini. Kitab�n�n ad� oluyor sonra “Yoksullar Mahallesinin 
Doktorlar�”.  Bir ba ka kitap.

Sene 2012 art�k resimlerde R�dvan, bir öykü yar� mas� düzenliyoruz onu anmak 
için. Rüyalar�m�z ve özlemlerimizle ba l�yoruz konuya. R�dvan’� kaybettik üzüntümüz 
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büyük.  Ama onu nas�l kaybetti imizi Ça r� anlat�yor R�dvan’�n blogunda. Onun bizi 
nas�l ço altt� �n� anlat�yor Ça r�. Bizi nas�l ba lad� �n�. Onu kaybettikten sonra bu ba lar� 
da kaybediyoruz yava  yava . çimize dönüyoruz ama R�dvan orada bize hat�rlat�yor 
ne yapmam�z gerekti ini. Resimler ard� ard�na geliyor, aile hekimli i gibi. O öykü 
yar� mas�n�n  nalinde ö reniyorum R�dvan’�n hastalar�na not verdi ini. Mehmet Akman 
anlat�yor. Hekimlerin ikayet edildi i, doktor sitelerinde yemek siteleri gibi puanlar ald� �, 
vitrine ç�kt� � bu ça da ö reniyorum R�dvan’�n hastalar�na 5 üzerinden not verdi ini. 
Kronik hastal�klar� olan hastalar�na görev verip de erlendirmi ; ya am biçimi de i ikli i, 
ilaç uyumu, diyet, egzersiz, tütün kullan�m�, tuz k�s�t� gibi kriterleri belirlemi , tümünü 
yapana 5 y�ld�z 10 numara hastas�n diyerek karnesini verirmi . Bir ilaç yazd�racakt�m 
süresinde hastalar�na 3 y�ld�z 4 y�ld�z 5 y�ld�z verip, görevler ve motivasyon verirken 
görüyorum R�dvan’�n resmini. Kap�s�ndan ç�kan gülümseyen hastalar, kendi ayaklar� 
üzerinde, güçlenmi , bilgilenmi . Duydu um, gördü üm, okudu um en inovatif moti-
vasyonel görü me yöntemini yapagelirmi . Kap�dan ç�karken hasta, arkada R�dvan’�n hu-
zurlu yüzünü görüyorum masas�nda, 10 numara 5 y�ld�z bir aile hekimi resmi akl�mda. 

ASM’sini ziyaret etmi tim 2010’da stanbul aile hekimli ine geçerken. Yüzlerce aile 
hekimine dokunmu tu o zaman. Aile hekimli i uzmanlar�n� bir araya getirmi  bu uygula-
mada ortak hareket etmek için a lar kurmu tu. imdi kap�s�nda resmi olan, özene bezene 
düzenledi i Ata ehir Atatürk ASM’den ç�karken “birlikte özleyin bizi güzeller” deme-
sini hat�rl�yorum. Eri ilebilir, demokratik bir ASM yapm� , imdi aile hekimli ine daha 
çok odakland�kça anl�yorum, isimlendirebiliyorum bunu. TAHUD’u nereden nereye ne 
emeklerle ta �d� �n� görüyorum. Akl�mda gülen yüzünün oldu u resim, “özleyin bizi gü-
zeller” diye ç�karken ASM’den. Aile hekimli inin, TAHUD’un, Türkiye Aile Hekimli i 
modelinin resmi.

Biz bu resimleri kaybettik. 10 numara 5 y�ld�z bir aile hekiminin resimlerini. Üzüntü-
müz büyük, kelimeler kifayetsiz, resimler ac�.

*R�dvan’�n kendi yaz�lar�n� http://www.ridvansahin.net/ ve TAHUD web sitesinde 
bulabilirsiniz.

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği’nin 25 Yılı
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Kaybettiklerimiz

Dr. Hatice ÜLKER

Uz. Dr. Derya MENGÜCÜK, İZMİR

Karşıyaka 11 Nolu Aksoy Aile Sağlığı Merkezi, İZMİR

Evre 4 pankreas kanseri tan�s� olan bir hekimdi, kemoterapi d� �ndaki günlerinde 
kendisini iyi hisseder hissetmez hastalar�na bakmak için Aile Sa l� � Merkezine �srarla 
gelmeye devam etti inde…

Tüm ikna çabalar�m�za ra men yine de biraz dinlenip, biraz poliklinik yapmaya de-
vam etti. Bir taraftan “asl�nda kendisini yormas�na gerek yok, evde kal�p dinlense” diye 
dü ünürken bir taraftan da biliyorduk bunun nedenini… Çünkü ‘’Hatice Ülker” ‘demek 
‘’hayat� dolu dolu ya amak’’ demekti.

Biliyorum ki ya am�nda yolu Hatice ile kesi mi , onu tan�m�  pek çok ki i
var… Onun o ne e dolu kahkahas�n� duymu , ne  s ak am yemeklerine konuk
olmu , her seferinde ondan yeni bir ey ö renmi , ondan  kir al�p söz dinlemi ,
cesur kar � duru lar�n� hayranl�kla izlemi , onunla gezmi , onunla gülmü , en az�ndan
bir masada onunla beraber bir sohbet etmi  pek çok ki i…
Yine biliyorum ki Hatice ile kar �la t�ktan sonra ya am�nda bir eyler
de i en, hayata bak� � güzelle en, kendini de i tiren, adeta bir “Hatice’den önce ve
Hatice’den sonras�” olan pek çok dostu, arkada �, akrabas� da var…
Ve yine biliyorum ki onu çok özleyen, onu hiç unutmayan, onu hem a lay�p
hem gülümseyerek hat�rlayan, ke ke yan�mda olsayd� diyen, hatta onu hala
yan� ba �nda hisseden ve “iyi ki tan�m� �m” diye gurur duyan pek çok, pek çok ki i
var…
Bütün bunlar� “bilerek” Hatice Ülker’i anlatmak çok zor… Hep eksik
olacak, hep yetersiz kalacak… Eminim ki her bir tan�yan�, her bir seveni benim
göremedi im, bilemedi im bir ey ekleyebilecek…
Belki birisi macerac�, tatl� sert, heyecanl�, korkusuz diyecek, bir di eri
muhte em enerjili, yetenekli, bilgili, güçlü ve duygusal… Bir ba kas� iyi yürekli bir
insan ve ayn� zamanda çok iyi bir hekim diye ekleyecek… Biri gülen yüzlü, güzel ye il
bak� l�, biri rahatlat�c� ve sahici, biri “Hatçem”, biri hayat�m�n anlam�, gözümün
nuru diyecek… Söylenebilecekler, anlat�labilecekler hiç bitmeyecek… Herkes “benim
Hatice’m öyle derdi, unu yapard�, böyle isterdi” diye devam edecek, ama
herkes, ku kusuz herkes u cümlede birle ecek: “Biz onu çok sevdik!”
19 Mart 1962’de do an Hatice, Bey ehir Merkez lkokulu’ndan sonra Konya Anadolu 



201

Lisesi’ne devam etmi tir. Buradan ba layan güzel dostluklar� oldu unu biliyorum.1980 ile 
1986 y�llar� aras�ndaki stanbul Üniversitesi Cerrahpa a T�p Fakültesi e itiminin ard�ndan 
kazand� � ara t�rma bursu ile talya’n�n Milano ve Floransa ehirlerinde çal� m�  ve 
sonras�nda 1993 y�l�nda zmir Atatürk E itim ve Ara t�rma Hastanesi’nde Aile Hekimli i 
Uzmanl� � e itimine ba lam� t�r. Kendisi ile benim tan� mam bu y�llarda oldu ve 30 Mart 
2011 y�l�nda vefat�na kadar zmir Kar �yaka Aile Sa l� � Merkezi‘nde de beraberdik.

Tüm bu y�llar süresince birço umuz onu tan�d� ve o bizlere dokunmu , görünmü , 
kendini sevdirmi  ve ayr�ca bizleri de sevmi , bizlere yol göstermi  ve unutulmaz an�lar 
b�rakm�  oldu.

“Te ekkürler Hatice…”

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği’nin 25 Yılı
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Kaybettiklerimiz

TAHUD kurucu ekibinden kaybımız, 
Tıp Fakültesi ve uzmanlık eğitiminden 

arkadaşım: Nevzat ERESER

Prof. Dr. İlhami ÜNLÜOĞLU
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile 
Hekimliği Anabilim Dalı 26480
iunluog@ogu.edu.tr   iunluog@yahoo.com 

T�p e itimine 1976 y�l�nda ba lam� t�m. O y�llar ülkenin gergin ve üniversitelerin 
çok hareketli oldu u y�llard�. Nevzat’la Hacettepe T�p Fakültesi’nin yeni kay�t olan 150 
ö rencisine eklenen Eski ehir, Kayseri, Samsun, Sivas ve Trabzon t�p fakültelerinin 50’ er 
ö rencisi ve birinci s�n�f� tekrar edenlerle birlikte yakla �k 560 ö rencisinin iki am  ye 
ayr�larak e itim gördü ü birinci s�n�fta tan� m� t�m. Herkesle arkada  olabilen, klasik bir 
t�p ö rencisine göre rahat tav�rl� bir arkada t�.

Kitab�m�z�n haz�rl�k döneminde arkada l�ktan bahsedince Nevzat Ereser hakk�nda 
bir yaz� yazma görevi, önerim üzerine bana verildi. nsan�n kaybetti i arkada � hakk�nda 
bir kitaba yazmas� duyguland�rman�n yan� s�ra vefa ve sorumluluk duygular�n� hissettirdi. 

Nevzat haz�rl� � üniversitede okumu  ve t�p fakültesi birinci s�n�fa birlikte ba lam�  
ama farkl� illerde, ilginçtir ki birbirimizin memleketlerinde bitirmi tik. O son iki y�l� 
Eski ehir’de okudu. Fakat mezuniyetten yakla �k alt� y�l kadar sonra, ben Ankara 
Hastanesi’nde asistanl� � yar�lam�  iken, yeni asistan olarak gelmesi ile tekrar kar �la t�k. 
Ankara Hastanesi’nde o dönem birlikte asistanl�k yapt� �m�z arkada lar�m�z� dü ününce; 
Atila Bo  (rahmetli), Atila ekerci, Ayçe Birerçin, Ça r� Kalaça, Fatih Özcan, Feridun 
Karagöz, Gülsen Ceyhun, Haydar Erki i, Mehmet Tümer, Ne e Ak�n, Osman Nuri 
entürk ve Zerrin Ba er,   ilk akl�ma gelenler.

Hacettepe T�p Fakültesi’nden mezun olurken haz�rlad� �m�z “INTERN 1982”deki 
bilgilerine bak�nca; Nevzat’�n 1958 Ankara do umlu, Bahçelievler Deneme Lisesi’nden 
mezun oldu u yaz�l� ve futbol oynarken görüntülendi i bir foto raf� mevcut. Nevzat o 
y�ll�kta sorulan sorulara tek paragra  a yan�t vermi , kendi ifadesi ile: “O zamana kadar 
edindi im bilgilerin 500 küsur puan etti i anla �l�nca t�bbiye’ye* girmek zorunda kald�m. 
Muhakkak ki insan idealleri s�nav sonuçlar� ile uyu masa da, bir büyük zorunluluk so-
nucu kat�ld� �m t�p dersleri yan�nda esas zevklerimi hobby eklinde tatmin ederek 7 y�l� 
bitirdim. Spor, müzik, koleksiyon, gezi gibi yan u ra lardan arada s�rada ders çal� maya 
vakit bulabildim. Tabii bu arada kaybedilen heyecanlardan, bir tak�m duygulardan, sa-
çlardan söz etmek için çok geç. Kazan�lan stres’ler, üzüntüler daha a �r bas�yor. Birlikte 
kazand� �m�z insanc�l duygular da, toplum sevgisi olumlu olanlar� tabii. 7 y�l boyunca 
de i ik ki ilerle kar �la t�m, dürüst karde likler, arkada l�klar kurdum. Bunun de erini 
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herhalde okulun son günü veya bu sat�rlar� uzun y�llar sonra emekli bir doktor iken daha 
iyi anlayaca �m. lerde jinekolist olmak istememe ra men mecburi hizmet, askerlik, ihti-
sas vs. yüzünden bu herhalde uzun y�llar alacak. Ama yine de halk�m�z için daha uzun 
y�llar zorunsuz çal� mak zevkli olacakt�r.” 

Nevzat, T�p Fakültesi sonras� mecburi hizmetini Ankara Kalecik’te yapt�. O dönemde 
ayr�ca Hacettepe Sa l�k Bilimleri Enstitüsü’nde Halk Sa l� � doktoras� yapm�  oldu unu 
aile hekimli i ihtisas�na ba lad� �nda ö rendim. Hiç unutmuyorum, uzmanl�k e itimimi 
TAHUD’un kurulu unun ertesi y�l�nda (1991) tamamlam� t�m. O y�llar�n ko ullar�nda 
tezimi elektronik daktiloda yazd�rm� t�m. Bir gün Pediatri rotasyonunda Nevzat’a tezim-
deki verileri gra  e istedi im gibi yans�tmakta sorun ya ad� �m� payla t� �mda; incelemi  
ve aral�klar� düzenleyerek sorunu çözmü tü. 

TAHUD’un kuruldu u 1990 y�l�nda, ileti im olanaklar�m�z günümüze göre çok s�n�rl� 
olmas�na kar �n, haklar�n� arayan, azimli ve inançl� bir öncü gruptuk. Ankara’da Numune 
Hastanesi ve Ankara Hastanesi asistanlar� s�k s�k bulu uyor ve sorunlar�m�z� tart� �yor, 
çözüm için örgütlenmeye çal� �yorduk. Ankara’da bu öncü ekibin içinden, ço unlu unu 
Numune Hastanesi’nden asistan arkada lar�m�z�n olu turdu u, Ankara Hastanesi’nden 
Nevzat’�n yan� s�ra Zerrin Ba er ve Osman Nuri entürk arkada lar�m�z�n da kurucular 
aras�nda oldu u AHUD (1998’den sonra TAHUD) geli erek bugünlere geldi. Nevzat 
Ereser’i bu esere katk�s� için takdir ediyor, hay�rla an�yorum. 

Uzmanl�ktan sonra hiç kar �la mad�k 1997 y�l�nda ölüm haberini al�nca sars�ld�m. 
imdi y�ll�ktaki yaz�s�na tekrar bak�nca kendi ifadesi ile O’na öyle sesleniyorum: Yazd� �n 

sat�rlar� uzun y�llar sonra emeklilik hakk�n� kazanm� ,”zorunsuz” doktorluk yapan bir 
arkada �n olarak daha iyi anl�yorum.

* Al�nt� metinlerde yaz�m düzeltmeleri yap�lmam� t�r.

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği’nin 25 Yılı
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Dr. Atilla BOĞ (1942-2001)    

Güvenilir bir dost, yol gösterici bir meslektaş, merhametli bir 

insan, çağdaş Mevlana…

Uz. Dr. Kasım ÜNALAN
Ankara Çankaya 5 Nolu Aile Sağlığı Merkezi, ANKARA

Atilla A abey’le yolumuz 1994 y�l�nda Ankara, Mamak, Alt�a aç Mahallesi Dr. Ah-
met Macit Sa l�k Oca �nda kesi ti. Zaman�n Sa l�k Bakan� Ni de Milletvekili Dr. Do an 
Baran Ankara’da 3 Aile Hekimli i Uygulama Merkezi kurdurmu tu (Mamak’ta Alt�a aç 
ve Köstence Sa l�k Ocaklar�, Alt�nda ’da 18 Nolu Barajyolu AÇSAP Merkezi). 1994 Ey-
lül ay�nda Atilla A abey Ankara Hastanesi Acil Servisinden, ben de Çankaya AÇSAP 
Merkezinden ayr�larak Alt�a aç Aile Hekimli i Uygulama Merkezi’nde çal� maya 
ba lad�k. Çe itli zamanlarda Toplam dokuz doktor arkada , ortalama 3000er nüfuslu alt� 
bölgenin sorumlulu unu ald�k. Küçük bir laboratuvar�m�z ve röntgen makinemiz vard�. 
lk birkaç y�l bürokratik kademeler merkezimizle ilgilenir göründüler, daha sonra kendi 

göbe imizi kendimiz kestik. Röntgen teknisyenlerinin geçici görevlerini uzatabilmek için 
bir hayli u ra �rd�k. Azalan personeli takviye için s�k s�k Personel Genel Müdürlü üne 
giderdik.

Kendisi beraber çal� t� �m�z süre içerisinde birkaç kez ihtiyaç oldu u için Ankara 
Hastanesi Acil Servis Sorumlulu u görevine ça r�ld�. Ben de arada Ankara Hastanesi’ne 
gittikçe yan�na u rard�m. Kavgas� gürültüsü eksik olmayan Çinçin Mahallesi halk� An-
kara Hastanesi Acil Servis defterini bir hayli kabart�rd�. Adli olaylar�n geçici ve kesin adli 
raporlar�n�n düzenlenmesi ve gönderilmesi zaman�n�n önemli bir k�sm�n� kapsard�.

Çal� t� �m�z Alt�a aç Sa l�k Oca � çevresi (eski ad� Keçik�ran) engebeli ve ula �m� zor 
bir yerdi. Çevredeki halk çok uyumluydu, çal� t� �m�z süre içerisinde en ufak bir h�rgür 
olmam� t�. Biz de kendimizi görevimize adam� t�k. Çal� anlar aras�nda muazzam bir 
uyum vard�. Birimiz çok hasta olsak bile a �r yava  oca a gelir, bu masal�ms� ortamda hem 
pete imizi örer, hem de üretti imiz sihirli baldan yerdik. Daha sonra beraber çal� t� �m�z 
arkada lar�m�zdan Dr. Serpil nan ve Dr. Aylin Gündo mu  da Aile Hekimli i Uzman� 
oldular. 

Atilla A abey stanbul Üniversitesi Eczac�l�k Fakültesi (1964) ve Ankara Üniversitesi 
T�p Fakültesi (1981) mezunu idi. Hastalar�n te his ve tedavi süreçleri ile çok merakl�yd�. 
Ocakta tan� koymada yetersiz kald� �m�z hastalar� arabas�yla Ankara Hastanesine götürür, 
konsültasyonlar�n� sa lard�. 

En son 2000 y�l� içinde tekrar Ankara Hastanesi’ne ça r�ld�. 2001 y�l� ba �nda vefat 
etti. Kabri Pursaklar’dad�r. Kendisini aile hekimli i camias� olarak özlemle an�yoruz.

Kaybettiklerimiz
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